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Sejak pertengahan bulan ke-3 pertarungan melawan COVID-19 di Indonesia, wacana mengenai 
relaksasi PSBB di wilayah episentrum mulai digulirkan ke publik. Tentunya, pengenduran Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) ini diniatkan secara bertahap mempertimbangkan wabah yang masih 
beredar di wilayah tersebut. Alasan utama yang paling krusial dari ide ini ialah dampak ekonomi yang 
tentunya akan semakin mengkhawatirkan, dan ditakutkan apabila berlarut dapat mempersulit 
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perekonomian untuk bangkit. Lantas, mempertimbangkan tingkat penyebaran virus terkini, kapasitas 
kesehatan, dan daya lenting daerah, tulisan ini hendak memetakan kesiapan suatu daerah untuk mulai 
pulih dari pandemi ini.  

Wacana PSBB dan kegetiran opportunity cost perekonomian 

Isu relaksasi PSBB semakin intens dibahas di pertengahan bulan ke-3 penanganan COVID-19. Latar 
belakang utama dari gagasan relaksasi PSBB ini ialah opportunity cost yang berupa dampak langsung pada 
turunnya perekonomian nasional, hingga memberikan opsi bagi kelompok ekonomi rentan agar dapat 
beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya yang selama masa ini kesejahteraannya terus tergerus. 
Menurut proyeksi Bappenas, sebagaimana ditunjukkan pada Figur 1, apabila PSBB bisa diakhiri pada 
akhir Mei 2020, pertumbuhan ekonomi 2020q2 hanya akan turun sebesar -6,5 persen yoy yang 
kemudian akan bangkit tumbuh positif pada 2020q3 dengan pertumbuhan sebesar 1,2 persen yoy. 
Sedangkan apabila PSBB diperpanjang hingga 2020q3 maka pertumbuhan ekonomi 2020q2 akan jatuh 
lebih dalam sebesar -9,5 persen yoy, kemudian bangkit lebih lambat dan baru mencapai pertumbuhan 
positif pada 2020q4 sebesar 1,3 persen yoy.  

Figur 1. Skenario Pertumbuhan Ekonomi 2020-20211 

 

Sumber: Bappenas (2020) 

Tentunya, angka ini menjadi pertimbangan penting Presiden Joko Widodo yang menargetkan untuk 
menekan tingkat penyebaran kasus sehingga relaksasi PSBB dapat disegerakan khususnya di wilayah 
episentrum Jakarta2. Karena memang jika pertumbuhan ekonomi terlalu merosot, akan lebih sulit 
memulihkannya. Belum lagi status kelompok rentan yang kehidupannya semakin sulit akibat 
melambatnya perekonomian. Inilah yang menjadi trade-off dari efek PSBB atau containment yang di sisi 
lain dipercaya dapat mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Sebagaimana pernyataan Gubernur 
DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengemukakan bahwa PSBB memiliki konsekuensi ekonomi 

 
1 Bappenas, Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2021, Kerangka Pendanaan Prioritas 
2Lihat https://kabar24.bisnis.com/read/20200512/15/1239339/jokowi-kasih-tenggat-waktu-kendalikan-COVID-19-sampai-akhir-
mei-relaksasi-psbb-juni, diakses 14 Mei 2020 

2020: 

Skenario Baseline 0,3% 

Skenario Berat -2,5% 
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lebih berat bagi kelompok ekonomi menengah rentan hingga miskin. Terutama bagi pekerja dan/atau 
pengusaha di sektor informal, termasuk pengemudi ojek daring ikut terdampak3. Seiring itu, di sektor-
sektor yang padat kontak (contact-intensive) seperti industri tekstil, retail, hingga industri pariwisata sudah 
menunjukkan adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat aktivitas ekonominya 
yang terbatas4. Sehingga, pelonggaran PSBB sesegera mungkin ketika kondisi membaik merupakan 
langkah penting untuk memulihkan ekonomi lebih cepat. 

Namun, keputusan relaksasi PSBB perlu ditinjau matang-matang mengingat adanya risiko gelombang 
kedua (second wave). Seperti tantangan yang dihadapi Republik Rakyat China yang lebih dulu telah 
berhasil menekan penyebaran virus5. Oleh sebabnya, penting untuk benar-benar memastikan bahwa 
penyebaran kasus sudah cukup terkendali serta sudah ada kapasitas kesehatan yang cukup memadai, 
sebelum mengambil keputusan untuk merelaksasi PSBB.  

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan referensi dari negara-negara yang telah lebih dulu melakukan 
pemulihan ekonomi dan menyelesaikan masa pembatasan sosialnya (containment) seperti Thailand, 
Malaysia, China, Vietnam, Selandia Baru, Austria, Italia, Jerman dan beberapa negara lainnya sudah 
memulai relaksasi ekonominya. Pertama, sudah melewati fase puncak COVID-19 ditandai dengan 
daily cases yang semakin menurun dan bahkan beberapa negara telah menyentuh angka nol untuk 
penambahan kasus hariannya. Kedua, angka kematian harian mengalami tren penurunan sementara 
angka kesembuhan harian mengalami tren kenaikan, ada perbaikan dalam sistem pelayanan dan 
kapasitas kesehatan. Ketiga, kapasitas tes harian yang memadai dan semakin masif dilihat dari tren 
kenaikan tren tes harian. Terakhir, dilihat dari kapasitas tempat tidur per 1.000 penduduk negara-
negara tersebut mempunyai kapasitas yang cukup memadai. Negara berkembang seperti Malaysia, 
Vietnam, China, dan Thailand mempunyai rata-rata rasio tempat tidur per 1.000 penduduk sebesar 
2,7. Sementara negara maju seperti, Austria, Selandia Baru, Jerman, dan Italia mempunyai rata-rata 
rasio tempat tidur per 1.000 penduduk sebesar 4,086. Indikator-indikator ini hendaknya menjadi 
rambu-rambu bagi pemerintah Indonesia sebelum relaksasi benar-benar direalisasikan. Seiring itu, 
World Health Organization (WHO) juga merekomendasikan setidaknya ada 5 tempat tidur medis per 
1.000 penduduk7. 

  

 
3Lihat https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970059/pak-anies-begini-dampak-psbb-ke-ekonomi-jakarta, 
diakses 14 Mei 2020 
4 Lihat https://katadata.co.id/infografik/2020/04/18/wabah-phk-akibat-COVID-19, diakses 16 Mei 2020 
5 Lihat https://edition.cnn.com/2020/05/16/asia/zhong-nanshan-coronavirus-intl-hnk/index.html, diakses 16 Mei 
2020 
6 Lihat https://ourworldindata.org/coronavirus, diakses 16 Mei 2020 
7 Lihat https://www.business-standard.com/article/pti-stories/delhi-has-2-71-hospital-beds-per-1-000-who-recommends-5-
115062400914_1.html, diakses 16 Mei 2020 
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Figur 2. Tren COVID-19 harian Indonesia 

 

Sumber: Kawalcovid19.id, pembaharuan data 14 Mei 2020 

Melihat pergerakan data nasional, penambahan kasus belum menunjukkan tren penurunan dan bahkan 
cenderung meningkat. Apalagi ditambah fakta bahwa terdapat penambahan kasus tertinggi sebesar 
689 kasus di tanggal 13 Mei 2020 lalu. Penambahan kasus memang merupakan fungsi dari kapasitas 
tes harian. Semakin masifnya tes yang dilakukan maka semakin banyak kasus yang terungkap. 
Sementara keberhasilan penanganan COVID-19 ini ditandai dengan tes yang masif dan penambahan 
kasus harian yang mulai menurun. Kabar buruknya adalah Indonesia masih perlu waktu untuk 
memenuhi indikator tersebut. Bahkan data yang ada masih meraba-raba titik puncak penambahan 
kasus. Oleh karenanya wacana relaksasi tidak bisa dilakukan secara serentak tetapi melihat pergerakan 
data per daerah dan indikator relevan lainnya. Lantas bagaimana kesiapan daerah menuju wacana 
relaksasi ini? 

Memetakan tingkat penyebaran virus dan daya lenting daerah 

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, perlu untuk melihat kesiapan daerah yang meliputi 
tingkat penyebaran kasus serta kapasitasnya dalam menangani pasien COVID-19. Mengacu pada 
matriks yang dikembangkan oleh McKinsey, data-data tersebut dapat dipetakan melalui matriks 
respons pemerintah daerah. 
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Figur 3. Matriks respons pemerintah daerah untuk memetakan posisi penanganan daerah8 

 

Sumber: McKinsey (2020) 

Secara sederhana, matriks Figur 3 menunjukkan bagaimana posisi tiap daerah—dalam konteks ini 
provinsi—di tengah pandemi COVID-19 serta langkah strategisnya dalam memperbaiki posisinya. 
Garis besarnya, dalam menangani pandemi ini tiap daerah perlu menurunkan tingkat penyebaran virus 
terlebih dahulu baru dapat secara perlahan memulihkan perekonomian akibat efek pembatasan fisik 
(containment) seiring berkembangnya kapasitas kesehatan. Dalam mengaplikasikan matriks ini pada 
konteks Indonesia, maka perlu didapatkan data tingkat penyebaran virus serta kapasitas kesehatan 
daerah. 

Tingkat penyebaran virus dapat menggunakan tingkat reproduksi efektif (Rt) mengadopsi model 
Bayesian inferensial oleh Bettencourt & Ruberio (2008)9, yang kemudian dikembangkan oleh Thomas 
Vladeck dan Kevin Systrom untuk konteks COVID-1910. Memperbaharui data yang digunakan Yazid 
& Palani (2020), maka didapatkanlah nilai estimasi Rt yang akan digunakan pada analisis ini11. Sebagai 
catatan, mengingat nilai estimasi mungkin saja tersebar di antara nilai interval kredibel, maka akan 

 
8 McKinsey. 2020. How to restart national economies during the coronavirus crisis. 
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/how-to-restart-national-economies-during-the-
coronavirus-crisis, diakses 14 Mei 2020 
9 Bettencourt, L. M. & Ruberio, R. M. “Real Time Bayesian Estimation of the Epidemic Potential of Emerging Infectious Diseases”. 
PLoS One, 3(5), dipublikasikan online online 14 Mei 2008. 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0002185 
10 Lihat https://rt.live/ diakses 14 Mei 2020 
11Yazid, Ega K. & Palani, Herman. 2020. “Menakar Keberhasilan PSBB dalam Penanganan COVID-19: Data dan Peringatan bagi 
Pemerintah Daerah”. CSIS Commentaries. Dipublikasikan online 5 Mei 2020. https://www.csis.or.id/publications/menakar-
keberhasilan-psbb-dalam-penanganan-COVID-19-data-dan-peringatan-bagi-pemerintah-daerah 
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digunakan dua angka yakni median interval serta interval tertinggi (upper bound) untuk memberikan 
gambaran atau kompensasi bagi wilayah-wilayah yang jumlah tesnya relatif lebih rendah. Tingkat 
penyebaran kasus dinyatakan rendah atau baik jika nilai Rt < 1, dan sebaliknya menengah dan parah 
tergantung levelnya bila Rt > 1. Sehingga harapannya dapat menggambarkan rentang kepastian di 
tengah ketidakpastian tingkat penyebaran virus saat ini. 

Figur 4. Tingkat reproduksi kasus efektif (Rt) dan kapasitas kesehatan daerah 
(angka median) 

 

Sumber: Kawalcovid19.id (2020) diolah, pembaharuan data 14 Mei 2020 

Sedangkan data kapasitas kesehatan daerah direpresentasikan oleh jumlah tempat tidur per 1.000 
populasi. Perlu dicatat bahwa angka ini hanya menjelaskan satu dimensi dari kapasitas kesehatan 
daerah yang tentunya juga meliputi jumlah tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan medis. Namun, 
mempertimbangkan ketersediaan data serta fungsi angka ini yang merepresentasikan banyaknya pasien 
yang dapat ditangani suatu daerah, maka dapat dijadikan variabel yang cukup mewakili kapasitas 
kesehatan daerah. Kapasitas kesehatan dikatakan baik bila melampaui rata-rata negara berkembang 
yang sudah berhasil menekan penyebaran COVID-19 yakni 2,7 tempat tidur medis per 1.000 populasi. 
Suatu daerah dikatakan ideal apabila dapat melampaui rekomendasi WHO yakni 5 tempat tidur medis 
per 1000 populasi.  

Adapun dimensi kapasitas fiskal yang digambarkan oleh besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) masing-masing daerah. Nilai ini penting untuk memberikan gambaran terkait ruang 
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fiskal daerah baik untuk berjaga-jaga jika kondisi terburuk terjadi ketika adanya lonjakan kasus maupun 
untuk meningkatkan kapasitas kesehatan dan bantuan sosial. 

Hasilnya dapat dilihat pada Figur 4 yang menggunakan angka median dari tingkat reproduksi kasus 
efektif. Secara umum, dapat terlihat bahwa daerah-daerah berada di tahap 4, yakni di rentang 
penyebaran kasus menengah dengan kapasitas kesehatan yang rendah. Kecuali DKI Jakarta, DI 
Yogyakarta, dan Sulawesi Utara yang berada di tahap 3, yang memiliki tingkat penyebaran kasus 
menengah dan kapasitas kesehatan menengah. Lebih lanjut, provinsi Jawa Barat memiliki tingkat 
penyebaran kasus terendah, menyusul DKI Jakarta yang beberapa hari terakhir mengalami 
peningkatan kasus baru. 

Figur 5. Tingkat reproduksi kasus efektif (Rt) dan kapasitas kesehatan daerah 
(angka batas atas) 

 

Sumber: Kawalcovid19.id (2020) diolah, pembaharuan data 14 Mei 2020 

Sebagai alternatif pertimbangan yang lebih hati-hati disajikan pula matriks menggunakan angka upper 
bound dari estimasi Rt sebelumnya sebagaimana ditunjukkan Figur 5—menggambarkan rentang 
kemungkinan atau risiko tingkat reproduksi efektif. Hasilnya, hanya DKI Jakarta yang berada di posisi 
tahap 3 dengan tingkat penyebaran dan kapasitas kesehatan menengah. Sedangkan yang lainnya berada 
di tahap 4 yakni tingkat penyebaran kasus dari menengah hingga tinggi dengan kapasitas kesehatan 
yang relatif rendah. Kemudian pada daerah-daerah dengan kasus yang lebih tinggi seperti Jawa Barat, 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan DKI Jakarta masih memiliki tingkat 
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penyebaran yang relatif tinggi dengan Rt di atas 1,2. Dengan kata lain, apabila menjadikan skenario 
hati-hati ini sebagai bahan pertimbangan relaksasi PSBB, maka belum dapat dikatakan adanya indikasi 
yang mengizinkan satu pun daerah untuk melakukan relaksasi.  

Ringkasan Analisis. Mempertimbangkan skenario normal (angka median) dan skenario hati-hati 
(angka upper bound), setidaknya perlu satu threshold lagi dalam menentukan relaksasi PSBB, yakni tren 
Rt. Sampai saat ini, menggunakan angka median, baru Jawa Barat yang memiliki Rt di bawah 1, 
sedangkan DKI Jakarta baru saja mengalami tren peningkatan beberapa hari terakhir dan berfluktuatif 
di kisaran angka 1. Lantas, apabila Jawa Barat atau DKI Jakarta mau merelaksasi PSBB, provinsi-
provinsi ini setidaknya perlu menahan tingkat reproduksi di bawah 1 hingga dapat dinyatakan layak 
untuk melakukan relaksasi PSBB sebagaimana rekomendasi WHO12—tentunya dengan berbagai 
catatan protokol relaksasi.  

Batasan analisis. Setidaknya ada tiga batasan-batasan dari analisis ini. Pertama, analisis ini 
mengasumsikan bahwa kasus baru pertama kali muncul ketika terdapat gejala, sedangkan beberapa 
penelitian terakhir menunjukkan adanya pembawa virus tanpa gejala (asymptomatic carrier). Kedua, 
rendahnya jumlah tes COVID-19 baik secara nasional maupun relatif antar-daerah membuat analisis 
ini menjadi kurang akurat dan cenderung underestimate, masalah ini coba dikompensasi dengan 
menawarkan dua skenario analisis yakni menggunakan angka median Rt dan menggunakan angka upper 
bound Rt. Terakhir, kapasitas kesehatan hanya direpresentasikan oleh satu dimensi saja yakni jumlah 
kasur medis per 1.000 populasi. 

Rekomendasi tahapan pemulihan  

Berdasarkan kuadran di atas baik dengan skenario normal maupun skenario hati-hati, setiap daerah 
mempunyai kondisi yang berbeda-beda kaitannya dengan tingkat penyebaran virus dan kapasitas 
kesehatan daerah. Kondisi tersebut membuat daerah berada pada tahap (stage) yang berbeda-beda 
sehingga arah kebijakan yang diambil pun mestinya sesuai dengan kondisi tersebut.  

Kesiapan daerah untuk merelaksasi PSBB berkaitan erat dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Daerah 
dengan ruang fiskal yang rendah sementara penyebaran virus masih tinggi seperti, NTT, Bangka 
Belitung, dan Maluku perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Sementara daerah 
yang mulai merelaksasi PSBB juga bisa diikuti dengan relaksasi bantuan oleh pemerintah pusat secara 
bertahap. Dengan demikian kapasitas fiskal yang masih tersedia dapat difokuskan pada daerah-daerah 
dengan penyebaran kasus tinggi dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Kapasitas fiskal ini penting 
untuk mendukung jalannya PSBB berupa bantuan sosial, penguatan sistem pembatasan, dan 
peningkatan kapasitas kesehatan.  

Lebih lanjut, daerah dengan ruang fiskal besar diikuti oleh penyebaran virus yang mulai menurun dan 
kapasitas kesehatan yang cukup memadai seperti, Jawa Barat dan DKI Jakarta dapat lebih cukup 
percaya diri merelaksasi PSBB ini. Asalkan dengan tiga syarat yakni, dapat menjaga Rt di bawah 1, 
memastikan protokol kesehatan dilaksanakan secara maksimal, dan ruang fiskal yang ada digunakan 
untuk meningkatkan kapasitas kesehatan daerah. Alhasil apabila masih ditemukan penambahan satu 
dua kasus baru, kapasitas kesehatan daerah memadai untuk menangani itu. Di sisi lain harapannya 
angka kematian dapat diturunkan dan angka kesembuhan terus meningkat.  

 
12 WHO, “Kriteria-kriteria kesehatan masyarakat untuk menyesuaikan langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial 
dalam konteks COVID-19”, 12 Mei 2020. 
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Wacana relaksasi ini harus memberikan gambaran bagi daerah tentang bagaimana cara memulainya. 
McKinsey memberikan gambaran bagaimana daerah dapat memulai ekonominya kembali sesuai 
dengan kondisi yang sedang dihadapi saat ini.  

Tabel 1. 
Langkah strategis untuk menyiapkan pemulihan perekonomian berdasarkan tahapan 

provinsi 

 

Sumber: McKinsey (2020) 

Matriks Tabel 1 atas adalah sebuah ilustrasi yang menunjukkan tahapan-tahapan untuk memulai 
ekonomi suatu daerah. Idealnya setiap daerah berjuang untuk menuju tahap 1 yakni tahap menuju 
pulih yang mana ekonomi dapat berjalan seperti sediakala dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan yang ada. Kerja ekstra tampaknya masih menjadi tuntutan bagi sebagian besar daerah di 
Indonesia. Dengan menggunakan data tingkat penyebaran virus dan kapasitas kesehatan daerah 
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(diwakili data rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk) menunjukkan bahwa sebagian besar 
daerah masih ada di tahap 4 yakni tingkat penyebaran virus masih tinggi dan kapasitas kesehatan masih 
di bawah ideal. Harapan Indonesia saat ini ditujukan kepada Jawa Barat dan DKI Jakarta yang telah 
menunjukkan tren perbaikan baik dari kasus positif harian maupun kasus sembuh harian. Meskipun 
demikian relaksasi pembatasan di Jawa Barat dan DKI Jakarta maupun daerah lainnya harus dilakukan 
secara bertahap dan perlahan. Relaksasi yang dilakukan benar-benar harus mencegah dari ancaman 
gelombang kedua (second wave) penyebaran COVID-19 ini. Oleh karenanya serangkaian sistem perlu 
didiskusikan dengan matang dan memperhatikan setiap detail dari variabel-variabel terkait. Relaksasi 
ini tidak boleh terkesan buru-buru dan tidak dipertimbangkan dengan hati-hati.  

Berikut ilustrasi sistem yang dapat diterapkan Jawa Barat dan DKI Jakarta serta daerah lainnya apabila 
wacana relaksasi PSBB diterapkan. 

Tabel 2. Kegiatan dan detail protokol relaksasi PSBB berdasarkan sektornya 

Sektor  Kegiatan  Detail Protokol 

Sektor 
Pemerintahan 

Pemerintahan dapat melayani 
masyarakat seperti biasa. Pekerjaan 
yang bisa dilaksanakan secara daring 
harus tetap dipertahankan. Sementara 
pekerjaan secara non-daring yang 
mengharuskan bertemu tetap harus 
dibatasi baik dari segi waktu, jumlah 
yang terlibat, dan lokasi. Untuk 
perjalanan dinas belum bisa dibuka 
kecuali pada daerah zona hijau dengan 
protokol yang sangat ketat.  

Penggunaan masker pada saat 
bertemu, mengatur jarak, 
mencuci tangan, dan mawas 
diri mengenai kesehatan 
masing-masing. Penduduk 
usia lanjut dan bawaan 
penyakit diharapkan untuk 
bekerja secara daring di 
rumah. 

Sektor 
Bisnis/Usaha  

Pada sektor bisnis, relaksasi harus 
dilakukan bertahap. Tidak semua lini 
usaha diizinkan beroperasi tetapi 
mengedepankan urgensi operasinya. 
Beberapa usaha/bisnis yang bisa 
dibuka di antaranya telekomunikasi, 
keuangan, beberapa transportasi 
umum, makanan (terutama dengan 
sistem delivery) supermarket dan 
minimarket, pengiriman barang 
(logistik), dan lain-lain. Sektor wisata 
yang menyebabkan perpindahan orang 
baik domestik maupun mancanegara 
dan menyebabkan adanya kerumunan 
belum bisa diizinkan beroperasi. 

Untuk usaha/bisnis yang 
memerlukan keberadaan 
orang di kantor atau tempat 
kerja perlu diterapkan sistem 
protokol kesehatan yang 
sangat ketat. Penggunaan 
masker pada saat bertemu, 
mengatur jarak, mencuci 
tangan, dan mawas diri 
mengenai kesehatan masing-
masing adalah suatu 
keharusan. Para pekerja usia 
lanjut dan berisiko tinggi 
sebaiknya diberikan kebijakan 
untuk bekerja dari rumah.  

Sektor Pendidikan Pendidikan adalah salah satu sektor 
dengan mobilitas tinggi dan sangat 
berkaitan dengan sektor lainnya 
terutama transportasi. Relaksasi pada 
sektor pendidikan hendaknya sangat 
hati-hati. Pembelajaran melalui daring 

Para tenaga pendidik dan 
kependidikan yang hendak 
melakukan pertemuan baik 
sesama tenaga pendidik dan 
kependidikan, maupun 
dengan siswa hendaknya 



11 

 

masih sangat direkomendasikan pada 
setiap tingkatan. Kreativitas para 
pengajar sangat dituntut agar 
pembelajaran masih bisa menyamankan 
para siswa. Untuk kegiatan yang 
memerlukan bertemu seperti 
pengambilan berkas hendaknya sangat 
memperhatikan protokol kesehatan. 

sangat memperhatikan 
protokol kesehatan. 
Penggunaan masker pada saat 
bertemu, mengatur jarak, dan 
mencuci tangan sebelum 
bertemu. Pertemuan 
hendaknya tidak terlalu lama, 
dan tidak ada acara 
bernostalgia di sekolah. Jika 
keperluan sudah dilaksanakan 
diharuskan langsung pulang.  

Sektor Kesehatan  Pelayanan kesehatan sangat penting di 
tengah pandemi ini. Sektor kesehatan 
dapat terus memperbaiki pelayanannya 
baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. 
Hingga saat ini rasio tempat tidur 
terhadap populasi per 1.000 penduduk 
masih di bawah ideal. Pemerintah perlu 
menambal kekurangan ini. 
Kelengkapan APD di setiap rumah 
sakit dan lokasi pelayanan kesehatan 
lainnya perlu dilengkapi untuk 
memperkuat sistem kesehatan daerah. 

Protokol kesehatan dilakukan 
sesuai dengan protokol yang 
ada baik di rumah sakit 
maupun di tempat pelayanan 
kesehatan lainnya. Protokol 
yang ada saat ini sudah cukup 
baik dan perlu diimbangi 
dengan kelengkapan APD 
yang memadai. 

Sektor Sosial/ 
Keagamaan  

Sampai dengan kondisi benar-benar 
pulih, kegiatan sosial dan keagamaan 
belum bisa seperti sediakala. 
Perkumpulan masih sangat dibatasi 
baik dari segi jumlah yang terlibat, 
waktu, maupun lokasi. Kegiatan sosial-
keagamaan seperti ceramah dalam 
jumlah besar (Tablig Akbar), salat 
berjamaah di masjid, arak-arakan, 
konser, dan kunjungan ke tempat 
wisata belum bisa diizinkan. Akan 
tetapi kegiatan penyaluran bantuan 
diizinkan dengan tetap berpegang pada 
protokol yang ada.  

Secara prinsip pertemuan bisa 
dilakukan dengan 
mempertimbangkan jarak, 
waktu, jumlah yang terlibat, 
dan kapasitas lokasi. Pada 
awal pembukaan ekonomi ini 
pertemuan bisa dilaksanakan 
1-10 orang dan bisa menjadi 
1-50 sesuai dengan perbaikan 
kondisi. Tentunya dengan 
menggunakan masker dan 
mencuci tangan, serta 
menghindari kontak fisik.  

Sektor Mobilitas 
Sosial  

Relaksasi PSBB berkaitan erat dengan 
melonggarnya mobilitas manusia. 
Pelonggaran ini benar-benar harus 
disistemkan. Pergerakan di intra daerah 
sudah bisa dilakukan dengan limitasi. 
Pergerakan antardaerah masih perlu 
diketatkan baik keluar maupun masuk. 
Belum boleh ada mobilitas dari 
mancanegara kecuali untuk para 

Berbagai mobilitas di tempat 
publik perlu memperhatikan 
penggunaan masker, mencuci 
tangan, dan tetap menjaga 
jarak. Relaksasi ini tidak 
berarti membuat kita lengah, 
justru mengharuskan kita 
untuk waspada karena 
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pekerja migran dengan prosedur isolasi 
yang sangat ketat.  

  

Relaksasi PSBB juga berkaitan dengan 
tenaga kerja yang bekerja di berbagai 
sektor yakni pemerintahan, 
bisnis/usaha, pendidikan, dan 
kesehatan. Perlu kebijakan yang super 
ketat untuk mendesain apakah para 
tenaga kerja ini sudah bisa kembali ke 
ibukota atau daerah lainnya. Para 
pekerja yang sudah terlanjur pulang ke 
kampung halaman, selagi pekerjaannya 
bisa dilakukan secara daring maka 
pilihan untuk tetap dibiarkan di rumah 
adalah bijak.  

berbagai telah mendapatkan 
pelonggaran.  

  

Tidak diperkenankan untuk 
mudik, dan juga kembali ke 
ibukota sampai dengan 
adanya arahan dan sistem 
mobilitas yang aman. 
Pekerjaan semestinya masih 
bisa dilakukan secara daring. 

 

Kesimpulan 

Pertimbangan dampak ekonomi yang semakin parah serta sulitnya kelompok ekonomi rentan yang 
didominasi pekerja dan pengusaha sektor informal menjadi alasan khusus mengapa PSBB perlu segera 
direlaksasi. Meski begitu, tren pertambahan harian kasus baru di Indonesia yang tidak kunjung 
menurun membuat keputusan ini perlu ditinjau dengan lebih hati-hati. Menggunakan data penyebaran 
kasus, kapasitas kesehatan, dan kapasitas fiskal daerah yang kemudian dipetakan pada matriks respons 
McKinsey, didapatkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih berada di posisi yang berisiko 
untuk melonggarkan PSBB. Pengecualian untuk Jawa Barat dan DKI yang memiliki tingkat 
penyebaran relatif lebih baik dibandingkan provinsi lainnya. Namun, dengan catatan kedua provinsi 
ini perlu menjaga tingkat reproduksi efektifnya (Rt) berada di bawah 1 untuk kurun waktu dua minggu 
sebagaimana anjuran WHO. Artinya, kedua provinsi tersebut perlu menjaga Rt paling tidak 1-2 minggu 
sampai benar-benar cukup terkendali untuk melakukan relaksasi PSBB secara bertahap. Selanjutnya, 
jika prasyarat tersebut tercapai, maka relaksasi bertahap PSBB dikatakan aman dilaksanakan seiring 
dengan memastikan protokol kesehatan dilaksanakan secara maksimal, dan ruang fiskal yang ada 
digunakan untuk meningkatkan kapasitas kesehatan daerah. 
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