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Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih 
Suci lahir dan di dalam batin 
Tengoklah ke dalam sebelum bicara 
Singkirkan debu yang masih melekat, ooh... 
Singkirkan debu yang masih melekat. 

—Ebiet G. Ade, “Untuk Kita Renungkan” 
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Biasanya lagu ini sering terdengar menjelang lebaran di tengah bulan suci Ramadhan, dan tampaknya, 
cukup merepresentasikan kondisi mudik lebaran saat pandemi COVID-19. Namun, kali ini debu-debu 
yang melekat itu mewujud dalam bentuk virus Corona yang tidak terlihat. Artinya, pemudik dari 
wilayah episentrum pandemi berisiko menyebarkan virus corona bahkan tanpa gejala yang dirasakan 
sebelumnya. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk membatasi hingga melarang 
mobilisasi masyarakat ke luar daerah episentrum wabah COVID-19. Lantas, pilihan strategis apa saja 
yang dimiliki oleh para pemudik? Bagaimana jika mudik merupakan pilihan terbaik bagi pemudik? Dan 
jika benar, bagaimana seharusnya pemerintah merespons situasi ini dalam membatasi alur penyebaran 
virus? 

Risiko mudik lebaran, penyebaran COVID-19 di luar episentrum, dan upaya pemerintah 

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini mudik lebaran menjadi berbahaya bagi sejumlah 
perantau. Pasalnya, di tengah bayang-bayang wabah COVID-19, bisa saja perantau-perantau ini 
membawa pulang coronavirus ke kampung-kampungnya. Terutama, bagi perantau yang terinfeksi 
tanpa gejala, dikenal juga sebagai hidden carrier atau asymptomatic carrier. Tentunya, ini jauh lebih 
berbahaya daripada yang memiliki gejala karena dapat menyebarkan penyakit tanpa diketahui, dan 
penyebarannya sukar dideteksi.1 Salah satu indikasi dari asymptomatic carrier berdasarkan beberapa bukti 
di Korea Selatan, China, dan Italia ialah hilangnya atau menurunnya kemampuan perasa dan 
penciuman, dikenal sebagai anosmia, dan kondisi ini banyak terjadi pada orang-orang berusia muda.2  

Adapun studi mengenai risiko asymptomatic carrier oleh Bai el al. (2020) yang menunjukkan bahwa 
seseorang bisa saja membawa virus corona tanpa terdeteksi bahkan melalui tes RT-PCR (Polymerase 
Chain Reaction) sekalipun.3  

Sebagaimana ilustrasi Figur 1, Pasien 1 yang diduga sebagai asymptomatic carrier tidak menunjukkan 
gejala apa pun hingga 19 hari waktu inkubasi, sedangkan pada kasus-kasus yang bergejala (Pasien 2 
hingga Pasien 6) masuk dalam rentang 14 hari waktu inkubasi. Meski waktu inkubasi ini relatif lama, 
namun masih dalam kurun waktu inkubasi kasus-kasus yang dilaporkan yakni 0 hingga 24 hari (Guan 
et al., 2020).4  

Seiring itu, bahkan pada kasus yang diduga tanpa gejala ini pada uji RT-PCR pertama menunjukkan 
hasil yang negatif yang merupakan indikasi dari negatif palsu (false-negative) dari kombinasi kualitas alat 
yang digunakan, jumlah sampel, dan kinerja pengujian—sedangkan pada hasil kedua hampir tidak 
mungkin dinyatakan positif palsu (false-positive), karena kasus false-positive sangat jarang terjadi pada 
pengujian RT-PCR.5 Pada studi yang sama pula bahkan seluruh hasil CT-scan dada dan uji darah 
(hematologi), Pasien 1 menunjukkan kondisi normal kecuali C-reactive protein yang mengindikasikan 
adanya aktivitas peradangan. 

  

 
1 Lihat https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52100011, diakses 12 April 2020. 
2 Lihat https://www.businessinsider.sg/coronavirus-symptoms-loss-of-smell-taste-COVID-19-anosmia-hyposmia-2020-
3, diakses 12 April 2020. 
3 Bai Y, Yao L, Wei T, et al. “Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19”. JAMA. Published online 
February 21, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2565 
4 Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. “Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China”. medRxiv. 
Published February 9, 2020. Accessed 12 April 2020. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.06.20020974v1 
5 Corman VM, Landt O, Kaiser M, et al.  “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”.  
Euro Surveill. Published online January 23, 2020. doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045 
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Figur 1. Lini masa paparan asymptomatic carrier novel coronavirus yang mengakibatkan 
kasus COVID-19 pada kelompok keluarga. 

 
Sumber: Bai et al. (2020) 

Faktanya, beberapa kasus luar wilayah episentrum COVID-19 di Indonesia berasal dari anggota 
keluarga yang sebelumnya memiliki catatan perjalanan ke DKI Jakarta. Seperti beberapa kasus yang 
tercatat di Bantul6, Banjarnegara7, Mentawai8, dan Padang9 yang pembawanya memiliki rekam 
perjalanan ke wilayah episentrum lalu tanpa sengaja menularkan ke satu keluarganya di kampung 
halaman. Meski beberapa wilayah sudah membatasi dengan serius mobilisasi orang antar-wilayah, 
namun sampai saat ini pemerintah masih memperbolehkan asalkan pemudik-pemudik selanjutnya 
tidak membawa virus.10  

Tampaknya, keputusan ini perlu dipikirkan matang-matang lagi terkait konsekuensi dan protokolnya, 
mengingat argumen Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat, 
Dr. Robert Redfield, mengatakan bahwa 1 dari 4 orang pembawa COVID-19 merupakan pembawa 
tanpa gejala.11 Dengan kata lain, orang-orang tidak dapat yakin 100 persen bahwa kita terbebas dari 
pembawa virus bahkan tanpa gejala sekalipun. 

  

 
6 Lihat https://regional.kompas.com/read/2020/04/13/06024401/pulang-dari-jakarta-satu-keluarga-di-bantul-positif-
terinfeksi-virus-corona, diakses 11 April 2020 
7 Lihat https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4965533/pulang-dari-jakarta-1-warga-banjarnegara-positif-virus-
corona, diakses 11 April 2020 
8 Lihat https://langgam.id/pulang-dari-jakarta-mahasiswa-asal-mentawai-positif-corona/, diakses 11 April 2020 
9 Lihat https://www.suara.com/news/2020/04/12/170005/pulang-dari-jakarta-1-orang-tularkan-corona-ke-semua-
keluarganya-di-padang, diakses 11 April 2020 
10 Lihat https://www.liputan6.com/bisnis/read/4217667/mudik-boleh-asal-tak-bawa-virus-corona, diakses 11 April 
2020 
11 Lihat https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/03/31/824155179/cdc-director-on-models-for-the-months-
to-come-this-virus-is-going-to-be-with-us, diakses 12 April 2020 
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Figur 2. Lini masa proporsi kasus COVID-19 per provinsi sejak kasus pertama diumumkan 

 

 
Sumber. Kawalcovid19.id (2020), pembaharuan data 13 April 2020, diolah 

Melihat tren pemudik yang cukup tinggi membuat risiko penyebaran virus khususnya melalui 
pembawa asimtomatik menjadi tinggi pula. Hingga saat ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Figur 
2—jumlah kasus terbanyak disusun di bawah, tren pertumbuhan kasus di luar wilayah episentrum 
terus meningkat, khususnya setelah 22 hari sejak pengumuman kasus pertama (sekitar tanggal 24-25 
Maret 2020). Jika ditelaah lebih lanjut, tanggal tersebut memasuki minggu kedua setelah anjuran 
Presiden Joko Widodo untuk melakukan social distancing.12  

Berarti praktik tersebut bisa dikatakan belum efektif sepenuhnya karena penyebaran tetap terjadi dan 
setelahnya tren penyebaran di luar wilayah Jakarta berkembang pesat bahkan mencapai 50 persen 
proporsi kasus nasional pada hari ke-30 dan berfluktuatif di proporsi tersebut hingga hari ke-40 sejak 
pengumuman pertama. Meskipun ada indikasi bahwa ini merupakan hasil dari masifnya uji cepat yang 
dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat13, namun terlihat bahwa provinsi lainnya juga menunjukkan 
peningkatan proporsi jumlah kasus yang artinya memang terdapat tren penyebaran yang cukup tinggi 
sejak hari tersebut. 

 
12 Lihat https://setkab.go.id/kebijakan-pemerintah-terkait-penanganan-dan-pencegahan-penularan-COVID-19-16-
maret-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/, diakses 11 April 2020 
13 Lihat https://depok.pikiran-rakyat.com/lokal-depok/pr-09355572/tes-masif-virus-corona-dilaksanakan-25-maret-
berikut-sejumlah-kategori-yang-dapat-lakukan-pengujian, diakses 13 April 2020 

Breakpoint proporsi kasus daerah luar Jakarta 
mulai tumbuh hingga 50% di h+30 sejak 
pengumuman kasus pertama 

Jakarta 

Jawa Barat 

Banten 

Jawa Timur 
Jawa Tengah 
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Mengantisipasi tren tersebut, pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya mulai dari 
pembentukan fatwa ulama14, mewajibkan ASN-TNI-Polri-Pegawai BUMN tidak mudik15, hingga 
pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).16 Namun, selama tidak ada larangan 
tegas, atau penegakan protokol dan pendataan bagi pemudik secara sistematis maka perantau pada 
umumnya cenderung tetap akan mudik.  

Sebagaimana hasil survei dari Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan yang terdiri dari peneliti LIPI, UI, 
ITB, UGM, hingga BNPB sendiri menyatakan bahwa 68,6 persen masyarakat masih akan mudik ke 
kampung halamannya di tengah pandemi corona.17 Beberapa alasan yang diutarakan pemudik antara 
lain karena mereka rindu pada keluarga dan juga percaya diri bahwa mereka akan tetap menjalankan 
protokol kesehatan. Mengalkulasi jumlah PNS pusat di Jakarta sekitar hampir 1 juta orang18 
(diasumsikan semua adalah perantau) dan menggunakan data pemudik lebaran tahun 2019 yang 
berjumlah 7,02 juta pemudik19, maka artinya sekitar 68,6 persen dari 6,02 juta orang (setara 4,12 juta 
orang) kemungkinan akan tetap mudik. Terlebih, keputusan masyarakat yang tidak mudik bisa saja 
berubah pikiran mempertimbangkan dilema yang dihadapi. 

Dilema Masyarakat Mengenai Keputusan Mudik Lebaran 

Setelah mengetahui berbagai risiko dan juga contoh kasus terkait mengenai bahaya mudik di tengah 
persebaran virus COVID-19, apakah masyarakat akan tetap mudik? Jawabannya adalah kemungkinan 
besar sebagian masyarakat akan tetap melakukan tradisi tersebut. 

Dilema yang masyarakat alami ini sebenarnya dapat diformulasikan ke dalam model teori permainan 
(game theory) sederhana. Model yang kami simplifikasi ini berlangsung secara non-sequential atau dalam 
kata lain permainan hanya dilakukan satu kali (one-shot game). Hal ini dikarenakan hingga saat ini kami 
yakin bahwa isu di mana mudik lebaran menjadi berbahaya karena adanya pandemi ini hanya akan 
berlangsung di tahun ini.  

Kemudian, kami asumsikan bahwa sebenarnya hanya terdapat dua pemain di situasi ini, yaitu seorang 
pemudik dan pemudik lainnya, kami notasikan sebagai pemudik A dan pemudik B. Opsi yang dapat 
diambil oleh kedua pemain adalah untuk Mudik (M) dan juga untuk Tidak Mudik (T). Secara formal 
dapat digambarkan menjadi:  

 Jumlah Pemain  N = {Pemudik A, Pemudik B} 
 Pilihan Strategi Pemudik A  SA: {M, TM} 
 Pilihan Strategi Pemudik B  SB: {M, TM} 

 
Kemudian, di dalam permainan ini, hasil (payoffs/outcomes/value) yang didapatkan oleh seorang pemudik 
dari setiap situasi dapat digambarkan pada tabel di bawah. Terdapat tiga variabel yang menentukan 

 
14 Lihat https://news.detik.com/berita/d-4964689/maruf-dorong-mui-terbitkan-fatwa-kali-ini-mudik-haram-cegah-
corona, diakses 14 April 2020  
15 Lihat https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/15164121/jokowi-asn-tni-polri-pegawai-bumn-dilarang-
mudik, diakses 14 April 2020 
16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
17 Lihat https://nasional.tempo.co/read/1329373/survei-686-persen-publik-tetap-ingin-mudik-saat-pandemi-corona, 
diakses 13 April 2020 
18 Lihat https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430163449-4-69743/total-pns-pusat-ada-939236-dibawa-ke-ibu-
kota-baru-semua, diakses 14 April 2020 
19 Lihat https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/11/jumlah-pemudik-turun-di-lebaran-2019, diakses 14 
April 2020 
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hasil yang didapat pemain, yaitu kondisi ekonomi, bertemu atau tidak bertemu dengan keluarga, 
dan juga meningkat/menurun nya risiko tertular virus.  

Kondisi ekonomi di sini dimaksudkan sebagai kondisi perekonomian individu seorang pekerja. 
Terdapat tiga kemungkinan kondisi ekonomi yang dapat terjadi, stagnan, buruk, atau sangat buruk. 
Mengapa stagnan? Kami asumsikan kondisi awal dari perekonomian domestik maupun dunia memang 
cocok disebut sebagai stagnan, bukan stabil ataupun baik. Apabila kondisi seorang pemain stagnan, 
maka dia akan mendapat poin 0, apabila memburuk atau sangat buruk maka dia mendapat poin -1 atau 
-2, masing-masing. Kondisi yang sangat memburuk terjadi apabila seseorang tidak mudik namun 
sebagian besar masyarakat tetap mudik. Secara garis besar kami asumsikan bahwa orang yang menetap 
tersebut akan mendapatkan kemerosotan ekonomi yang drastis karena jumlah konsumen yang sangat 
menurun. Kondisi ekonomi yang buruk akan didapatkan seseorang ketika dia mudik. Mungkin dia 
tidak mendapatkan penghasilan, tetapi di rumah masing-masing pengeluaran untuk kebutuhan dasar 
ditanggung secara kolektif, secara umum. Kondisi yang stagnan akan terjadi apabila masyarakat secara 
serentak tidak mudik sehingga kondisi business as usual yang memang sudah cenderung stagnan 
semenjak pandemi ini tetap bertahan. 

Berkaitan dengan penyebaran virus, kami asumsikan apabila penyebaran cenderung stagnan dan 
mengikuti pola yang ada saat ini, tanpa melaju lebih lanjut karena adanya mudik lebaran, maka semua 
pemain akan mendapat poin 0. Namun, apabila terdapat satu saja yang pergi ke kampung halamannya, 
maka kami asumsikan risiko penyebaran virus pasti meningkat drastis dan jumlah orang terinfeksi 
COVID-19 di Indonesia pasti meningkat, poin -1 untuk keduanya. Yang paling parah adalah ketika 
masyarakat secara serentak memutuskan untuk mudik. Risiko penyebaran akan sangat meningkat dan 
menghasilkan poin -2 untuk keduanya.  

Nilai untuk bertemu/tidaknya seorang pemain dengan keluarga sebenarnya cukup intuitif, di mana ia 
mendapat poin 1 apabila bertemu dan -1 apabila tidak bertemu. Mengapa agak berbeda? Karena 
bertemu keluarga pada umumnya merupakan hal yang membahagiakan, bukan sesuatu yang bersifat 
kepasrahan kepada “status quo” seperti perekonomian yang memang pasti mandek dan eksistensi 
penyebaran virus berbahaya yang berlaju eksponensial.  

Untuk itu, kami asumsikan apabila bertemu keluarga, seorang pemudik mendapat poin 1, bukan 0. 
Kemudian, apabila seorang pemain tidak bertemu keluarga tentu saja ia juga mengalami kerugian yang 
lebih bersifat psikologis. Kami ringkas kerugian ini menjadi sebuah poin berjumlah -1. Sekarang mari 
kita lihat payoff matrix-nya. 

Cara membaca matriks Tabel 1 adalah bahwa apabila suatu kotak, yang terdiri dari masing-masing aksi 
yang diambil oleh kedua pemain, mendapat angka (-X, -Y), maka berarti pemudik A mendapat poin -
X sedangkan pemudik B mendapat poin -Y. Sebelum menentukan titik keseimbangannya, atau yang 
biasa disebut sebagai nash equilibrium di dalam teori permainan, kami asumsikan bahwa pemain bersifat 
self-interest atau dalam kata lain akan bertindak untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk dirinya 
sendiri.  

Asumsi yang kedua adalah bahwa kedua pemain mengambil keputusan secara serentak, bukan 
sekuensial. Implikasinya adalah para pemain tidak tahu strategi apa yang akan dilaksanakan oleh 
pemain lainnya. Keseimbangan dalam teori permainan sendiri didefinisikan sebagai suatu titik di mana 
seorang pemain tidak lagi memiliki insentif untuk mengubah strateginya. Secara gambling, kita akan 
melihat bahwa payoff dari TM-TM adalah win-win solution bagi kedua pemain.  
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Tabel 1. Formulasi Teori Permainan Antar Pemudik di tengah Pandemi COVID-19 

  Pemudik B 

  Mudik Tidak Mudik 

Pemudik 
A 

Mudik 

A & B: Kondisi ekonomi 
keduanya buruk. Risiko 

penyebaran sangat meningkat. 
Sama-sama bertemu keluarga. 

(-2, -2) 

A: Kondisi ekonomi stagnan. 
Risiko penyebaran tetap 

meningkat. Bertemu keluarga. 

B: Kondisi ekonomi sangat 
buruk. Risiko penyebaran 
meningkat. Tidak bertemu 

keluarga. 

(0 -4) 

Tidak 
Mudik 

A: Kondisi ekonomi sangat 
buruk. Risiko penyebaran 
meningkat. Tidak bertemu 

keluarga. 

B: Kondisi ekonomi stagnan. 
Risiko penyebaran tetap 

meningkat. Bertemu keluarga 

(-4, 0) 

A & B: Kondisi ekonomi 
keduanya stagnan. Risiko 

penyebaran keduanya stagnan. 
Keduanya tidak bertemu 

keluarga. 

(-1, -1) 

 

Namun, titik ini bukan sebuah keseimbangan karena masing-masing pemain masih memiliki insentif 
untuk mengubah strateginya. Apabila dia mengubah strateginya menjadi M (mudik), maka sang pemain 
akan mendapatkan keuntungan karena hasil yang ia dapat berubah dari -1 menjadi 0.  

Lebih lanjut, apabila seorang pemain memilih untuk menetap namun pemain lainnya mudik, maka 
yang menetap akan mendapatkan begitu banyak kerugian dengan jumlah total poin -4. Ini membuat 
pemain semakin tidak memiliki insentif untuk menetap. Dengan pengambilan keputusan secara 
serentak, di dalam formulasi tersebut dapat dilihat bahwa mudik adalah pilihan yang lebih rasional 
daripada menetap.  

Hal ini serupa dengan contoh klasik teori permainan yang biasa disebut sebagai prisonner’s dilemma, di 
mana dua orang tawanan dihadapkan pada pilihan untuk mengakui atau tidak mengakui kejahatannya 
secara serentak. Di permainan tersebut, tawanan lebih ter-insentif untuk mengakui kejahatannya 
karena terlepas dari apa pun keputusan yang diambil tawanan lainnya, dia akan mendapatkan hukuman 
yang relatif lebih ringan daripada kondisi ketika ia tidak mengaku namun tawanan lainnya mengakui 
kejahatannya. Dengan begitu, opsi mengaku adalah best choice bagi tawanan tersebut, sebagaimana opsi 
mudik bagi para pemudik.  

Batasan Analisis. Kami tentu saja menyadari bahwa terdapat berbagai limitasi, atau yang biasa disebut 
sebagai caveats, dari tulisan ini. Pertama, kami paham bahwa model yang kami formulasi adalah model 
yang tersimplifikasi di mana tentu saja di dunia nyata perilaku masyarakat tidak mungkin seluruhnya 
sama dengan apa yang kami asumsikan. Setiap individu pasti mempunyai pemikiran, perilaku, dan juga 
proses pengambilan keputusan yang dapat pula dipengaruhi berbagai faktor di luar apa yang telah kami 
masukan sebagai variabel di atas. Bahkan, dari ketiga variabel tersebut, beratan atau weight yang 
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diberikan setiap individu saja pasti berbeda-beda; ada yang lebih mementingkan kondisi ekonomi 
dibandingkan risiko kesehatan, ada pula yang sebaliknya, dan sebagainya. 

Kedua, persebaran COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia dapat pula memengaruhi risk-
weighting process dari para pemudik. Survei yang diambil oleh Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan di 
atas, yang menghasilkan proporsi orang yang tetap mudik sebanyak hampir 70 persen, dilaksanakan 
pada akhir bulan Maret, ketika jumlah kasus masih jauh di bawah level sekarang. Dengan karakter 
pertumbuhan eksponensial seharusnya jumlah kasus riil pada pertengahan bulan April ini sudah jauh 
di atas level pada tanggal 30 Maret 2020, yaitu sebanyak 1500-an kasus. Hal ini pada akhirnya dapat 
membuat para pemudik tersebut mengkaji ulang keputusannya. 

Melarang vs Membatasi Mudik: Konsekuensi dan Rekomendasi 

Berdasarkan analisis sebelumnya, baik memilih untuk melarang atau membiarkan (membatasi) mudik 
memiliki konsekuensi yang harus ditanggapi.  

Melarang mudik artinya harus bertanggung jawab atas kehidupan layak bagi orang-orang di wilayah 
episentrum. Seiring itu pemerintah juga harus siap dengan biaya BLT dan/atau jaring pengaman sosial 
yang lebih tinggi mengingat biaya hidup di wilayah Jakarta yang cenderung tinggi dan jumlah penerima 
manfaat yang lebih banyak. 

Oleh sebab itu, dapat diformulasikan dua rekomendasi aksi. Pertama, pemerintah harus 
menyegerakan pelarangan mudik sekaligus pemberian bantuan langsung tunai di wilayah episentrum. 
Apabila secara kasar diasumsikan terdapat tiga juta keluarga di Jakarta, mengacu kepada analisis dari 
Bank Dunia20 yang menyatakan bahwa 35 persen masyarakat berasal dari kalangan bawah dan juga 
rentan (poor and vulnerable), maka terdapat 1,05 juta masyarakat Jakarta yang harus menjadi penerima 
BLT. Apabila angka ini dikalikan dengan jumlah UMP Jakarta secara kasar yaitu Rp 4 juta, maka total 
biaya untuk BLT yang harus diberikan adalah sebesar Rp 4,2 triliun.  

Kedua, pemerintah harus menerapkan hukum yang dapat menindak tegas orang-orang yang 
melanggar aturan pelarangan mudik ini. Ketegasan ini diperlukan untuk mengeliminasi kemungkinan 
adanya warga yang memaksakan dirinya dan keluarganya untuk mudik. 

Membatasi Mudik. Jika pemerintah memilih untuk tetap membiarkan adanya arus mudik, maka 
perlu diperhatikan bahwa hal ini akan relatif lebih berisiko dalam menyebarkan virus diiringi dengan 
melambatnya aktivitas perekonomian di Jakarta karena semakin sepi. Lantas, pemerintah perlu 
menjamin pendataan pemudik yang terstruktur, masif, dan sistematis, serta menjamin sebagian kecil 
warga rentan hingga miskin di wilayah episentrum. 

Hal ini memungkinkan dana pemberian bantuan menjadi menurun. Apabila proporsi masyarakat yang 
menetap terbukti sebesar 31,4 persen (mengacu kepada data Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan), 
dan kita asumsikan proporsi yang serupa untuk kelompok masyarakat bawah dan rentan secara 
spesifik, ini berarti biaya BLT yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 1,3 triliun. Untuk opsi ini, 
rekomendasi yang diberikan adalah, Pertama, pemerintah daerah khususnya wajib menyediakan 
fasilitas karantina untuk 14-hari pertama pemudik untuk menjamin bahwa pemudik tersebut bebas 
dari membawa virus. Kedua, pemerintah juga perlu untuk membatasi jalur mudik menjadi satu pintu 
tiap moda/jalur transportasi untuk mempermudah pendataan arus pemudik. 

 
20 Lihat https://katadata.co.id/infografik/2020/02/06/studi-bank-dunia-kelas-menengah-jadi-penggerak-ekonomi-
indonesia diakses 14 April 2020 
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Tabel 2. Tabel Respons Pemerintah 
Mempertimbangkan Konsekuensi dari Kebijakan yang Dipilih 

 

Kebijakan Konsekuensi Rekomendasi Aksi 

Melarang Mudik 

- Perekonomian agak terhambat 
walaupun tidak separah ketika 
banyak orang mudik; 

- Keterjaminan bagi pemudik 
untuk mendapatkan benefit jika 
tidak mudik dan tiap pemudik 
harus dapat 
membayangkan/memprediksi 
insentif yang akan didapatkan; 

- Biaya BLT akan lebih tinggi 
karena biaya hidup lebih mahal 
dan jumlah penerima manfaat 
yang lebih banyak. 

- Menyegerakan 
pelarangan sekaligus 
Bantuan Langsung 
Tunai khususnya di 
daerah-daerah 
episentrum; 

- Menindak tegas bagi 
yang melanggar. 

Membatasi 
Mudik 

- Perekonomian Jakarta akan 
melambat; 

- Pendataan pemudik harus 
terstruktur, sistematis, dan masif; 

- Menjamin sebagian kecil warga di 
wilayah episentrum yang tidak 
mampu mudik. 

- Pemerintah Daerah 
menyediakan fasilitas 
daerah untuk karantina 
14 hari pertama 
pemudik; 

- Jalur mudik satu pintu 
untuk tiap moda/jalur 
transportasi untuk 
mempermudah 
pendataan; 

- Memberikan bantuan 
bagi keluarga rentan 
hingga miskin di wilayah 
episentrum. 

 

Peranan Masyarakat dalam membantu mengurangi tingkat penyebaran ini. Berbeda dari prisoner’s 
dilemma yang asumsinya tidak ada komunikasi antar-pemain, pada kasus ini antar-masyarakat dapat 
menjalankan kooperasi dalam menyepakati kondisi tidak mudik-tidak mudik melalui skema insentif 
dan disinsentif sosial. Antar-pemudik harus memberikan informasi bahwa dirinya tidak mudik kepada 
pemudik lain. Upaya ini, pada perantau yang bekerja di sektor formal dapat dilakukan melalui peer-
review. Sanksi sosial semacam ini juga dapat diterapkan di wilayah yang lebih kecil seperti RT/RW. 
Seiring itu, pejabat publik hingga social media influencer harus dapat menginisiasi dan memberikan contoh 
ini di tengah masyarakat. Terakhir, Lembaga Sosial Masyarakat dan/atau NGO dapat menjadi corong 
dalam mengevaluasi gerakan tidak mudik ini. Intinya, tiap masyarakat harus tahu masyarakat mana 
yang mudik dan tidak mudik sehingga dapat terbentuk sanksi sosial. 
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Kesimpulan 

Beberapa studi menunjukkan bahwa COVID-19 dapat ditularkan tanpa gejala. Seiring itu, tren 
penyebaran di luar wilayah episentrum juga berasal dari keluarga yang memiliki rekam perjalanan di 
wilayah episentrum. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun selama belum adanya 
pelarangan tegas, penegakan protokol karantina pemudik, hingga pendataan yang jelas membuat 
keputusan ini menjadi berisiko. 

Meskipun penelitian kami memiliki beberapa batasan, kami telah menyuguhkan sebuah analisis teori 
permainan bersifat makro dan berasumsi ceteris paribus mengenai situasi mudik di Indonesia, 
menunjukkan pilihan akhir sejumlah masyarakat adalah untuk tetap mudik. Dengan kata lain, di tengah 
pandemi COVID-19 ini, tetap akan ada pemudik dalam jumlah besar, apabila sikap yang diambil 
pemerintah tidak tegas. 

Untuk itu terdapat dua rekomendasi yang dapat dihadirkan tergantung kapasitas dan keputusan 
pemerintah. Bila pemerintah tetap mengizinkan arus mudik, maka (1) pemerintah harus melakukan 
pendataan yang akurat bagi tiap pemudik, (2) membatasi jalur mudik bagi tiap moda transportasi untuk 
mempermudah pendataan, dan (3) menyediakan fasilitas daerah untuk karantina pemudik-pemudik ini 
secara amat berdisiplin selama 14 hari. 

Sedangkan, bila pemerintah secara tegas akan menutup kesempatan mudik, maka pemerintah harus 
(1) menyegerakan pelarangan mudik serta menjamin bantuan bagi keluarga rentan, dan (2) Menindak 
tegas bagi yang melanggar. Terakhir, peran masyarakat juga penting untuk memastikan adanya sanksi 
sosial dan insentif sosial bagi masyarakat yang mendukung untuk memutuskan penyebaran wabah ini. 
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