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MENCARI informasi adalah sifat alami setiap 
manusia. Sifat ini yang membantu seorang manusia bisa 
diterima orang lain di masyarakat. Karena pada dasar

nya, untuk bersosialisasi dengan orang lain, kita butuh 
informasi sebagai bahan untuk bersosialisasi.

Demikian pula dalam sebuah organisasi. Hubungan 
yang konstruktif dapat dibangun melalui komunikasi 
yang efektif. Majalah internal menjadi salah satu media 
yang mampu menjembatani komunikasi. Sekaligus men
jadi sumber informasi yang relevan bagi segenap elemen 
organisasi untuk mencapai citacita bersama.

Di era tanpa batas ini manfaat komunikasi inter
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UMKM & Prospek  Penjaminan. 
Ekonomi global ternyata belum 
 menggembirakan di tahun 2020.

UMKM dan Koperasi dalam 
RUU Cipta Kerja. Ada tiga hal krusial 
dalam RUU Cipta Kerja yang dinilai 
 menguntungkan UMKM & Koperasi. 

Meningkatkan Kontribusi 
UMKM. Peran UMKM di Indonesia 
terhadap ekspor nasional sebesar 14,5 
persen.

Industri Penjaminan Terapkan 
PSAK Baru. Asosiasi Perusahaan 
Penjaminan Indonesia (Asippindo) 
 menggelar pelatihan implementasi 
PSAK 71, 72 dan 73 pada perusahaan 
 penjaminan.
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Pentingnya Pelatihan  Implemantasi PSAK 
71, 72 dan 73. Dewan Standar Akuntansi Keuan
gan atau DSAK telah merilis tiga Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yaitu PSAK 71, 72 
dan 73 sejak tahun 2017. 

Accounting Treatment untuk Transaksi 
Sewa. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
PSAK 73 yang baru saja dirilis oleh Dewan Standar 
Akuntansi  Keuangan atau DSAK mengadopsi dari 
IFRS 16 yang mengatur mengenai Sewa (lease). 

Aspek Akuntansi dan Audit  dari 
 Penerapan PSAK 71. Dalam penerapan PSAK 71 
terhadap aspek akuntansi dan audit pada perushaan 
pembiayaan, harus dipahami terlebih dulu.

OJK Beri Izin Sinarmas Penjaminan Kredit. 
Pemain industri penjaminan kembali bertambah.

Jamkrida Banten Siap Luncurkan JiBi 
 Mobile. PT Jamkrida Banten kembali membuat 
 terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan 
 kepada konsumen 

BI Jaga Stabilitas dan Dorong 
 Pertumbuhan. Virus corona Covid19 terus 
 mengganas.

BUMN Dukung Percepatan Pembangunan. 
Dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 
pada 26 Februari 2020 di Jakarta.

Strategi BRI dalam Menaikan Kelas UMKM 
Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam 
perekonomian nasional.

Korban Terus Bertambah. Laporan pertama 
virus korona Covid19 diterima WHO dari otoritas 
China pada 31 Desember 2019. 

Dunia Berpacu Membuat Vaksin. Para ilmu
wan dari berbagai lembaga di dunia berpacu dengan 
waktu untuk mengembangkan vaksin.

Virus Korona yang Bikin Panik. Pengumuman 
terdeteksinya kasus Covid19 di Indonesia menim
bulkan kepanikan. 

UMKM Bertahan di Tengah Covid-19. Wabah 
Covid19 merobohkan tatanan dunia yang tanpa 
batas.

nal tidak bisa ditawartawar lagi. Keberadaannya mampu menjadi 
energi yang tak pernah padam dalam menghadapi persaingan yang 
ketat dan kompetetif. Energi yang menjadi sumber daya organisasi 
maupun perusahaan untuk bersinergi dalam menggapai citacita.

Untuk tujuan itulah Majalah Internal Asippindo digagas. Awal 
tahun 2020 menjadi tonggak kelahiran majalah bulanan ini, yang 
menyajikan informasi seputar industri penjaminan, pengembangan 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi, dan juga 
situasi ekonomi terkini.

Tidak hanya dalam bentuk cetak, ke depan majalah ini akan 
hadir pula dalam platform digital. Sehingga anggota Asippindo yang 
tersebar di berbagai daerah Indonesia bisa mengakses majalah ini 
dengan mudah melalui smartphone. 

Kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak 
atas terbitnya majalah Asippindo edisi pertama ini, agar ke depan 
bisa lebh baik lagi. Selamat membaca.

// Tim Redaksi
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UMKM & 
Prospek Penjaminan

sosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia 
(Asippindo) menggelar Musyawarah Nasional di 
Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 

20 Februari 2020. Inilah Munas pertama sejak Randi Anto 
terpilih kembali sebagai Ketua Asippindo untuk periode 
2019–2021.

Randi Anto yang merupakan Direktur Utama Jamkrindo, 
kembali terpilih menjadi Ketua Asippindo secara aklamasi 
dalam Musyawarah Anggota Asippindo 2019 yang digelar 
di Jakarta, pada 7 Februari 2019.

Anggota Asippindo terdiri dari 22 perusahaan penjam
inan yaitu Jamkrindo, Penjamin Kredit Pengusaha Indone
sia (PKPI), Jamkrida Bangka Belitung, Askrindo Syariah, 
Jamkrida Kalimantan Barat, Jamkrida Jakarta, Jamkrida 
Jawa Tengah, Jamkrida Sulawesi Selatan, Jamkrida Nusa 
Tenggara Timur (NTT), Jamkrida Kalimantan Timur, Jam
krindo Syariah, Jamkrida Banten, Jamkrida Papua, Jamkrida 
Kalimantan Tengah, Jamkrida Kalimantan Selatan, Jamkri
da Sumatera Barat, Jamkrida NTB Bersaing, Jamkrida Jawa 
Barat, Jamkrida Sumatera Selatan, Jamkrida Riau, Jamkrida 
Bali Mandara, Jamkrida Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal Asippindo, Chusnul Ma’arif menga
takan kegiatan Munas 2020 ini membahas program dan 
rencana kerja organisasi masingmasing unit kerja, serta 
membahas prospek industri penjaminan ke depan.

“Yang pertama kita membhas program kerja, masing 

masing unit kerja, kemudian kita juga membahs masalah 
halhal yang terkait bagaimana industri penjaminan ini kede
pan,” kata Chusnul Ma’arif ketika ditemui di Hotel Grand 
Mercure, Jakarta, 20 Februari 2020.

Dengan diselenggarakan Musyawarah Nasional ini, 
Chusnul Ma’arif menyampaikan harapan Asippindo dapat 
memberikan kontribusi nyata kepada para anggotanya, baik 
dalam pelatihan maupun informasi secara internal, sehing
ga menghasilkan komunikasi yang berjalan dengan baik. 

Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan terkait 
program unggulan Asippindo yang akan direalisaikan pada 
tahun 2020 ini. Dimana program unggulan tersebut adalah 
meningkatkan penjmaninan di masingmasing industri di 
daerah maupun masingmasing perusahaan.

“Karena ini kan anggotanya sudah ada 22, jadi tentunya 
kita upayakan supaya masingmasing harus memberikan 
Service Level Agreement (SLA) yang baik kepada mitra 
kerjanya,” kata Sekjen Asippindo. Dia melanjutkan, seluruh 
anggota Asippindo berkomitmen memberikan layanan pen
jaminan terbaik kepada industri perbankan dan masyarakat 
pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang 
membutuhkan.

Prospek Industri Penjaminan 

Ketua Asippindo Randi Anto mengatakan, prospek 

Ekonomi global ternyata belum menggembirakan di tahun 2020. Berbagai  tantangan 
muncul di tengah situasi ekonomi dunia yang belum stabil, mulai dari konflik di 
 kawasan Timur Tengah hingga munculnya wabah virus corona atau Covid-19 dari 
 China yang mengganggu perdagangan, investasi dan pariwisata ke seluruh dunia. 
Meski  demikian, Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Randi 
Anto tetap optimistis industri penjaminan bisa tumbuh dengan baik di tahun penuh 
 tantangan ini. Sebab, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah terbukti 
tahan terhadap krisis.

A industri penjaminan pada tahun 2020 ini cukup baik. 
Meskipun dia mengakui, situasi ekonomi global masih 
banyak tantangan. Kepercayaan diri para pelaku di bisnis 
penjaminan terbentuk karena sektor usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) di Indonesia sangat besar jumlahnya 
dan terbukti tahan terhadap guncangan ekonomi.

”Pasar penjaminan masih sangat besar,” kata Randi 
Anto. Selain itu, dia punya keyakinan generasi milenial 
gadrung terhadap kewirausahaan. Sehingga sektor UMKM 
akan terus berkembang, dan ini merupakan peluang bagi 
industri penjaminan.

Sekretaris Jenderal Asippindo Chusnul Ma’arif men
yampaikan hal senada. Dia menegaskan prospek industri 
penjaminan di tahun 2020 masih memiliki peluang yang 
bagus. Meskipun dilihat secara makro ekonomi megalami 
pelambatan, tetapi dari sisi UMKM dan koperasi memiliki 
peluang yang masih lebar.

”Pengalaman pada tahun 1998 saat terjadi krisis 
moneter, yang tidak terkena dampak resesi adalah UMKM 
dan koprasi, demikian juga di tahun ini. Meskipun ekonomi 
dunia termasuk ekonomi nasional menghadapi kesulitan 
untuk tumbuh, tapi mdahmudahan UMKM dan koperasi 
tetap eksis dan tumbuh dengan baik,” katanya.

Asosiasi Perusahaan Penjamin Kredit atau  Asippindo 
didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan mendorong 
perkembangan industri penjaminan di Indonesia. Selain itu, 

Asippindo juga didirikan untuk mengembangkan tenaga 
profesional yang sangat dibutuhkan oleh industri penjami
nan. 

Asippindo diinisiasi oleh empat perusahaan penjami
nan, yaitu Perum Jamkrindo, PT Penjaminan Kredit Pengu
saha Indonesia, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) 
Jawa Timur, dan PT Jamkrida Bali Mandara.

Asippindo merupakan asosiasi yang unik karena di
mandatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK 99/
PMK.010/2011 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan 
Perusahaan Penjamin Ulang Kredit. Hal ini berbeda dengan 
sejumlah asosiasi lembaga keuangan lainnya yang bukan 
merupakan perintah aturan.  Menurut pasal 3A ayat 3, peru
sahaan penjamin wajib menggunakan jasa agen penjamin 
yang tercatat sebagai anggota asosiasi penjamin. (*)

Ketua Umum Asippindo Randi Anto (tengah) bersama 
Sekretarus Jenderal Chusnul Ma’arif dalam Musyawara 
Nasional Asippindo di Hotel Grand Mercure Kemayoran, 

Jakarta, 20 Februari 2020.

Suasana Munas Asippindo.
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Ilustrasi Omnibus Law.
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UMKM dan Koperasi 
 dalam RUU Cipta Kerja

engembangan usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) serta 
koperasi menjadi salah satu usaha 

yang dilakukan pemerintah demi meningkat
kan investasi dan menciptakan lapangan 
kerja. Upaya ini terekam dalam RUU Cipta 
Kerja yang sudah diserahkan pemerintah 
kepada DPR. Seperti apa perubahan yang 
dibuat demi memperbaiki UMKM dan 
kopera si di Indonesia?

Rancangan UndangUndang (RUU) 
Cipta Kerja atau yang saat ini lebih populer 
disebut dengan omnibus law telah menarik 
perhatian sejumlah kalangan. Secara umum, 
omnibus law adalah peraturan sapu jagat 
yang berisi aturanaturan yang mengatur 
banyak aspek. RUU Cipta Kerja sendiri 
merupakan omnibus law yang berorientasi 
pada percepatan investasi dan perluasan 
lapangan pekerjaan.

Draf RUU Cipta Kerja resmi diserahkan 
pemerintah kepada DPR pada Rabu, 12 Feb
ruari 2020. Pemerintah diwakili oleh Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto bersama 
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri ATR/
BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna Laoly, serta Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Draf diterima langsung oleh Ketua 
DPR Puan Maharani ditemani dua Wakil 

Ketua DPR, Azis Syamsuddin dan Rachmat 
Gobel. Naskah ini selanjutnya akan dibahas 
bersamasama antara pemerintah dan tujuh 
komisi yang ada dalam DPR RI.

Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1.028 
halaman tersebut terdiri dari 79 RUU, 15 bab, 
dan 174 pasal. Cipta Kerja sendiri dalam 
RUU ini didefinisikan sebagai upaya pen
ciptaan kerja melalui pemberdayaan usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pening
katan ekosistem investasi, dan percepatan 
proyek strategis nasional.

Ruang lingkup RUU ini terdiri dari 10 
bidang, yaitu investasi, ketenagakerjaan, 
UMKM dan perkoperasian, kemudahan 
usaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, 
kawasan ekonomi, percepatan strategis 
nasional, administrasi pemerintahan, serta 
sanksi.

Salah satu yang menarik untuk dibahas 
adalah terkait upaya untuk memudahkan, 
melindungi, dan memberdayakan UMKM dan 
koperasi yang diatur dalam RUU ini.

Dari hasil analisis Litbang Kompas, seti
daknya terdapat tujuh undangundang (UU) 
terkait UMKM yang diubah dalam RUU Cipta 
Kerja ini. Dua di antaranya yang paling pokok 
adalah UU No 20/2008 tentang UMKM dan 
UU No 25/1992 tentang Perkoperasian.

Ada tiga hal krusial  dalam 
RUU Cipta Kerja yang 
dinilai menguntungkan 
UMKM & Koperasi.  Pertama 
terkait investasi yang 
 memungkinkan investasi 
besar masuk ke UMKMK. 
Kedua, UMKM & Koperasi 
dikeluarkan dari kebijakan 
pengupahan. Ketiga, tidak 
ada pembatasan usaha 
koperasi.

P

Pada Pasal 94 RUU Cipta Karya, 
UU tentang UMKM dinyatakan 
diubah. Pasal 6 dalam UU UMKM 
yang  mengatur kategori golongan 
usaha berdasarkan besaran nominal 
kekayaan bersih dan hasil penjualan 
diubah.

Ada penambahan indikator 
untuk penggolongan jenis  usaha, 
yaitu indikator nilai investasi dan 
jumlah tenaga kerja sehingga 
 dalam draf  perubahan tidak ada lagi 
jumlah batasan nominal. Ketentuan 
 selanjutnya terkait batas nominal akan 
diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam UU tentang Perkoperasian 
terdapat tiga pasal yang diubah. Pe
rubahan pertama adalah pada Pasal 
6 (1). Pada UU Perkoperasian, ayat 
ini mengatur bahwa koperasi primer 

dibentuk sekurangkurangnya oleh 20 
orang.

Sementara pada RUU Cipta Loka, 
ketentuan ini diubah menjadi koperasi 
primer dibentuk paling sedikit oleh 
tiga orang. Koperasi primer sendiri 
adalah koperasi yang didirikan oleh 
dan beranggotakan orangseorang.

Perubahan kedua adalah pada 
Pasal 22 yang mengatur tentang rapat 
anggota. Dalam UU Perkoperasian, 
Pasal 22 menyebutkan bahwa rapat 
anggota diatur dalam Anggaran Dasar.

Sementara pada RUU, pasal ini 
diubah dengan penambahan isi yang 
kurang lebih menyatakan bahwa 
rapat anggota merupakan pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam koperasi 
dan kehadiran anggota dalam rapat 

dapat diwakilkan.

Perubahan ketiga terkait dengan 
Pasal 43. Perubahan berupa penam
bahan satu ayat dari tiga ayat menjadi 
empat ayat. Ayat keempat dalam 
pasal ini menyebut bahwa koperasi 
dapat melaksanakan usaha berdasar
kan prinsip syariah.

Selain UU UMKM dan UU Perko
perasian, pasal dalam UU lain juga 
ditemukan perubahan. Pasal tambah
an dimasukkan dalam UU No 38/2004 
tentang Jalan.

Di antara Pasal 53 dan 54 disisip
kan Pasal 53A yang menyatakan bah
wa jalan tol antarkota harus dilengkapi 
tempat istirahat dan pelayanan untuk 
kepentingan pengguna jalan tol. 
Pengusahaan tempat istirahat dan 

liputan khusus liputan khusus
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pelayanan dilakukan dengan partisipasi 
UMKM melalui pola kemitraan.

UU lain yang juga diubah demi 
kemudahan pengembangan UMKM dan 
koperasi adalah UU No 25/2007 tentang 
Penanaman Modal. Pada Pasal 13 ayat 
2, RUU Cipta Kerja menambah ”pelati
han sumber daya manusia” dan ”akses 
pembiayaan” dalam programprogram 
pembinaan dan pengembangan UMKM 
dan koperasi.

Redaksional Pasal 13 Ayat 1 dalam 
UU ini juga diubah dengan penekanan 
pada pemberian kemudahan, pember
dayaan, dan perlindungan bagi UMKM 
dan koperasi dalam pelaksanaan pena
naman modal.

UU kelima yang diubah dalam rang
ka peningkatan UMKM dan koperasi 

adalah UU No 1/2014 tentang Penge
lolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. 
Terdapat dua pasal yang diubah, yaitu 
Pasal 22A dan 22B.

Pada pasal 22A, bunyi pasal yang 
menyebut bahwa izin lokasi dan izin 
pengelolaan diberikan kepada koperasi 
diubah menjadi perizinan berusaha 
diberikan kepada koperasi.

Sementara pada Pasal 22B, syarat 
koperasi yang mengajukan izin penge
lolaan harus memenuhi syarat teknis, 
administrasi, dan operasional diubah 
menjadi harus memenuhi perizinan 
berusaha dari pemerintah pusat.

Dua UU lainnya yang diubah terkait 
koperasi kurang menunjukkan dampak 
yang signifikan. Misalnya saja pada UU 
No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan 

Pasal 11 (3) hanya terjadi perubahan 
peran koperasi dalam penyediaan listrik 
bagi wilayah yang belum mendapatkan 
layanan listrik.

Dalam RUU disebutkan, kopera
si wajib mengutamakan produk dan 
potensi dalam negeri dalam melakukan 
usaha penyediaan listrik. Pada UU No 
39/2009 tentang Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Pasal 5, dalam RUU Cipta 
Kerja koperasi disebutkan dalam detail 
badan usaha yang sebelumnya tidak 
disebutkan dalam UU KEK.

Dari temuan di atas tampak UMKM 
dan koperasi disiapkan menjadi garda 
depan dalam penanaman modal di In
donesia. Dari organisasi yang dipering
kas hingga kemungkinan menggunakan 
model ekonomi syariah untuk koperasi. 
(Litbang Kompas/kompas.id)

Ilustrasi ekspor UMKM.
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Meningkatkan 
Kontribusi

UMKM

emampuan mengakses pasar penting bagi pelaku 
usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. 
Dukungan yang terencana dan terarah akan ikut 

memastikan mereka agar optimal berkiprah menumbuhkan 
perekonomian nasional.

Beberapa bulan terakhir, berbagai pemangku kepenting
an terkait bertandang ke Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM). Salah satu benang 

merahnya adalah adanya komitmen menjalin dan menguat
kan kolaborasi demi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM).

Banyak ide dan langkah yang selama ini telah dilakukan 
berbagai pemangku kepentingan dalam ikhtiar membantu 
UMKM. Misalnya, perusahaan marketplace dan start up 
(usaha rintisan) yang membantu UMKM memanfaatkan 
platform e-dagang, teknologi finansial, dan pembayaran 

Peran UMKM di Indonesia terhadap ekspor nasional sebesar 14,5 persen. Di Malaysia, 
peran ekspor UMKM terhadap ekspor sebesar 20 persen, Thailand 35 persen, Jepang 55 

persen, Korea Selatan 60 persen, dan China 70 persen.

K
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Sarinah pamerkan produk UMKM kualitas 
ekspor.

Perajin memproduksi dandang di kawasan 
Cawang, Jakarta. Produk kerajinan gerabah.
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digital, agar mampu berkiprah di pasar domestik ataupun global.

Ada pula keinginan terus membangun pencitraan merekmerek lokal, 
termasuk untuk segmen UMKM, agar mampu menjadi tuan rumah di 
negeri sendiri. Ini merupakan langkah awal untuk melahirkan merekmerek 
besar yang mendunia.

Sejarah mencatat, banyak korporasi atau merek besar yang semula 
berangkat dari skala kecil. Badan usaha milik negara yang bergerak di 
bidang perdagangan dan perwakilanperwakilan Pemerintah Indonesia 
di negaranegara lain juga memiliki ruang sebagai etalase produk UMKM 
Indonesia.

Belakangan, dorongan bagi segenap kementerian dan lembaga 
untuk memberdayakan UMKM terus digemakan. Salah satunya dengan 
memprio ritaskan pembelian produk UMKM dalam belanja barang di 
kementerian ataupun lembaga.

Itu termasuk penayangan produk UMKM dalam katalog elektronik 
pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dukungan di sisi pemasaran 

juga akan berdampak pula dalam 
penguatan sisi produksi. UMKM juga 
mulai didorong masuk pasar ekspor. 
Arahnya adalah dari lokal menuju 
global, dari pasar domestik menuju 
pasar global.

Data Kemenkop dan UKM menun
jukkan, peran UMKM di Indonesia saat 
ini baru sekitar 14,5 persen terhadap 
ekspor nasional. Kontribusi ekspor 
usaha mikro terhadap total ekspor itu 
sebesar 1,22 persen, usaha kecil 2,3 
persen, dan usaha menengah 10,85 
persen. Peran ekspor didominasi usa
ha besar, yakni 85,63 persen terhadap 
total ekspor nasional.

Peran UMKM terhadap ekspor 
nasional ini jauh berbeda dibanding
kan beberapa negara lain. Di Malaysia, 
peran ekspor UMKM terhadap ekspor 
nasional sebesar 20 persen, Thailand 
35 persen, Jepang 55 persen, Korea 
Selatan 60 persen, dan China 70 
persen.

Keinginan pemerintah meningkat
kan dua kali lipat peran ekspor UMKM 
Indonesia, menjadi sekitar 30 persen 

pada tahun 2024, tentu butuh tahapan 
yang terencana dan terkonsolidasi. 
Berbagai pemangku kepentingan 
mutlak bahumembahu, bersinergi, 
menggapai asa tersebut.

Salah satunya juga melalui un
dangundang sapu jagat atau omnibus 
law Cipta Kerja. Dalam Rancangan 
UndangUndang (RUU) Cipta Kerja, 
UMKM mendapatkan insentif dan 
kemudahan. Dalam Pasal 13, misal
nya, pemerintah memberikan kemuda

han, pemberdayaan, dan perlindungan 
bagi pelaku UMKM dan koperasi di 
bidang penanaman modal.

Bentuk perlindungan itu beru
pa pembinaan dan pengembangan 
UMKM dan koperasi. Hal itu dilakukan 
melalui program kemitraan, pelatihan, 
peningkatan  daya saing, inovasi dan 
perluasan pasar, akses pembiayaan, 
serta penyebaran informasi seluaslu
asnya. 
(Sumber: kompas.id)

liputan khusus liputan khusus

halaman 12 halaman 13
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Pengurus dan anggota Asippindo foto bersama di sela-sela kegiatan 
 Pelatihan Implementasi PSAK 71, 72 dan 73 di Hotel Grand Mercure 

 Kemayoran, Jakarta, 20 Februari 2020.

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) 
 menggelar pelatihan implementasi PSAK 71, 72 dan 73 pada 
perusahaan penjaminan. Kegiatan tersebut digelar pada  20-21 
Februari 2020 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. 
 Perwakilan 22 perusahaan penjaminan anggota Asippindo 
 hadir dalam pelatihan ini.

ernyataan Standar Akuntan
si Keuangan (PSAK) dirilis 
oleh Dewan Standar Akun

tansi Keuangan (DSAK). Peraturan 
ini sejatinya sudah diterbitkan sejak 
tahun 2017, namun implementasinya 
sendiri baru diwajibkan pada tahun 
2020. Perilisan ini merupakan bagian 
dari usaha otoritas untuk mengadop
si sistem dari International Financial 
Reporting Standards (IFRS) yang 
dikeluarkan oleh otoritas akuntan 
internasional, International Account-
ing Standard Board (IASB).

Menyambut tahun 2020 ini 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
(DSAK) merilis tiga PSAK baru yaitu 
PSAK 71, 72 dan 73. Ketiga PSAK itu 
memiliki poin masingmasing dian
taranya: PSAK 71 memberi panduan 
tentang pengakuan dan pengukuran 
instrumen keuangan. Standar yang 
mengacu pada International Finan-
cial Reporting Standard (IFRS) 9 ini 
akan menggantikan PSAK 55 yang 
sebelumnya berlaku.

PSAK 72 tentang Pengakuan 
Pendapatan dari Kontrak dengan 
Pelanggan merupakan adopsi IFRS 
15 yang telah berlaku di Eropa sejak 
Januari 2018. PSAK 72 merupakan 
PSAK sapu jagat karena mengganti 
banyak standar sebelumnya. Bebe
rapa standar yang dicabut dengan 
terbitnya PSAK 72 adalah PSAK 34 
tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 
32 tentang Pendapatan, ISAK 10 ten
tang Program Loyalitas Pelanggan, 
ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruk
si Real Estate, serta ISAK 27 tentang 
Pengalihan Aset dari Pelanggan.  

Sementara itu PSAK 73 yang 
merupakan adopsi dari IFRS 16 
mengatur tentang sewa. PSAK ini 
menggantikan beberapa standar; 
diantaranya PSAK 30 tentang Sewa, 
ISAK 23 tentang Sewa Operasi, dan 
ISAK 25 tentang Hak atas Tanah. 

Sekretaris Jenderal Asippindo 

Chusnul Ma’arif yang ditemui setelah 
acara pelatihan PSAK menyampai
kan, pelatihan yang digelar oleh 
Asippindo sudah sesuai dengan 
regulasi yang ditentukan oleh Otor
itas Jasa Keuangan (OJK), dimana 
industri penjamianan sudah wajib 
menerapkan PSAK dari sejak awal 
tahun 2020.

Chusnul Ma’arif juga menyam
paikan tujuan diadakannya pelatihan 
implementasi dari ketiga PSAK untuk 
perusahaan penjaminan ini agar 
kedepannya pencatatan perusahaan 
di industri penjaminan menjadi lebih 
realable.

“Melalui pelatihan ini, kedepan 
pencatatan industri penjaminan ini 
lebih realeable, meskipun kita baru 
berjalan, jadi mungkin ada kesulitan 
di sana sini, itu wajar aja. Nanti kita 
perbaiki sambil berjalan,” imbuhnya.

Pelatihan yang digelar selam 2 
hari oleh Asippindo ini merupakan 
pelatihan yang pertama dan menurut 
Chusnul, waktu dua hari tidaklah 

cukup untuk dapat menghasilkan 
pemahaman yang sempurna. Oleh 
sebab itu perlu dilakukan secara 
bertahap, disesuaikan dengan hasil 
implemntasinya.  

“Ya kita coba dengan yang ini 
dulu. Sekarang kan bulan Februari 
nih, Maret barangkali kita penerapan
nya seperti apa, sehingga yang bulan 
Januari dan Februari bisa kita laku
kan di akhir bulan Maret,” katanya.

Sekjen Asippindo yakin dalam 
penerapan aturan PSAK 71, 72 dan 
73 ini tentunya masih akan ada trial 
and eror, karena ini aturan yang baru 
diterapkan. Namun tidak menjadi 
hambatan untuk segera diimplemen
tasikan oleh 22 perusahaan anggota 
Asippindo.

 “Trial and eror pasti akan ada, 
apalagi masingmasing perusahaan 
penjaminan di daerah maupun di 
pusat bisa saja berbeda nanti cara 
pengukurannya,” ujar Chusnul. 
(*)

Perwakilan perusahaan anggota Asippindo mengikuti Pelatihan 
 Implementasi PSAK 71, 72 dan 73.

P

Seputar Penjaminan Seputar Penjaminan
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SAK 71 mengatur Instrumen Keuangan mengadopsi dari IFRS 9, dimana 
akan mengubah metode perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai 
aset keuangan. Selain industri perbankan dan perusahaan pembiayaan, 

PSAK 71 juga berdampak signifikan untuk perusahaan di luar industri keuangan yang 

Pentingnya Pelatihan Implemantasi 
PSAK 71, 72 dan 73 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. libero a pellentepsum dolor sit 

amsque.

M
AJALAH

 ASIP
P

IN
D

O
M

AR
ET 20

20

M
AJALAH

 ASIP
P

IN
D

O
M

AR
ET 20

20

Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah 
 merilis tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) baru yaitu PSAK 71, 72 dan 73 sejak tahun 2017. 
PSAK ini merupakan bagian dari usaha otoritas untuk 
 mengadopsi sistem dari International Financial Reporting 
Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh otoritas akuntan 
internasional, International Accounting Standard Board 
(IASB). Sesuai ketentuan DSAK, PSAK 71, 72, dan 73 ini 
 efektif diberlakukan per 1 Januari 2020.

P

mempunyai piutang lebih dari setahun. 

Sementara PSAK 72 tentang Pendapatan Kontrak dari 
Pelanggan yang mengadopsi IFRS 15 akan mengubah secara 
signifikan kapan perusahaan mengakui pendapatan, pengu-
kuran pendapatannya termasuk bagaimana penyajian dan 
pengungkapannya di laporan keuangan.

Sedangkan PSAK 73 mengadopsi IFRS 16 yang menga
tur mengenai Sewa (lease) akan mengubah secara signifkan 
pencatatan transaksi sewa dari sisi pihak penyewa (lessee). 
Hal yang menjadi tantangan adalah mengumpulkan seluruh 
kontrak yang mengandung sewa karena biasanya transaksi 
sewa tidak dilakukan secara terpusat, terutama perusahaan 
yang memiliki ratusan kantor cabang dan punya banyak anak 
perusahaan.

Sebagai peraturan yang baru diterapkan, tentunya akan 
menjadi tantangan tersendiiri bagi para perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan termasuk perusahaanperusa

haan penjaminan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan 
Penjaminan Indonesia (Asippindo). Untuk mencapai hasil 
yang maksimal, diperlukan suatu pelatihan yang memadai 
untuk pemahaman yang lebih baik terkait implementasi PSAK 
71, 72 dan 73. 

Maka, Asippindo menggelar pelatihan implemantasi 
PSAK 71, 72 dan 73 pada perusahaan penjaminan di Hotel 
Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, 20 Februari 2020.

Budi T. Wibawa, Managing Partner KAP Husni, Mucha
ram & Rasidi yang menjadi salah satu narasumber dalam 
pelatihan, menyampaikan beberapa PSAK yang berlaku bagi 
perusahaan penjaminan selain PSAK 71, 72 dan 73, diantara
nya:

Sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubah
an Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, mengenai Pemilihan 
dan Penerapan Kebijakan Akuntansi dijelaskan bahwa ketika 
suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, 

PSAK 72 tentang Pendapatan Kontrak dari Pelanggan yang mengadopsi IFRS 15 akan mengubah 

secara signifikan kapan perusahaan mengakui pendapatan, pengukuran pendapatannya termasuk 

bagaimana penyajian dan pengungkapannya di laporan keuangan.

Seputar Penjaminan Seputar Penjaminan
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peristiwa atau kondisi lain, kebijakan 
akuntansi yang diterapkan untuk pos 
tersebut menggunakan PSAK tersebut. 

Dalam hal tidak ada PSAK yang 
secara spesifik berlaku untuk transak
si, peristiwa, atau kondisi lain, maka 
manajemen menggunakan pertimba
ngannya dalam mengembangkan dan 
menerapkan suatu kebijakan akuntan
si. Dalam membuat pertimbang an 
tersebut, manajemen juga harus 
mempertimbangkan standarstandar 
akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh 
badan penyusun standar akuntansi 
lain yang menggunakan kerangka 
dasar yang sama, untuk mengem
bangkan standar akuntansi, literatur 
akuntansi lain, dan praktik akuntansi 
industri yang berlaku, sepanjang tidak 
bertentangan.

Jadi saat ini menurut Budi T Wiba
wa, pengakuan pendapatan merujuk 
pada PSAK 23, Instrumen Keuangan 
merujuk pada PSAK 50, 55, dan 60, 
atau PSAK 62 apabila menggunakan 
kontrak asuransi; dan sewa merujuk 

pada PSAK 30.

Dari  ketiga peraturan baru PSAK 
yang wajib diterapkan pada tahun ini 
oleh setiap perusahaan yang bergerak 
di bidang keuangan dan penjaminan, 
Budi T Wibawa mengungkapkan 
dampak dari ketiga PSAK tersebut 
yang harus diperhatikan.:

•  PSAK 72 

Penerapan PSAK 72 mengakibat
kan pengakuan pendapatan menjadi 
lebih lambat atau menjadi lebih cepat. 
Hal ini bisa berpengaruh terhadap 
perhitungan rasiorasio keuangan ter
tentu, yang akhirnya bisa berpengaruh 
terhadap pemenuhan persyaratan 
pinjaman. Potensi ketidakpatuhan ini 
harus segera didiskusikan dengan 
pemberi pinjaman. Selain itu perubah
an saat pengakuan pendapatan juga 
dapat berpengaruh terhadap pengatur
an kompensasi penghasilan (jasa pro
duksi dan tantiem). Maka perusahaan 
harus mempertimbangkan apakah 
diperlukan perubahan pengaturan. 

Untuk menerapkan pedoman 
pengakuan pendapatan yang baru, 
perusahaan membutuhkan dan harus 
mencatat informasi baru. Perusahaan 
harus memastikan apakah system 
dan prosedur akuntansi sudah mampu 
menghasilkan informasi tersebut. 
Terkahir, perusahaan harus mereview 
persyaratan kontrak saat ini untuk me
nentukan apakah diperlukan amande
men agar perusahaan dapat mengakui 
pendapatannya.

•  PSAK 71 Non Keuangan (Data, SDM, 
IT, Kebijakan, Auditor)

Penyediaan data historis baik 
sumber internal dan sumber ekster
nal. Contoh: macro economic variable 
(MEV). Kemampuan SDM dalam 
memilih factor MEV, dan menghitung 
proyeksi MEV sesuai jangka waktu 
kredit untuk perhitungan forward 
looking PD sesuai dengan jenis 
kelompok pinjaman. Perubahan pada 
proses klasifikasi instrument keuangan 
baru yang melibatkan unit kerja bisnis 
terkait. Investasi IT terkait proses 

perhitungan CKPN. Perubahan 
kebijakandan SOP terkait PSAK 
71. Auditor Eksternal memberikan 
review dan “validasi” atas prinsip 
dan metodologi PSAK 71 yang 
digunakan bankbank. 

•  PSAK 73

PSAK 73 memperkenalkan 
pendekatan baru atas akuntansi 
sewa dengan mengakui asset dan 
liabilitas untuk hak dan kewajiban 
yang timbul dari transaksi sewa. 
PSAK 73 mensyaratkan penyewa 
untuk mencatat asset sewa dan 
hutang sewa untuk seluruh sewa 
yang umurnya lebih dari 12 bulan 
nilainya bukan “bernilai rendah”. 

PSAK 30 dikritik karena kurang
nya transparansi terkait leverage 
keuangan penyewa dan modal 
yang dipakai. Dengan standar baru, 
diharapkan terdapat penyajian yang 
lebih wajar atas asset dan liabilitas 
penyewa dibarengi dengan penyem
purnaan pengungkapan. Perusa
haan yang sebelumnya mengklasifi
kasikan sewa sebagai sewa operasi 
akan mengalami kenaikan dalam 
asset dan liabilitasnya. 

PSAK 73 mengganti pendekat
an sebelumnya yang mencatat 
biaya sewa secara garis lurus 
menjadi beban penyusutan atas 
penggunaan asset sewa dan beban 
bunga atas hutang sewa. PSAK 73 
secara garis besar tidak mengubah 
akuntansi untuk lessor. Namun ada 
persyaratan tambahan pengung
kapan oleh lessor terkait eksposur 
risiko.

Dalam penerapan aturan PSAK 
71, 72 dan 73 ini tentunya masih 
akan ada trial and eror yang akan 
terjadi di lapangan, karena hal ini 
juga masih menjadi aturan yang 
baru diterapkan. Namun tidak 
menjadi hambatan untuk segera 
diimplementasikan oleh anggota 
Asippindo. (*)

Sebagai peraturan yang baru 

 diterapkan, tentunya akan 

 menjadi tantangan tersendiri 

bagi  perusahaan yang bergerak 

di  bidang keuangan,  termasuk 

 perusahaan-perusahaan 

 penjaminan yang tergabung dalam 

Asosiasi Perusahaan Penjaminan 

Indonesia (Asippindo), untuk bisa 

mengimplementasikannya. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, 

diperlukan suatu pelatihan yang 

memadai untuk pemahaman yang 

lebih baik terhadap implementasi 

PSAK 71, 72 dan 73.

Seputar Penjaminan Seputar Penjaminan
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 73 yang 
baru saja dirilis oleh Dewan Standar Akuntansi  Keuangan 
atau DSAK mengadopsi dari IFRS 16 yang mengatur 
 mengenai Sewa (lease). Peraturan ini akan mengubah 
secara signifkan pencatatan transaksi sewa dari sisi pihak 
penyewa (lessee). Hal yang menjadi tantangan adalah 
mengumpulkan seluruh kontrak yang mengandung sewa 
karena biasanya transaksi sewa tidak dilakukan secara 
terpusat, terutama perusahaan yang memiliki ratusan 
kantor cabang dan memiliki banyak anak perusahaan.
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Lorem ipsum dolor sit amet?

SAK 73 tentang Sewa menggantikan PSAK 30 Sewa. PSAK 73 ini cukup 
banyak memiliki perubahan terutama dari sisi penyewa. Dikenalkan aset baru 
bernama Aset Hak Guna/Right of Use of Asset (AHG). PSAK ini tidak hanya 

berlaku untuk transaksi sewa namun juga untuk transaksi yang mengandung sewa.

Melalui SPAK 73 ini sewa tidak lagi didefinisikan sebagai hak menggunakan aset 
namun hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian dalam jangka waktu 
tertentu. Mengendalikan penggunaan artinya suatu entitas menentukan suatu aset 
digunakan tetapi mungkin tidak menggunakan secara langsung.

Terkait hal tersebut Dicky Maiza Alfara, Manager KAP Husni, Muchram, Rasidi 
dalam kegiatan pelatihan implemantasi PSAK 71, 72 dan 73 pada perusahaan pen
jaminan yang digelar oleh Asippindo, 2021 Februari lalu, menyampaikan mengenai 
Accounting Treatment untuk transaksi sewa sesuai dengan ketentuan PSAK 73 (dari 
sisi penyewa).

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sewa dimana 
di dalamnya ada aset identifikasian yang ditetapkan secara eksplisit atau secara 
implisit, pemasok (supplier tidak memiliki hak substitusi substantive), dan bagian kapa
sitas aset secara fisik dapat dibedakan. Selain itu ada penyewa secara substantial 
mendapat manfaat ekonomi dari penggunaan asset, penyewa mengarahkan penggu
naan asset serta kontrak mengandung sewa.

P

Sementara itu aset identifikasian adalah ditetapkan secara 
eksplisit atau secara implisit misal adanya nomor serial yang 
telah ditetapkan. Lalu ada pemasok (supplier) yang tidak memi
liki hak substitusi substantive contohnya adalah pemasok yang 
tidak memiliki alternatif untuk

menukarkan atau mengganti asset sewaan. Lalu kemudian 
ada bagian kapasitas asset yang secara fisik dapat dibedakan 
misalnya saja lantai dari suatu gedung.

Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan adalah 
evaluasi pengecualian pengakuan yang bersifat opsional. Jika 
menerapkan opsi pengecualian ini, maka sewa diperlakukan 
serupa dengan sewa operasi dan menerapkan persyaratan 
pengungkapan.

Pengecualian pengakuan sendiri adalah penyewa dapat 
memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam sewa jang
kapendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilairendah. 
Jika menerapkan opsi pengecualian, beban sewa diakui 
sebagai beban baik dengan dasar garis lurus, sitematik lain 
yang merepresentasikan pola manfaat penyewa. Sementara itu 
entitas mencatat sewa sebagai sewa jangka pendek, penyewa 
mempertimbangkan sebagai sewa baru jika memenuhi keten
tuan: terdapat modifikasi sewa atau terdapat perubahan masa 
sewa.

Selanjutnya yang terakhir adalah langkah ketiga yaitu 
pengukuran aset hak dikurangi guna dan liabilitas sewa. Dima
na dapat digambarkan dengan asset hak guna sama dengan 
liabilitas sewa ditambah pembayaran sewa dibayar di muka 
ditambah biaya langsung awal ditambah estimasi biaya pem
bongkaran dan restorasi dikurangi dengan insentif sewa. 

Dicky Maiza Alfara menjelaskan masa sewa, pembayaran 
sewa dan tingkat diskonto digambarkan sebagai berikut:

• Masa Sewa di dalamnya meliputi periode yang tidak 
dapat dibatalkan (noncancellable periods), termasuk 
mengeksekusi opsi, memperpanjang sewa, dan tidak 
mengeksekusi opsi yang mengakhiri sewa.

• Pembayaran sewa di dalamnya terdapat pembayaran 
tetap, pembayaran variable berdasarkan indeks atau 
suku bunga, perkiraan jaminan atas nilai residu, harga 
eksekusi opsi beli dan penalti karena mengakhiri 
sewa.

• Tingkat diskonto jika dapat ditentukan di dalamnya 
terdapat suku bunga implisit dalam sewa atau “suku 
bunga pinjaman incremental.”

Selain langkahangkah di atas, pengukuran selanjutnya ada 
aset hak – guna yakni penyusutan sesuai PSAK 16: asset tetap, 
periode penyusutan: mana yang lebih pendek antara masa 
sewa dan umur manfaat serta uji penurunan nilai sesuai PSAK 
48 mengenai Penurunan Aset

Lalu ada aset hak – guna (model alternatif) yang meliputi 
model revaluasi sesuai PSAK 16: Aset Tetap, model nilai wajar 
sesuai PSAK 13: Properti Investasi. Dan yang terakhir liabili
tas sewa yang meliputi biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode bunga efektif.

Itulah langkahlangkah yang harus dicatat oleh para pelaku 
usaha di industri keuangan dan penjaminan untuk transaksi 
sewa sesuai dengan ketentuan PSAK 73 dari sisi penyewa. (*)

Seputar Penjaminan Seputar Penjaminan
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Dalam penerapan PSAK 71 terhadap aspek akuntansi dan audit pada perushaan 
 pembiayaan, harus dipahami terlebih dulu terkait PSAK 71 mengenai klasifikasi dan 
pengukurannya, dimana kriteria mengenai klasifikasi PSAK 71 berbeda jauh dengan 
PSAK 55.
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Aspek Akuntansi dan Audit  dari 
Penerapan PSAK 71

elain itu, dalam implementasinya, pertimbangan ma
najemen sangat diperlukan. Karena evaluasi klausal 
kontraktual atas asset keuangan dan penentuan 

model bisnis akan menjadi proyek mendasar bagi sebagian 
besar sektor keuangan. 

”Juga akan memberikan dampak terhadap rasio keuang
an, permodalan, proses persetujuan produk baru dan strategi 
bisnis,” kata Dicky Maiza Alfara, Manager KAP Husni, Much
ram, Rasidi ketika menjadi narasumber Pelatihan Implemanta
si PSAK 71, 72 dan 73 pada Perusahaan Penjaminan di Hotel 
Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, 2021 Februari 2020. Dia 
menjelaskan asset keuangan yang berbeda antara PSAK 71 
dan PSAK 55.

PSAK 55 di dalamnya terdapat Held-to-Maturity, Avail-
able-For-Sale, Loans and Receivables, Fair Value Through 
Profit or Loss. Semntara PSAK 71 di dalamnya terdapat uji 
SPPI, apakah arus kas kontraktual sematamata menggam
barkan pembayaran pokok dan bunga. Serta model bisnis 
perusahaan dalam mengelola asset keuangan. Selain itu 
dalam PSAK 71, klasifikasi asset keuangan tidak cukup hanya 
dengan menggunakan intense manajemen. Karena sekarang, 
klasifikasi asset keuangan harus berdasarkan hasil uji SPPI 
dan model bisnis.

Sementara itu untuk uji SPPI dalam PSAK 71 ialah dilaku
kannya pembayaran bunga harus memiliki hubungan yang 
positif dengan nilai waktu atas uang, niai pokok adalah nilai 
wajar pada saat pengakuan awal, bunga konsisten dengan 
basic lending agreement, yaitu terdiri dari: risiko kredit, risiko 
likuiditas, biaya administrasi dan keuntungan. Contoh ketika 
kriteria SPPI yang tidak terpenuhi diantaranya:

• Obligasi konversi tetap.
• Pinjaman yang diberikan dengan suku bunga inverse 
floating rate.
• Sementara itu contoh ketika kriteria SPPI yang 
mung kin dapat terpenuhi diantaranya:
• Bunga yang dikenakan sesuai dengan basic lending 
agreement.
• Jika dasar pembayaran bunga bergantung pada 
beberapa kejadian kontinjensi di masa yang akan datang.

Uji Model Bisnis:

• Model bisnis Perusahaan ditentukan pada level yang 
mencerminkan bagaimana kelompok asset keuangan 
dikelola bersamasama untuk mencapai tujuan bisnis 
tertentu.
• Perusahaan mungkin memiliki lebih dari satu model 
bisnis.
• Model bisnis perusahaan untuk mengelola asset 
keuangan adalah kenyataan dan bukan hanya sebuah 
asersi.

Pengukuran awal SPAK 71, menurut Dicky, secara umum 
tidak ada perubahan dari PSAK 55, kemudian diakui pada 
nilai wajar ditambah (dikurangi) biaya transaksi yang terkait 
langsung dengan perolehan (penerbitan). Namun ada penge
cualian dimana piutang dagang tanpa komponen pendanaan 
signifikan diakui sebesar harga transaksi, hal ini sebagaimana 
didefinisikan dalam PSAK 72.

Sementra itu ketentuan transisi untuk klasifikasi dan 
pengukuran penerapan retrospektif diharuskan dengan bebe
rapa pengecualian, tidak diterapkan untuk asset yang sudah 
dihentikan pengakuannya pada saat DIA serta pilihan untuk 
menyajikan kembali periode komparatif tanpa hindsight.

Dan berikut beberapa pertimbanganpertimbangan untuk 
ketentuan transisi dianaranya adalah:

1. Penilaian sifat arus kas asset keuangan.
2. Penentuan model bisnis untuk asset keuangan.
3. Penetapan FVOCI untuk investasi saham yang   
 memenuhi syarat.
4. Penilaian penetapan FVTPL.

Pada tahun pertama implementasi PSAK 71, penyesuaian 
akan dibutuhkan untuk akunakun yang terdampak PSAK 71. 
Penyesuaian transisi tersebut akan mereset ulang posisi 
awal. Penyesuaian transisi yang dilakukan pada aspek dan 
audit ini akan berdampak terhadap:

1. Saldo awal laba ditahan.
2. Pengungkapan transisi.
3. Penyajian kembali komparatif (jika berlaku).
Namun dampak yang sebenarnya akan tergantung pada 

aturan transisi (e.g. pilihan/practical expedients yang dipilih 
oleh manajemen).

”Dalam hal mengimplementasikan peraturan baru tentu 
saja masih akan ada trial and error, meski demikian para 
pelaku bisnis dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi,” 
kata Dicky. 

Dia menyampaikan dalam implementasi PSAK 71 
terhadap akuntasni dan audit perlu mengidentifikasi, me
nilai, dan mendokumentasikan risiko. Desain prosedur audit 
untuk merespon hasil penilaian risiko salah saji material 
untuk penyesuaian transisi. Dokumentasi terpisah mungkin 
diperlukan karena terdapat risiko inheren yang berbeda untuk 
penyesuaian transisi.  

Seilain itu juga harus mengetahui proses yang dilakukan 
oleh klien karena proses klien dalam melakukan penyesuaian 
transisi berbeda dengan rutinitas proses klien biasanya. Pros
es ini mencakup menyesuaikan saldosaldo akun yang dicatat 
dan diukur sebelumnya menggunakan PSAK 55. Hal yang 
yang perlu dilakukan adalah memahami proses klien untuk 
penyesuaian. (*)
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Dalam pengumuman yang ditanda tangani Deputi 
Komisioner Pengawas Industri Keuangan NonBank 
(IKNB) I OJK Anggar B. Nurani disebutkan, pemberian 

izin tersebut sudah berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner 
OJK Nomor 2/KDK.05/2020 tanggal 27 Januari 2020.

“Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal 
ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner atas perusahaan 
tersebut,” terang Anggar, dalam siaran pers OJK, Rabu (19/2).

Selain itu, permohonan izin usaha ini telah sesuai dengan 
ketentuan pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017 
tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin 
yang mengatur bahwa setiap kegiatan usaha penjaminan wajib 

mendapatkan izin usaha dari OJK.

“Sesuai pasal 15 ayat (1) dan ayar (2) POJK Nomor 1, 
Sinarmas Penjaminan Kredit wajib melakukan kegiatan usaha 
paling lama empat bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan 
dan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha ke OJK pal
ing lama 15 hari sejak dimulainya kegiatan usaha,” tambahnya.

Dengan pemberian izin usaha tersebut, maka perusahaan 
wajib dalam praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu 
kepada peraturan perundangan yang berlaku. Sinarmas Penja
minan Kredit berlokasi di Plaza Simas, Lantai 5, Jalan Fachru
din Nomor 18, Jakarta Pusat. (Sumber: kontan.co.id)

OJK Beri Izin Sinarmas Penjaminan Kredit

Aktivitas di kantor OJK.

Pemain industri penjaminan kembali bertambah. Kali ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
memberikan izin usaha kepada PT Sinarmas Penjaminan Kredit sebagai perusahaan 
 penjamin.

PT Jamkrida Banten kembali membuat terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan 
kepada konsumen dengan meluncurkan aplikasi layanan pembuatan Surety Bond 
 (Jaminan Proyek) berbasis aplikasi yang diberi nama JiBi Mobile.

D

Jamkrida Banten Siap Luncurkan 
JiBi Mobile

ika tidak ada halangan, aplikasi ini akan diluncurkan 
pada bulan Maret 2020 bersamaan dengan acara 
Mancing Ceria. “Insya Allah waktunya tentative 

sekitar 21 Maret 2020 mendatang,” ujar Direktur Jamkrida 
Banten Ahmad Rohendi kepada Banten Raya, koran harian 
yang terbit di Banten, Rabu (19/2).

Rohendi mengatakan, tujuan dari pengembangan 
aplikasi ini untuk mempermudah pengusaha kontraktor atau 
dinas terkait pembuatan dan permohonan surety bond surety 
secara realtime dan efesien serta efektive. 

“Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi (pengajuan 
surety bondred) bisa selesai dalam 3 jam saja. Karena yang 
membuat lama itu jika pembayaran melaui cash atau setor di 
bank,” terang Rohendi.

Masih kata Rohendi, melalui aplikasi JiBi Mobile 
tersebut, konsumen khususnya para kontraktor tidak perlu 
jauhjauh datang ke kantor Jamkrida Banten untuk mengurus 
pembuatan Surety Bond baik untuk Jaminan Penawaran, 
Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Peme
liharaan maupun Jaminan Pembayaran. 

“Pasalnya di dalam aplikasi JiBi Mobile telah disediakan 
fitur yang cukup lengkap seperti pengajuan surety bond, dis-
play sertifikat digital dan cek keabsahan sertifikat,” ungkap 
Rohendi.

Dia melanjutkan, keberadaan aplikasi JiBi Mobile ini tak 
hanya dapat digunakan kontraktor lokal di Banten saja, tapi 
juga seluruh pengusahapengusaha kontraktor di Indonesia. 
“Karena secara sistem (aplikasi JiBi Mobile) ini dapat digu
nakan untuk proyek selain Pemprov Banten,” katanya.

“Untuk mendapatkan aplikasi JiBi Mobile konsumen 

dapat langsung mengunduhnya di Play Store secara gratis 
dengan memasukan kata pencarian JiBi Mobile nanti akan 
muncul gambar logo Jamkrida Banten lalu instal aplikasi di 
handphone,” sambung Rohendi.

Setelah berhasil di instal, konsumen akan diminta untuk 
mendaftarkan diri dan mengisi informasi akun seperti NIK, 
user name, pasword dan email. “Harapan kami setelah dilun
curkannya aplikasi ini, pelayanan kepada konsumen dapat 
semakin maksimal tanpa harus datang jauhjauh dan buang
buang waktu,” pungkasnya. (Sumber: Koran Banten Raya)

J

Ilustrasi aplikasi mobile.
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Kantor Bank Indonesia.

Virus corona Covid-19 terus mengganas. Hingga akhir Februari 2020, sebanyak 51 
negara melaporkan adanya kasus infeksi virus corona. Seluruh negara waspada 

 terhadap penyebaran virus yang awal kemunculannya dari Wuhan, China tersebut. 

BI Jaga Stabilitas dan Dorong 
Pertumbuhan

ewaspadaan dilakukan dengan memperketat akses 
masuk melalui bandara dan pelabuhan, mengeluar
kan travel warning, hingga menolak kedatangan orang 
dan barang dari negaranegara yang terinfeksi virus 

corona.

Epidemi virus corona masih akan menjadi momok selagi 
belum ada obat penawarnya. Virus ini bahkan disebutsebut 
ancaman baru yang akan memukul perekonomian global, 
termasuk Indonesia. Jika pada awal tahun lalu Indonesia 
optimistis dengan prospek pertumbuhan ekonomi, situasinya 
kini telah berubah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bakal 
terdampak oleh penyebaran virus mematikan ini. Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) pun telah menetapkan status darurat 
kesehatan dunia.

Menghadapi situasi dunia yang cukup gawat ini, diperlu
kan solusi konkret dari pemerintah dan pemangku kebijakan. 
Terkait hal tersebut, Bank Indonesia (BI) melakukan bauran 
kebijakan guna menjaga stabilitas serta mendorong pertum
buhan. 

Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indo

K

nesia mengungkapkan, pada awal tahun optimisme ekonomi 
Indonesia sempat meningkat, didukung oleh masuknya modal 
asing hingga lebih dari USD 2 miliar sejalan dengan kesepaka
tan fase1 antara Amerika Serikat dan China untuk mengakhiri 
perang dagang. 

”Masuknya modal asing mendorong mata uang rupiah 
menguat. Namun sejak akhir bulan Januari 2020, kekhawatiran 
atas Covid19 meningkat, inflows berbalik arah dan menahan 
penguatan rupiah lebih lanjut,” kata Destry Damayanti pada 
acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020 di Jakarta, 26 
Februari 2020.

Dia menjelaskan, penyebran Covid19 memang menjadi 
salah satu faktor terhadap pelemahan ekonomi Indonesia. Di 
sisi lain, perlambatan ekonomi China juga akan turut mem
pengaruhi, karena peranan Tiongkok yang signifikan terhadap 
perekonomian Indonesia. Namun bila dibandingkan dengan 
negara lain, keterkaitan Indonesia relatif moderat dengan 
Tiongkok.

Melihat banyak faktor yang mempengaruhi perlambatan 
perekonomian Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia 
mengadakan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 
20 Februari 2020. Hasil keputusanya adalah BI 7-Day reverse 
repo rate turun 4,75%, suku bunga deposit facility (DF) turun  
4,00%, suku bunga lending facility (LF) turun 5,50%.

Untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan 
ekonomi, BI membuat fokus kebijakan yaitu:

• Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten 
dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran 
sasaran, stabilitas eksternal yang aman, serta sebagai 
langkah preemptive untuk menjaga momentum pertum
buhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek 
pemulihan ekonomi global sehubungan dengan tersebar
nya virus Covid19.

• Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga 
kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran 
kebijakan yang akomodatif.

• Kebijakan makro prudensial yang akomodatif ditempuh 
untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan 
siklus financial yang di bawah optimal dengan tetap 
memerhatikan prinsip kehatihatian. Dalam konteks ini, 
Bank Indonesia akan menyesuaikan ketentuan terkait 
perhitung an Rasio Intermediasi Makro (RIM) prudensial 
dengan memperluas cakupan pendanaan dan pem
biayaan pada kantor cabang bank di luar negeri yang 
diperuntukkan bagi ekonomi Indonesia.

• Kebijakan system pembayaran terus diperkuat guna 
mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain melalui 

perluasan akseptasi QRIS (Quick Response Code Indone-
sian Standard) serta elektronifikasi bansos dan transaksi 
keuangan Pemda.

• Ke depan, Bank Indonesia akan mencermati perkembang
an ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan 
ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga 
tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta 
memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.

• Bank Indonesia dengan pemerintah dan otoritas ter
kait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas 
ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta mem
percepat reformasi struktural, termasuk dalam memiti
gasi dampak Covid19.

Destry Damayanti memaparkan terkiat inflasi terkendali 
pada level yang rendah. Inflasi IHK pada Januari 2020 tercatat 
2,68% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasi
onal 2020 sebesar 3,0% ± 1% dipengaruhi inflasi inti dan adm 
price yang terkendali. Sedangkan inflasi volatile food mening
kat. Stabilitas Inflasi juga terjadi di sebagian besar daerah.

Meski demikian, menurut Destry Damayanti, kondisi ek
sternal tetap baik dari cadangan devisa yang terus meningkat. 
Ditinjau dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2019 
yang mencatat surplus sebesar USD 4,7 miliar ditopang oleh 
surplus transaksi modal dan finansial. CAD terjaga di bawah 
3% terhadap GDP. Lalu kemudian posisi cadangan devisa 
Indonesia pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar USD 131,7 
miliar, setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor atau 7,5 
bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. (*) 

Masuknya modal asing  mendorong 

mata uang rupiah menguat. 

 Namun sejak akhir bulan Januari 

2020,  kekhawatiran atas Covid-19 

 meningkat, inflows berbalik arah dan 

menahan penguatan rupiah lebih 

lanjut.
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Kementerian BUMN dipersepsi
kan secara salah, seolaholah 
kita ini pemilik. Ini yang kita 

selalu betulkan. Kita ini pengelola. BUMN 
jadi bukan badan usaha milik nenek lu. 
Jelas ini kita pengelola, jadi pengelola itu 
ada batasannya,” kata Erick.

Karena ada label negara, lanjutn
ya, yang harus dyakini oleh pengambil 
keputusan di BUMN, maka Kementerian 
BUMN akan mengikuti visi Presiden 
Joko Widodo. Visi tersebut diantaranya 
Pembangunan SDM, Pembangunan 
Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, 
Penyederhanaan Birokrasi dan Trans
formasi Ekonomi. Selain itu juga ada 5 
prioritas yang dilakukan oleh Kementeri
an BUMN, yaitu: 

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk 
Indonesia dimana di dalamnya 
akan dilakukan peningkatan nilai 
ekonomi dan dampak sosial teru
tama di bidang ketahanan pangan, 
energi, dan kesehatan. 

2. Inovasi Model Bisnis, seperti 
restrukturisasi model bisnis melalui 
pembangunan ekosistem, kerja 
sama, pertimbangan kebutuhan 
stakeholders, dan fokus pada core 
business.

3. Kepemimpinan teknologi dimana 

memimpin secara global dalam 
teknologi strategis dan melembaga
kan kapabilitas digital seperti data 
management, advanced analytics, 
big data, artificial intelligence.

4. Peningkatan investasi, mengopti
malkan nilai aset dan menciptakan 
ekosistem investasi yang sehat 

5. Pengembangan talenta yang 
mengedukasi dan melatih tena
ga kerja, mengembangkan SDM 
berkualitas untuk Indonesia, profe

sionalisasi tata kelola dan sistem 
seleksi SDM.

BUMN juga mencipakan klasteri
sasi untuk mengembangkan sinergi & 
kolaborasi. Yakni meningkatkan efisiensi 
operasional melalui pengurangan span-
of-control dari Kementerian BUMN, 
menggerakkan BUMN untuk saling 
berkoordinasi dengan BUMN lainnya 
yang memiliki lini bisnis serupa, men
ciptakan sinergi, kolaborasi, dan konsep 
circular economy melalui ekosistem 
BUMN yang erat, memperluas pengua

BUMN Dukung Percepatan 
Pembangunan
Dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook pada 26 Februari 2020 di Jakarta, 
Menteri BUMN Erick Thohir memberi penegasan bahwa ratusan perusahaan BUMN 
bukanlah milik Kementerian BUMN. Erick dan jajarannya hanya diserahi tugas untuk 
mengelola seluruh perusahaan milik negara.

“

Karangan bunga berisi dukungan terhadap langkah 
 pembenahan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir.

saan pangsa pasar serta meningkatkan kapabilitas dalam 
produksi & teknologi, serta mendukung lima prioritas BUMN: 
nilai ekonomi & sosial, inovasi model bisnis, teknologi, 
investasi, dan pengembangan talenta.

Dalam presentasinya Erick juga menuliskan terkait ren
cana transformasi Kementerian BUMN, dimana di dalamnya 
terdapat berbagai program. 

Fokus BUMN: rencana transformasi melakukan klasi
fikasi BUMN berdasarkan nilai ekonomi, pelayanan publik, 
atau keduanya. Dinamika portofolio: Kementerian BUMN 
dapat menutup, menggabungkan, dan/atau membentuk 
kemitraan strategis. Penanganan “proyek strategis”: BUMN 
tetap bertanggung jawab terhadap pembiayaan PSO melalui 
formalisasi pendanaan Pemerintah.

Pembangunan ekosistem : membangun ekosistem 
yang sehat dengan kolaborasi antara BUMN, BUMNIS, 
BUMD, BUMDes, Swasta dan mitra strategis. Tata kelola 
(Governance): Kementerian BUMN menentukan pimpinan 
dan model bisnis setiap klaster BUMN. Inovasi dan 
kepemim pinan teknologi: Kementerian BUMN membentuk 
pusat inovasi teknologi (Technology Innovation Center). 
Terakhir, pengelolaan talenta : menerapkan standarisasi 
pengembangan bakat, sistem rotasi dan program penu
gasan untuk midlevel management antar BUMN.

Erick Thohir juga memaparkan action plan pada KPI 
strategis, seperti yang dilakukan pada Garuda Indoneisa 
yaitu melakukan pemberhentian direksi yang terlibat kasus 
penyeludupan Harley Davidson, perombakan jajaran direksi 
dan komisaris yang memiliki kompetensi, perampingan anak 
atau cucu usaha yang tidak in line dengan core business, 
serta remodeling business. 

Kemudian terkait kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN 
sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK, 
DPR, dan telah mendorong pendirian Holding Asuransi dan 
Penjaminan. Kementerian BUMN memastikan Kejaksaan 
Agung untuk mengelola recovery asset, dan memastikan 
Jiwasraya melunasi kewajiban kepada nasabah.

Sementara itu untuk Pertamina, Kementerian BUMN 
menyelesaikan restrukturisasi keuangan Tuban Petro dan 
TPPI, mendorong percepatan implementasi B30, mendorong 
percepatan pembangunan kilangkilang, mendorong melaku
kan konsolidasi anak usaha Pertamina agar lebih efisien. 

Menteri BUMN juga memastikan Pertamina melakukan 
transparansi via online dalam pengadaan minyak mentah 
dan BBM serta Gas. Memastikan Pertamina peningkatan 
program digitalisasi SPBU, optimalisasi penyerapan crude 
produksi dalam negeri dan pengurangan import BBM teruta
ma solar dan avtur. (*)

Karangan bunga berisi dukungan terhadap langkah 
 pembenahan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir.
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inergi yang dimaksud oleh BRI adalah adanya penguatan 
kebijakan pendukung UMKM yang dilakukan oleh 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ke
menterian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangann (OJK) 

dan Bank Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Sunarso, 
Direktur Utama Bank BRI ketika menjadi pembicara dalam 
forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2020 di Hotel Ritz 
Carlton, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.

Dalam presentasinya Sunarso juga mengungkapkan 

terkait sinergi BUMN dalam hal monitoring dan evauasi se
mestinya bisa dilakukan oleh para Bank BUMN (Himbara) dan 
kementerian terkait. Bank Himbara tersebut diantaranya Bank 
BRI, PT bank mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia 
Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Sinergi lain dapat dilakukan seperti dalam hal pem
biayaan oleh Bank Himbara bersama dua BUMN lainnya yakni 
PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). 
Sementara itu, dalam hal pendampingan UMKM bisa dilaku

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam 
perekonomian nasional. Karena UMKM sudah menjadi penggerak utama perekonomian 
nasional dalam hal struktur ekonomi, kontribusi terhadap PDB, dan penyerapan tenaga 
kerja. Sebagai perusahaan BUMN, manajmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
(BBRI) menegaskan dibutuhkannya sinergi dari seluruh pihak termasuk pemerintah dan 
sesama perusahaan BUMN untuk meningkatkan produktivitas guna mendorong UMKM 
agar naik kelas.

S

Strategi BRI dalam Menaikan 
Kelas UMKM Indonesia

kan lewat RKB (Rumah Kreatif BUMN), universitas atau 
akademis, dan lembaga pendamping. Dalam hal asuransi 
dan penjaminan, sinergi bisa dilakukan oleh Askrindo, Jam
krindo, Jasindo.

Saat ini Bank BRI sendiri tetap fokus kepada segmen 
mikro kecil menengah (MKM) dengan porsi 78,9%, sedang
kan share NonMKM mencapai 21,1% dari total kredit 
perseroan.

“Secara umum, dapat dilihat bahwa produktivitas usaha 
mikro masih belum berperan dalam mendorong pertum
buhan ekonomi, karena selalu tumbuh di bawah tingkat 
pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Sunarso.

Dia juga menjelaskan, saat ini kontribusi UMKM terha
dap ekspor nasional masih rendah yaitu sebesar 15,80% 
atau sekitar US$ 23 miliar dari total ekspor nonmigas. Ang
ka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan negara 
ASEAN lainnya seperti Vietnam 20% dan Thailand 29,50%.

Sunarso menjelaskan ada empat tantangan yang 
menjadi kendala mengapa UMKM di Indonesia belum bisa 

naik kelas. Empat masalah tersebut diantaranya entrepre-
neurship (kapasitas pelaku usaha dalam mengembangkan 
bisnis, visi misi). Lalu administrasi managerial (pengetahuan 
terkait pengeloaan admintrasi dan kemampuan pengelolaan 
bisnis). Kemudian mengenai akses (kemudahan mengakses 
informasi dan akses pasar), dan terakhir adalah penerapan 
GCG (pelaksanaan praktik bisnis yang patuh dengan keten
tuan, tata kelola).

”Kita diarahkan untuk sinergi antara BUMN yang me
mang selama ini mendapatkan assignment [tugas] yang se
lama ini memberdayakan UMKM,” ujar Sunarno. Itu arti nya, 
lanjut dia, sinergi tersebut bisa dilakukan oleh tiga BUMN 
yaitu BRI, Pegadaian dan PNM.

Selain itu BRI juga memiliki strategi bisnis yang sudah 
diterapkan sebagai bentuk penopang kemajuan UMKM 
Indonesia. Strategi tersebut diberi nama BRIncubator atau 
sebutan lainnya adalah program inkubasi BRI.

Melalui strategi RKBBRI, Debitur dan Calon Debitur 
UMKM BRI akan dilakukan pembinaan dan pengembangan 
bisnis lanjutan secara periodik agar UMKM dapat “Naik 
Kelas.” Strategi tersebut seperti:

• #GoModern Rumah Kreatif  BUMN : pelatihan untuk 
mempersipakan dan membina UKM dalam meningkat
kan kualitas produk, branding dan packaging. 

• Go Digital 54 RKB di Seluruh Indoneisa: pelatihan untuk 
penggunaan aplikasi digital dan otomasi dalam proses 
bisnis dan pemsaran.

• Go Online: sudah ada 329.969 anggota RKB 4.133 
Pelatihan UMKM: pelatihan mengenai perluasan akses 
pasar secara online melalui market place yang sudah 
disediakan dengan blanja.com, tokopedia, bukalapak, 
dll.

• Go Global: BRIncubator Inkubator bisnis UMKM: proses 
pengembangan UMKM untuk meningkatkan kapsitas 
serta kapabilitas UMKM untuk naik kelas termasuk 
secara digital dan focus kepada validasi ekspor. 

Selain strategi RKBBRI, Bank Rakyat Indonesia juga 
memiliki 3 arah BRI dalam melayani UMKM, melayani 
masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya se-efisien 
mungkin. Yang pertama ada GO Smaller yang menjangkau 
pasar & masyarakat seluasluasnya, perbankan kepada 
masyarakat kecil hingga ultra mikro. Yang kedua, GO Shorter 
atau produk dengan tenor yang lebih cepat. Yang ketiga 
adalah GO Faster dilakukan dengan penggunaan teknologi 
atau digitalisasi sehingga lebih efisien. (*)

UMKM produsen kerupuk.
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Korban Terus Bertambah
emuan dua korban terjangkit virus 
korona baru Covid19 di Indonesia 
membuat pemerintah dan masyarakat 

semakin waspada. Sebelumnya, wilayah 
Indonesia memang dikepung oleh penyebaran 
wabah dari negaranegara tetangga.

Presiden Joko Widodo mengumumkan 
berita terkait dua orang yang positif tertular 
virus Covid19 pada Senin (2/3/2020) pagi 
di Istana Negara, Jakarta. Berita ini turut 
 dikonfirmasi oleh The Guardian yang melaku
kan pembaruan berkala terhadap penyebaran 
virus ini.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri 
Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto 
mengatakan bahwa kedua korban ditemukan 
di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, dan meng
himbau masyarakat agar tetap tenang.

Lebih lanjut, Menkes Terawan menjamin 
bahwa penanganan korban yang  terjangkit 
akan ditangani sesuai dengan standar 
prosedur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dinas Kesehatan mendapat informasi ka
bar kedua korban terpapar sejak 1 Maret 2020 
dan langsung menelusuri, memisahkan korban 

dari lingkungan tempat tinggal dan diperiksa 
di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti 
Saroso, Jakarta Utara.

Korban pada 14 Februari 2020 melakukan 
kontak dengan seorang warga negara Jepang 
yang belakangan dinyatakan dalam penga
wasan ketika berada di Singapura. Mereka 
melakukan kontak langsung saat acara di Klub 
Dansa Palola & Amigos. Dua hari berselang, 
korban merasa batuk dan melakukan pemerik
saan lanjut serta dirawat di RS Mitra Keluarga 
Depok pada 26 Februari 2020.

Berlanjut ke 29 Februari 2020, korban 
mendapat rekomendasi untuk pindah  rumah 
sakit agar ditangani secara intensif. Hari 
itu juga korban menjalani pemeriksaan 
menyeluruh dan pada 1 Maret 2020 hasilnya 
menunjukkan positif tertular virus korona.

Sejalan dengan itu, kedua korban 
mendapat status ”Pasien dalam Pengawasan” 
dan akan menjalani karantina dan perawatan 
selama 14 hari ke depan sesuai prosedur inter
nasional. Keduanya berada di gedung berbeda 
dari gedung utama RSPI Sulianto Saroso.

Menkes Terawan meyakini bahwa tim me
dis sudah melakukan surveilans tracking saat 
menangani kedua pasien. Dalam surveilans 
tracking, tim medis melakukan penelusuran 
dan pencarian informasi terkait dengan siapa 
saja pasien melakukan kontak sebelumnya, 
daerah tempat tinggal, dan pemeriksaan berka
la. Hal ini perlu dilakukan karena virus ini akan 
menular apabila ada kontak langsung dengan 
penderita.

Sementara itu, pemerintahan negara
nega ra terdampak terus berkoordinasi dengan 
berbagai pihak dalam upaya mencegah penu
laran dan perluasan wabah Covid19 di wilayah 
mereka. Pemerintah Amerika Serikat (AS) 
berusaha membangun pusat karantina.

Laporan  pertama 
 virus korona 
 Covid-19  diterima 
WHO dari  otoritas 
China pada 31 
 Desember 2019. 
Sesudah 62 
hari,  Indonesia 
 melaporkan kasus 
korona  pertama 
di wilayahnya. 
 Indonesia  menjadi 
negara ke-68 yang 
terjangkit korona. 
 Koordinasi terus 
dilakukan para 
 pemimpin dunia 
untuk  mengatasi 
penyebaran 
 virus Covid-19 di 
 negara mereka 
 masing-masing.

T

RSPI Sulianti Saroso di Jakarta, tempat dirawat 
pasien positif Covid-19.

Pada saat yang bersamaan, jumlah korban dilaporkan 
terus bertambah. Di Pakistan, Menteri Kesehatan Zafar Mirza 
mengonfirmasi pasien kelima yang terinfeksi virus Covid-19, 
Selasa (3/3/2020) pagi. “Kondisi pasien tersebut stabil dan 
sudah mendapat penanganan yang baik,” kata Mirza.

Pemerintah Korea Selatan juga melaporkan adanya 
penambahan jumlah pasien yang positif terpapar virus 
Covid19 sebanyak 600 pasien. Kini, total pasien di negara itu 
yang terpapar Covid19 mencapai 4.812. Bersamaan dengan 
laporan ini, Pusat Informasi dan Pencegahan Penyakit Menular 
Pemerintah Korea Selatan mengumumkan, ada tiga kasus baru 
kematian akibat penyakit Covid19.

Sementara itu, jumlah pasien terpapar virus Covid19 di 
 Italia juga meningkat dalam 48 jam terakhir menjadi 1.835 
orang, sebagian terbesar berada di wilayah Lombardi. Dikutip 
dari The Guardian, jumlah korban meninggal dunia akibat 
Covid19 bertambah menjadi 52 orang.

Kantor Perlindungan Warga (Civil Protection)  Italia mengu
mumkan bahwa perawatan yang dilakukan sejauh ini terhadap 
para pasien Covid19 telah berhasil menyembuhkan 149 orang. 
Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 66 orang pasien yang 
berhasil disembuhkan pada Minggu (1/3/2020).

Pemerintah AS juga tengah berjibaku untuk menahan laju 
penyebaran dan pertambahan warganya yang terpapar virus 
Covid19. The New York Times melaporkan, empat warga 
sebuah fasilitas perawatan bagi manula di Seattle, Washing
ton DC, meninggal dunia akibat Covid19. Jumlah warga yang 
meninggal dunia akibat virus ini di AS kini telah mencapai 
enam orang.

Saat ini penyebaran virus Covid19 hanya terbatas di 
wilayah Seattle. Untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, 
pemerintah setempat telah menyiapkan beberapa bangunan 
yang rencananya akan digunakan sebagai tempat karantina 

dan perawatan warga yang terpapar Covid19.

New York juga mengumumkan bahwa salah satu war
ganya yang baru saja pulang dari bepergian ke Iran, terpapar 
Covid19. Gubernur New York Andrew M Cuomo menyatakan 
bahwa warga yang terpapar sudah mendapat perawatan di 
sebuah rumah sakit di Manhattan, NY.

Warga tersebut sejak kembali dari Iran, menurut Cuomo, 
memilih tidak menggunakan kendaraan umum dan memilih 
mengisolasi dirinya di rumah untuk menghindari kontak dengan 
banyak orang.

Pemerintah AS sendiri kini tengah mengupayakan mem
percepat proses pembuatan vaksin untuk menangulangi wabah 
Covid19. Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan 
dengan manajamen perusahaan farmasi di AS untuk berkola
borasi mempercepat pembuatan vaksin tersebut.

“Kami bekerja sama dengan industri farmasi berusaha un
tuk mempercepat penemuan vaksin baru guna menanggulangi 
wabah ini,” kata Wakil Presiden AS Mike Pence.

Pada pertemuan itu, Trump meminta agar industri farmasi 
bisa membuat vaksin baru untuk memerangi Covid19 secepat
nya agar bisa disebarluaskan dalam hitugan beberapa bulan 
saja. Namun, menutu Anthony Fauci, Kepala Institut Alergi dan 
Penyakit Infeksi Nasional AS, vaksin baru akan bisa diproduksi 
paling cepat satu hingga satu setengah tahun (18 bulan). “Pal
ing cepat satu tahun,” kata Fauci.

Pfizer, salah satu perusahaan farmasi yang hadir dalam 
pertemuan tersebut, dalam pernyataannya menyebutkan, para 
peneliti yang bekerja di laboratorium miliknya telah mengiden
tifikasi beberapa senyawa antivirus yang dimilikinya sebagai 
pengobatan potensial untuk pengobatan Covid-19. Pfizer juga 
mengaku telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meng
evaluasi temuan tersebut. (Sumber: kompas.id)

Petugas dengan pakaian pelindung bergegas 
menangani pasien terinfeksi virus corona di 

Washington, Amerika Serikat.
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aksin memegang peranan penting untuk 
mencegah penularan penyakit. Adanya vaksin 
dengan efikasi yang tinggi diharapkan bisa 

menekan kasus Covid19 dari China yang menyebar ke 
65 negara hanya dalam waktu dua bulan.

Pada jumpa pers harian di Geneva, Swiss, Jumat 
(28/2/2020), Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menya
takan, ada lebih dari 20 kandidat vaksin untuk mence
gah infeksi SARSCoV2, virus penyebab Covid19. Se
lain itu, beberapa modalitas terapi juga dalam uji klinis.

Salah satu kandidat vaksin yang menurut rencana 
menjalani uji klinis dalam waktu dekat adalah mRNA
1273. Vaksin ini dikembangkan oleh perusahaan biotek
nologi yang berbasis di Amerika Serikat, Moderna.

Dengan dukungan dana dari Koalisi untuk Inovasi 
Kesiapsiagaan Pandemi (CEPI), Moderna mengembang

kan kandidat vaksin Covid19 setelah 42 hari menerima 
informasi urutan DNA virus SARSCoV2.

Seperti dikutip CNN, 26 Februari 2020, batch perta
ma mRNA1273 telah dikirim ke Institut Alergi dan Pe
nyakit Infeksi Nasional (NIAID) AS untuk diuji klinis fase 
pertama di AS dengan melibatkan orang yang sehat.

Direktur NIAID Anthony Fauci mengatakan, uji 
klinis dapat dimulai pada akhir April. Terdapat 45 orang 
yang berpartisipasi dalam uji klinis ini. Apabila uji klinis 
tersebut berhasil, uji lanjutan masih harus dilakukan. 
Ini belum termasuk waktu untuk pengurusan izin edar 
sebelum vaksin bisa didistribusikan ke pasar.

Meski proses izin edarnya bisa dipercepat mengin
gat situasi yang darurat saat

ini, vaksin baru bisa diakses publik paling cepat 18 
bulan lagi.

Para ilmuwan dari berbagai lembaga di dunia berpacu dengan waktu untuk 
 mengembangkan vaksin, obat, juga alat diagnosis, untuk mengendalikan wabah 
 Covid-19.

V

Ilustrasi vaksin virus corona.

Selain Moderna, perusahaan 
farmasi lain, yaitu Johnson & 
Johnson dan GlaxoSmithKline, juga 
mengembangkan vaksin Covid19. 
Di luar perusahaan farmasi tadi, se
jumlah lembaga riset lain juga mulai 
mengembangkan vaksin Covid19, 
seperti National Institute of Health 
(NIH) AS, yayasan nirlaba Pasteur 
Institute di Perancis, dan juga Univer
sity of Melbourne di Australia.

Pengembangan vaksin bisa 
menghabiskan dana besar. Sebagai 
contoh, Pemerintah Perancis meng
habiskan 380 juta euro atau sekitar 
412 juta dollar AS untuk mengem
bangkan vaksin guna mencegah 
penularan virus H1N1 tahun 2009
2010.

Perusahaan farmasi Gilead di 
AS bekerja sama dengan Pemerintah 
China memanfaatkan potensi rem
desivir, obat untuk penyakit ebola, 

sebagai terapi Covid19. Dalam 
rancangan rencana penelitian yang 
dipublikasikan pada Januari 2020, 
WHO menyatakan, remdesivir dinilai 
sebagai ”kandidat paling menjanji
kan”.

Pemerintah China juga sedang 
melakukan studi penggunaan salah 
satu obat HIV yang mengandung 
lopinavir dan ritonavir untuk terapi 
Covid19.

Sementara kecepatan para 
pakar dalam mengembangkan 
alat diagnostik hanya dalam waktu 
beberapa minggu perlu diapresiasi. 
Sebagai perbandingan, saat ber
langsung wabah SARS tahun 2002
2003, alat diagnostik yang sensitif 
baru muncul setelah hampir enam 
bulan wabah terjadi.

Meski para pakar dari seluruh 
dunia kini berlomba mengembang

kan vaksin dan obat untuk Covid19, 
Tedros menuturkan bahwa ada hal 
yang bisa dilakukan oleh setiap 
individu untuk melindungi dirinya dari 
Covid19.

Mencuci tangan secara rutin 
dengan air dan sabun atau mem
bersihkan tangan memakai cairan 
berbasis alkohol menjadi salah 
satu perilaku sederhana yang 
berpengaruh besar. Mengedukasi 
diri dengan mengonsumsi informa
si soal Covid19 yang benar dari 
sumbersumber tepercaya juga tidak 
kalah penting.

Di samping itu, etika menutup 
mulut dan hidung dengan sapu 
ta ngan atau tisu saat bersin atau 
batuk juga perlu diterapkan. Percikan 
dari bersin atau batuk menjadi 
cara  utama virus korona menyebar. 
 (Sumber: kompas.id)

Dunia Berpacu Membuat 
Vaksin

Rajin cuci tangan pakai sabun menangkal 
penyebaran virus corona.  
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Virus Korona yang Bikin 
Panik

khirnya pemerintah mengumumkan 
kasus di Indonesia. Dua orang–ibu 
dan putrinya–terdeteksi menderita 

Covid19 akibat virus SARSCoV2.

Kepanikan pun melanda masyarakat. 
Masker dan cairan antiseptik pembersih tang
an yang sudah langka beberapa minggu ini 
menjadi semakin sulit ditemukan. Persediaan 
di apotek, toko obat, dan supermarket pun 
habis diborong. Bahkan, sebagian orang mulai 
memborong bahan kebutuhan pokok.

Seharusnya kepanikan tidak perlu ter
jadi jika pemerintah segera mengumumkan 
langkah langkah penanganan, pengendalian, 
dan pencegahan penyebaran penyakit. Jika 
masuk akal, masyarakat bisa ditenangkan.

Sebagaimana diketahui, virus korona 
adalah keluarga besar virus yang dapat menye
babkan penyakit pada hewan atau manusia. 
Pada manusia, sejumlah tipe virus korona 
menyebabkan infeksi saluran pernapasan, dari 
sekadar batuk pilek biasa hingga penyakit par
ah seperti sindrom pernapasan Timur Tengah 
(Middle East respiratory syndrome/MERS) dan 
sindrom pernapasan akut parah (severe acute 
respiratory syndrome/SARS).

Virus korona yang paling baru ditemu
kan, dinamakan SARSCoV2, menyebabkan 
Covid19 (Coronavirus Disease 2019 atau 
pe nyakit akibat virus korona yang ditemukan 
tahun 2019). Virus ini diidentifikasi pada De
sember 2019 di Wuhan, China.

Pengumuman terdeteksinya kasus Covid-19 di Indonesia menimbulkan kepanikan. 
 Padahal, dengan penanganan dan pengendalian tepat, badai Covid-19 bisa berlalu 
 tanpa kehebohan yang tak perlu.

A

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) 
Amerika Serikat menyatakan, masa inkubasi penyakit ini 214 
hari, tetapi umumnya gejala mulai tampak pada hari kelima. 
Gejala umum dari Covid19 adalah demam diikuti batuk kering. 
Setelah seminggu, gejala bertambah dengan kesulitan berna
pas atau napas pendek.

Sekitar 20 persen pasien perlu dirawat inap di rumah 
sakit. Penderita Covid19 jarang yang menunjukkan gejala 
pilek, bersin, atau radang tenggorokan seperti halnya penderita 
batuk pilek biasa. Hanya 5 persen yang menunjukkan gejala 
tersebut.

Pada kasus Covid9 yang parah, terjadi radang paru (pneu
monia), sindrom pernapasan akut parah, yang bisa berlanjut 
pada gagal ginjal, bahkan kematian.

Pencegahan

Untuk mencegah penyebaran penyakit, Organisasi Keseha
tan Dunia (WHO) merekomendasikan untuk  menutup mulut 
dan hidung jika batuk atau bersin, sering mencuci tangan 
de ngan sabun dan air atau dengan  cairan antiseptik, meng
hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung, serta memasak 
daging dan telur secara matang.

Selain itu, disarankan menjaga jarak sekitar 3 meter dari 
orang yang menunjukkan gejala gangguan pernapasan seperti 
batuk dan bersin. Hal itu karena percikan cairan dari batuk dan 
bersin bisa mengandung virus. Secara umum, percikan besar 
menyebar sejauh 23 meter. Sementara percikan halus bisa 
sampai 68 meter.

Menurut WHO, penelitian menunjukkan, virus korona se
cara umum dapat bertahan di permukaan bendabenda selama 
beberapa jam atau hingga beberapa hari. Hal ini tergantung 
kondisi lingkungan, misalnya jenis permukaan, suhu atau 
kelembaban lingkungan. Jika Anda khawatir suatu permukaan  
terkena virus, bersihkan dengan disinfektan untuk membunuh 
kuman.

Jika Anda berada di luar daerah yang terjangkit dan tidak 
berdekatan dengan orang yang terduga menderita Covid19, 
risiko terkena relatif rendah. Namun, jika Anda berada di dae
rah wabah, Anda perlu melakukan pencegahan secara serius. 
Ikuti panduan pencegahan dari otoritas kesehatan setempat.

Meski secara umum Covid19 hanya menyebabkan 
gejala ringan, bagi sebagian orang bisa berakibat fatal. Hal itu 

terutama bagi orang lanjut usia atau mereka yang memiliki 
gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, diabetes,  
gangguan jantung, serta gangguan pernapasan (seperti asma, 
tuberkulosis).

Meski sejauh ini tingkat kefatalan tidak sebesar MERS 
atau SARS, penyebaran virus SARSCoV2 sangat masif. Kare
na itu, sejumlah negara menutup wilayahnya dari warga negara 
yang terjangkit Covid19, seperti yang dilakukan Arab Saudi 
yang menangguhkan visa bagi penduduk sejumlah negara 
yang telah atau dicurigai memiliki  kasus Covid19. Sejumlah 
negara juga menutup wilayahnya yang terjangkit agar virus tak 
semakin menyebar.

Laju transmisi virus ini diperkirakan 23. Artinya, ratarata 
terjadi 23 kasus baru dari 1 kasus yang telah ada di sebuah 
populasi. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah orang yang kontak 
dengan penderita, probabilitas infeksi ditularkan selama kon
tak, serta masa penularan.

Belum Ada Obatnya

Sejauh ini belum ada vaksin atau obat antivirus khusus 
untuk mengatasi Covid19. Antibiotik tidak ditujukan untuk 
mengatasi virus, tetapi untuk mengobati infeksi bakteri atau 
infeksi sekunder.

Orang dengan gejala serius harus dirawat di rumah sakit. 
Sejauh ini, penderita hanya mendapat perawatan untuk mere
dakan gejala, misalnya pemberian obat penurun panas, penghi
lang rasa sakit, dan pereda batuk. Sebagian besar pasien pulih 
berkat perawatan suportif, seperti pemberian infus, bantuan 
pernapasan dengan oksigen.

Saat ini, WHO mengoordinasikan upaya pengembangan 
vaksin dan obatobatan untuk mencegah dan mengobati 
Covid19. Hal itu dilakukan lewat uji klinis calon vaksin dan 
obatobatan tertentu.

Sebenarnya orang yang tidak demam dan batuk tidak per
lu mengenakan masker. WHO merekomendasikan penggunaan 
masker hanya untuk mereka yang mempunyai gejala Covid19 
serta mereka yang merawat penderita. Penggunaan masker 
medis harus rasional untuk menghindari pemborosan sumber 
daya yang tidak perlu serta penyalahgunaan masker.

Intinya, dengan penanganan  tepat, penyebaran virus 
bisa dikendalikan dan kepanikan masyarakat tak perlu terjadi. 
(Sumber: kompas.id)
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ejak 5 Februari 2020, Indonesia menutup semua per
batasan bagi orang dan barang dari Tiongkok. Tidak 
sedikit barang impor asal Negeri Panda yang terka

tungkatung di tengah laut. Dari China sudah terlanjut berang
kat, tibatiba ditolak di Indonesia.

Sejak 8 Maret 2020, Indonesia juga melarang WNA dari 
kotakota di Korea Selatan, Iran dan Italia yang paling parah 
terinfeksi Covid19. Sementara itu, Arab Saudi menghentikan 
sementara visa umroh untuk umat muslim dari seluruh dunia. 
Amerika Serikat, meski merupakan sekutu dekat, terpaksa me
nutup perbatasan untuk seluruh negara Eropa, kecuali Inggris.

Direktur Utama PT. Jamkrindo (Persero) Randi Anto 
mengatakan penyebaran virus corona secara tidak langsung 
memberikan dampak bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM), seperti pengusaha souvenir dan pengelola 
homestay.

”Pengetatan perbatasan berdampak pada sektor pariwisa
ta, yang pada akhirnya berdampak pula pada pelaku UMKM 
seperti pengusaha souvenir dan pengelola homestay. Ini tidak 
hanya dialami Indonesia, tapi seluruh dunia,” katanya di Jakarta, 
belum lama ini.

Sebagai BUMN yang mendapat tugas dari pemerintah un
tuk membantu mengembangkan UMKM, Jamkrindo berupaya 
mendorong pertumbuhan UMKM di tengah ekonomi yang 
mengalami turbulensi. Caranya melalui kolaborasi dengan ber
bagai pihak. Semisal dengan lembaga perbankan untuk tetap 
menjaga penyaluran pembiayaan untuk UMKM.

“Kami juga melakukan antisipasi apabila efek virus corona 
terhadap ekonomi berlangsung cukup lama dengan melakukan 
penguatan pencadangan penjaminan yang dilakukan perusa
haan,” ucapnya.

Ke depan pihaknya optimistis para pelaku UMKM masih 
dapat bertahan di tengah guncangan ekonomi yang disebabkan 
oleh penyebaran virus corona. Randi meyakini industri UMKM 
dapat menyesuaikan diri karena UMKMK memiliki struktur 
bisnis yang lebih luwes dan pengambilan keputusan yang 
cepat.

“Pembuatan keputusan dan adjustment yang dilakukan 
jauh lebih luwes dan cepat, sehingga mereka bisa membuat 
keputusan dengan segera. Itu memberikan daya survive yang 
lebih tinggi,” ucapnya. (*)

UMKM Bertahan di Tengah 
Covid-19

Wabah Covid-19 merobohkan tatanan dunia yang tanpa batas. Globalisasi mendadak 
ambyar. Negara-negara di dunia seperti membangun tembok dengan mempertegas 

batas-batas wilayah, menarik diri dari pergaulan internasional dan perdagangan global.
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Souvenir khas Toraja.

M
AJALAH

 ASIP
P

IN
D

O
M

AR
ET 20

20

halaman 39

Rubrik Kesehatan

halaman 38




