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Dampak Positif dan Negatif dari Sistem Lockdown Apabila Diterapkan di Indonesia 

Masyarakat dunia pada saat ini sedang dihadapkan pada kekhawatiran tentang virus 

menular yang cukup mematikan. Virus yang diberikan nama oleh World Health Organization 

sebagai covid-19 tersebut merupakan virus yang menyerang paru-paru dan sudah menyebar 

ke lebih dari 200 negara. Tidak terkecuali negara kita, Indonesia juga ikut terpapar oleh 

covid-19 tersebut. Karena cara penyebarannya yang tergolong mudah yaitu melalui droplet 

orang terjangkit covid-19 yang masuk ke dalam tubuh orang lain melalui mulut, hidung, 

maupun mata, maka keberadaan virus tersebut menjadi suatu permasalahan yang ditakuti oleh 

banyak masyarakat. Sehingga pademi covid-19 tersebut turut menjadi kepentingan dari 

pemerintah yang bersangkutan karena hal tersebut menyangkut kepentingan dan keutuhan 

nasional. Maka dari itu pemerintah-pemerintah dari berbagai negara yang sudah terpapar 

virus corona, termasuk juga pemerintah di negara Indonesia ikut andil yang cukup besar 

untuk menangani wabah virus corona tersebut yang sudah  ditetapkan sebagai bencana 

nasional. 

 Untuk mengadapi wabah covid-19 tersebut juga dalam rangka upaya pencegahan 

semakin menyebarluasnya virus corona tersebut, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan 

berbagai kebijakan-kebijakan dan anjuran-anjuran untuk menangani permasalahan di atas. 

Sebagai contohnya yang sedang marak diperbincangkan saat ini yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mengurangi kerumunan massa guna memutus 

rantai covid-19. Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut, masih 

terdapat beberapa masyarakat menganggap bahwa pemerintah masih kurang tegas dalam 

melakukan pembatasan sosial dalam masyarakat dan menyarankan pemerintah untuk meniru 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina yaitu untuk menetapkan sistem lockdown. 

Mengacu pada penjelasan Presiden Joko Widodo, lockdown mengharuskan sebuah wilayah 

menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan 

lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi dan 



kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah akan dinonaktifkan. Namun apakah sistem 

lockdown ini efektif untuk diterapkan di Indonesia? Sistem lockdown akan membawa 

berbagai dampak bagi kehidupan sosial maupun ekonomi dalam masyarakat. 

 Bilamana sistem lockdown diterapkan di Indonesia, tentunya kehidupan sosial 

masyarakat akan turut berubah karena dampak dari sistem tersebut. Seperti yang sudah 

dijelaskan jika pemerintah menerapkan lockdown ini maka setiap masyarakat yang ada tidak 

akan bisa keluar rumah sama sekali, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak dan 

memerlukan surat izin resmi (berkaca dengan lockdown yang dilakukan di Kota Wuhan). 

Dengan ini maka masyarakat tidak akan bisa bersosialisasi seperti biasanya. Semua 

kegiatanpun harus dilakukan didalam rumah dan tidak bisa bertemu dengan orang lain selain 

yang berada di dalam rumah tersebut. Maka kegiatan sosialisasipun tidak bisa dilakukan 

secara langsung. Masyarakat hanya dapat memanfaatkan teknologi daring dan internet untuk 

bersosialisasi dengan sesama. Namun tidak semua masyarakat sudah memanfaatkan 

teknologi yang ada. Bagi masyarakat yang berada di pedasaan atau masyarakat yang tidak 

mengerti mengenai teknologi maka akan sangat sulit untuk melakukan sosialisasi terhadap 

sesama.  

Dengan berkurangnya interaksi secara langsung dalam masyarakat maka akan 

mengurangi mobilitas pula, maka pengeluaran masyarakat untuk mobilisasi akan berkurang 

pula. Namun sisi buruknya adalah para pekerja-pekerja yang bergerak dalam jasa transportasi 

akan kehilangan penghasilan mereka. Hal ini akan mengurangi pendapat mereka dan tentunya 

beberapa masyarakat pun akan terkena krisis ekonomi.  Mungkin bukan hanya masyarakat 

yang bekerja dalam jasa transportasi saja yang akan kehilangan pendapatan mereka, tetapi 

banyak juga karyawan-karyawan yang ikut kehilangan penghasilan mereka bila sistem 

lockdown dilaksanakan di Indonesia.  

Setelah covid-19 ini mulai masuk ke Indonesia masyarakat menjadi panic dan 

ketakutan akan terpaparnya virus covid-19 ini. Banyak masyarakat yang langsung membeli 

masker maupun hand sanitizer dengan jumlah yang banyak dan menghabiskan stok-stok yang 

ada di toko-toko. Dengan permintaan yang melonjak dalam waktu yang sangat singkat 

tentunya terjadi inflasi terhadap harga barang terutama pada harga masker dan hand sanitizer. 

Harga yang melonjak begitu tinggi menyebabkan banyak orang-orang yang membutuhkan 

tidak dapat membeli barang tersebut. Yang lebih parahnya lagi banyak tenaga medis yang 

seharusnya lebih membutuhkan alat perlindungan diri seperti masker, sarung tangan, dan 



lainnya tidak kebagian stok karena habis diburu oleh masyarakat. Hal ini sungguh sangat 

merugikan bagi kehidupan masyarakat sosial karena dengan tindakan dari beberapa orang 

yang tidak bertanggung jawab ini banyak masyarakat yang tidak dapat melindungi dirinya 

dari virus ini. Selain alat-alat medis, masyarakat juga berlomba-lomba membeli persediaan 

makanan untuk keluarga mereka masing-masing. Hal ini terjadi sebelum diadakannya sistem 

lockdown. Bagaimana bila sistem lockdown tersebut mulai diterapkan? Akan semakin 

banyak masyarakat yang menghabiskan stok-stok di supermarket atau tempat perbelanjaan 

lainnya. Dengan permintaan yang naik dengan waktu yang sangat singkat maka akan memicu 

terjadinya inflasi. Di mana masyarakat kecil yang penghasilannya pas-pasan bukan hanya 

kesulitan untuk mencari stok makanan, namun juga mungkin mereka tidak akan mampu lagi 

membeli bahan makanan untuk keluarganya karena inflasi yang terjadi dengan cepat bila 

lockdown benar-benar diterapkan di Indonesia.   

 Karena adanya pademi dari covid-19 ini, dunia sekarang ikut mengahadapi krisis 

ekonomi. Di Indonesia sendiri mulai dibelakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau 

yang sering disebut PSBB. Kebijakan pemerintah dengan melakukan PSBB ini guna 

memutus rantai penyebaran covid-19 itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan 

PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah ini jauh lebih longgar dari sistem lockdown. Namun 

karena adanya PSBB ini masyarakat kecil sudah mulai merasakan dampaknya terhadap 

kehidupan ekonomi mereka. Karena salah satu ketentuan dari diberlakukannya PSBB ini 

adalah meniadakan berbagai kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak massa, maka ada 

banyak sekali tempat-tempat umum seperti tempat hiburan, rumah makan, pusat 

perbelanjaan, dan lainnya yang terpaksa harus tutup demi mengikuti kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Dengan ini ada sangat banyak masyarakat yang juga 

terpaksa harus kehilangan pekerjaannya karena usaha-usaha di tempat umum tersebut juga 

sudah tidak mampu untuk membayarkan gaji para karyawannya. Hal ini terjadi akibat dari 

kebijakan PSBB yang tidak seketat sistem lockdown. Bayangkan apa yang akan terjadi bila 

sistem lockdown tersebut benar-benar di terapkan di Indonesia, akan ada semakin banyak 

masyarakat yang kehilangan pekerjaanya dan tidak mendapat penghasilan sama sekali.  

Sekarang ini kita tinggal di negara berkembang yang tidak memiliki harta kekayaan 

negara sebesar yang dimiliki oleh negara Cina, sehingga pemerintah akan sangat kesulitan 

bila sistem lockdown ini diterapkan. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk membiayai 

setiap keluarga yang ekonominya terdampak dari adanya sistem lockdown tersebut. Dengan 

roda ekonomi yang mati tapi pengeluaran terus-menerus keluar, sudah pasti Indonesia akan 



mengalami krisis ekonomi yang hebat. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin bahwa 

Indonesia dapat mengalami kebangkrutan karena terlalu banyak subsidi yang harus 

dikeluarkan sedangkan jalannya perekonomian hanya sebatas pengeluaran dan tidak memiliki 

pemasukan.  

 Selain hal-hal di atas, masih banyak perubahan-perubahan lainnya yang terjadi dalam 

masyarakat bila sistem lockdown ini benar-benar diterapkan. Tidak jauh berbeda dengan 

ketentuan PSBB di Indonesia saat ini, dengan diterapkannya sistem lockdown maka semua 

kegiatan harus dilakukan dari dalam rumah. Mulai dari belajar, bekerja, sampai beribadah 

juga harus dilakukan di dalam rumah masing-masing orang. Mungkin untuk beberapa orang 

melakukan kegiatan dari rumah akan lebih baik karena bisa lebih santai dari pada dilakukan 

di luar rumah, atau mungkin beberapa orang juga akan lebih senang untuk berkegiatan dari 

rumah saja karena bisa lebih dekat dengan keluarga mereka masing-masing. Namun hal ini 

tidak berlaku semua orang, ada sebagian orang ada yang merasa tidak nyaman bekerja di 

dalam rumah karena kondisi di dalam rumahnya yang tidak kondusif, atau sebagian orang 

tidak bisa berkonsentrasi dengan baik bila bekerja dari rumah. Hal ini sungguh akan 

merugikan dan menggangu kinerja dari orang-orang yang merasakan ketidaknyamanan 

tersebut. Bukan tidak mungkin juga bila ada suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari 

rumah. Dengan diterapkannya sistem lockdown ini masyarakat akan menghabiskan seluruh 

waktunya di dalam rumah, di mana dampak lain yang akan muncul adalah naiknya tagihan 

untuk biaya listrik, air, atau keperluan rumah tangga lainnya sedangkan beberapa orang sudah 

kehilangan pengahasilannya. Orang yang berada dalam situasi tersebut akan merasa 

menderita tentunya.  

 Jadi yang sudah saya sebutkan di atas adalah hal-hal yang bisa jadi terjadi bila sistem 

lockdown diterapkan di Indonesia. Akan ada dampak positif yang timbul, seperti terputusnya 

mata rantai penyebaran covid-19 ini, namun ada pula dampak-dampak negatif yang akan 

terjadi dikarenakan sistem lockdown tersebut. Tidak hanya dampak yang muncul dalam 

bidang kesehatan saja, namun juga dalam bidang-bidang lainnya yang terdapat dalam 

kehidupan masyarakat. Apa yang menurut kita baik untuk dilakukan belum tentu baik untuk 

semua orang, maka dari itu pemerintah mempunyai tugas untuk menjamin keadilan dan 

kesejahteraan seluruh rakyatnya. Sudah seharusnya kita mendukung kebijakan yang diberikan 

pemerintah dan memberi kritik dengan bahasa yang baik. Bagaimana menurut anda, 

efektifkah untuk pemerintah memberlakukan sisten lockdown di Indonesia?  
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