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Dengan semakin banyaknya suspect positif corona di Indonesia (36 orang) per 12/3/2020, 

sontak masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Jakarta mengantisipasinya dengan 

segera. Mereka menyerbu gerai minimarket dan apotik untuk membeli bahan makanan pokok 

dan juga masker, sekalian hand sanitizer untuk mencegah terjadinya penularan virus. Langkah 

antisipasi ini secara tidak langsung memberikan gambaran kepada kita, bahwa pandemi virus 

ini berdampak terhadap soal ekonomi, yaitu meningkatnya permintaan barang. Jika kondisi 

ini terus terjadi makan akan berakibat kepada meningkatnya harga-harga barang akibat 

permintaan yang tinggi. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Daeng M Faqih, bahwa dampak terbesar dari virus ini justru 

pada sektor sosial-ekonomi hingga politik. Sebelumnya, pada Kamis 27 Pebruari 2020 sore, 

Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan sementara pelaksanaan 

umrah karena virus Corona. Hal ini disebabkan negara-negara Timur Tengah seperti Arab 

Saudi, Kuwait, UEA, Iran, Irak, hingga Israel sudah terdampak virus. 
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Berdasarkan rilis dari 

https://www.worldometers.info/coronaviru

s/, per 2/3/2020. Penyebaran virus corona 

telah menyebar ke 61 Negara dan 4 Benua. 

Dimana terdapat total 94,343 kasus, dimana 

3,222 korban terdampak meninggal, dan 

51,316 terselamatkan. Dengan jumlah 

penyebaran terbanyak terjadi di China 

sebanyak 80,282 kasus, 2,981 korban 

meninggal dan 50,000 terselamatkan. 

Dilanjutkan dengan Korea Selatan dengan 

total 5,621 kasus, 35  meninggal dan 41 

orang terselamatkan. Di Iran terdapat 2,922 

kasus,  92 meninggal dan 552 terselamatkan. 

Sedangkan di Itali terdapat 2,502 kasus, 79 

meninggal dan 160 terselamatkan. 

Dilanjutkan dengan 

Jepang 319 kasus, 

Jerman 244 kasus, 

Prancis 212 kasus, 

Spanyol 194 kasus, 

Amerika Serikat 128 

kasus, Singapura 110 

kasus, dan Hong 

Kong 103 kasus.  

Dengan fakta yang 

terjadi, World Health 

Organisation (WHO) 

telah menyatakan 

bahwa virus corona 

(COVID-19) telah 

menjadi pandemi 

global. Dimana virus 

ini telah menyebar ke 

hampir seluruh negara di dunia lebih tinggi 

levelnya dibanding epidemi global. 

Beberapa virus, sebelumnya juga pernah 

dinyatakan sebagai pandemi yaitu flu 

burung (H1N1), tuberkulosis, hingga 

HIV/AIDS. 

Dari Pariwisata Hingga Umroh 

Dampak dari virus ini begitu besar, 

terutama pada sektor pariwisata dan ibadah 

Umroh. Beberapa waktu yang lalu, 

pemerintah Indonesia memberhantikan 

penerbangan ke dan dari indonesia menuju 

china. hal ini juga terkiat dengan dampak 

virus corona. beberapa pihak berpendapat 

pro terkait kebijakan ini, begitupula mereka 

yang kontra. hal ini wajar mengingat 

besarnya nominal transaksi dagang dan 

investasi yang melibatkan indonesia dan 

china. terutama dalam ekspor-impor 

maupun pariwisata.  

Selanjutnya, per tanggal 24 Pebruari 2020 

Maskapai 

penerbangan 

Singapura, Singapura 

Airlines dan Silk Air, 

menutup sementara 

penerbangan ke 

Indonesia hingga 29 

Mei 2020 mendatang. 

Hal yang sama juga 

dilakukan oleh 

maskapai 

penerbangan asal 

Hong Kong Cathay 

Pacific untuk periode 

yang sama.  

Dengan banyaknya 

penutupan layanan 

penerbangan ini, 

otomatis akan berdampak ke sektor 

pariwisata. Misalnya saja di Batam, 

berdasarkan data, Januari 2018 lalu, jumlah 

kunjungan wisman mencapai angka 115.551 

kunjungan. Selanjutnya, pada Januari 2019 

kunjungan wisman mengalami 

“Dampak Ekonomi dari Virus 

Corona adalah menurunnya 

pendapatan sektor 

pariwisata di Indonesia, 

menurunnya jumlah 

wisatawan mancanegara, 

pemberhentian sementara 

karyawan di sektor 

pariwisata hingga 

menurunnya proyeksi 

pertumbuhan Ekonomi 

Negara” 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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peningkatan sebesar 131.490 kunjungan. 

Terjadi peningkatan kunjungan 17, 79 

persen. (https://batam.tribunnews.com)  

Di sisi lain, dampak dari virus corona ini 

juga menimpa para calon jamaah umroh 

yang hendak beribadah ke Makkah dan 

Madinah. Semenjak penutupan 

penerbangan oleh Pemerintah Arab Saudi 

Kamis 27 Pebruari 2020. Di Jawa Timur saja, 

sebanyak 84.855 calon jemaah umroh 

terancam batal umrah dalam waktu dekat. 

Padahal sekitar 81.944 dari total jemaah 

tersebut telah melunasi pembayaran.  

Dampak Ekonomi  

Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Daeng M 

Faqih menemui relevansinya. Bahwa 

dampak buruk dari virus ini justru terjadi 

pada sektor sosial-ekonomi hingga politik. 

Di Indonesia, pandemi virus corona 

berdampak langsung ke sektor pariwisata. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Hariyadi 

Sukamdani, Ketua Umum Perhimpunan 

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), 

hingga Kamis (12/3/2020) dampak negatif 

virus corona pada sektor pariwisata (hotel 

dan restoran) menyebabkan kerugiaan 

mencapai US$ 1,5 miliar (Rp 21 triliun). 

Faktor terbesar penyebab kerugian ini 

adalah turunnya jumlah wisatawan 

mancanegara (wisman) yang berkunjung ke 

Indonesia. Khususnya wisman berasal dari 

China denan estimasi transaksi mencapai 

sekitar US$ 1.100. Sementara kerugian 

berasal dari sektor pariwisata domestik 

mencapai US$ 400. Hal ini menyebabkan 

okupansi restoran dan hotel di beberapa 

wilayah tujuan destinasi wisata seperti 

Jakarta, Surabaya, Bali dan Manado hanya 

mencapai 30% saja. Artinya, jika sebuah 

hotel  memiliki jumlah kamar 100 buah, 

hanya 30 kamar saja yang terisi.  

Akibat dari menurunnya jumlah wisatawan 

berdampak pula terhadap para karyawan 

di restoran dan hotel. Sebagian operator 

hotel memberlakukan kebijakan 

pemangkasan biaya tenaga kerja sebesar 

50%, sehingga  beberapa kerayawan harus 

cuti untuk sementara waktu, sementara 

sebagian yang lain mengalami 

pemangkasan durasi waktu kerja. 

Dengan fenomena ini, proyeksi 

pertumbuhan ekonomi Nasional di prediksi 

tidak akan mencapai target yang 

dicanangkan. Sebab pada bulan Februari 

lalu, rapat dewan gubernur (RDG) BI 

melakukan proyeksi ulang pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang sebelumnya 

antara  5,1%  hingga 5,5% menjadi 5% 

hingga 5,4%. 
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