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dampak massif terhadap ekonomi nasional, tak
terkecuali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Alarm waspada industri perbankan
menyala.

Sri Mulyani, UMKM mengalami tekanan akibat tidak
dapat melakukan kegiatan usaha di tengah kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan itu
diterapkan di berbagai daerah guna menekan penularan
virus corona.
Dulu, ketika krisis moneter menggoyahkan perekonomian Indonesia di tahun 1997 hingga 1998, UMKM
memainkan peran sebagai jaring pengaman. Sebab, saat
itu sektor UMKM bisa tetap melakukan kegiatan usaha.
Kondisi sekarang sangat jauh berbeda. Kegiatan sosial

ekonomi masyarakat dibatasi sehingga kegiatan usaha terhambat.
Tentu situasi sulit ini akan menurunkan kemampuan UMKM
untuk memenuhi kewajiban kredit. Sehingga Non Performing Loan
(NPL) perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkat signifikan. Dan pada akhirnya, klaim penjaminan kredit UMKM akan
meningkat pula.

melakukan yang terbaik untuk mendukung UMKM dalam situasi
yang tidak mudah ini.
Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah dan otoritas di
sektor keuangan yang telah sigap merespons krisis yang terjadi
dengan berbagai stimulus yang diperlukan. Semua pihak perlu
terus bekerjasama erat agar krisis ini bisa segera dilalui. (*)

Perusahaan penjaminan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) tentu sudah
mempersiapkan diri menghadapi situasi ini. Asippindo akan terus

halaman 5

// Tim Redaksi
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Stimulus

Rp 405,1 Triliun
Presiden Joko Widodo menggelontorkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020
untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19) sebesar Rp 405,1 triliun. Sebagai landasan hukumnya, Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang (Perppu) pada Selasa, 31 Maret 2020 di Istana Bogor.

liputan khusus

serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya,” kata
Presiden Jokowi.
Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial akan
diprioritaskan kepada penerima manfaat Program Keluarga
Harapan (PKH) yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10
juta keluarga, juga akan dipakai untuk Kartu Sembako yang
dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima.
Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, anggaran
perlindungan sosial juga akan dipakai untuk Kartu Prakerja
yang dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun menjadi Rp
20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta orang, yang
terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan
kecil.
Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3
bulan untuk 24 juta pelanggan 450 KVa dan diskon 50% un
tuk 7 juta pelanggan 900 KVa, termasuk di dalamnya untuk
dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu Rp
25 triliun.
“Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha
akan diprioritiaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para
pekerja sektor industri pengolahan, penghasilan maksimal
Rp 200 juta, pembebasan PPN impor untuk wajib pajak
kemudian impor tujuan ekspor, terutama untuk industri kecil
dan menengah pada 19 sektor tertentu,” katanya.

Ilustrasi insentif pajak.
Menurut Presiden Jokowi, stimulus itu juga akan dipa
kai untuk pengurangan tarif PPh 25% untuk wajib pajak, im
por tujuan ekspor industri menengah pada sektor tertentu
dan percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk
menjaga likuiditas pelaku usaha, dan untuk penurunan tarif
PPh badan sebesar 3% dari 25% jadi 22% dan penundaan
pembayaran pokok dan bunga semua skema Kredit Usaha
Rakyat (KUR) yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.
Sementara itu, untuk bidang nonfiskal dalam menjamin
ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk
bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa
kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (Lartas)
ekspor, penyederhanaan larangan terbatas impor, serta
percepatan layanan proses ekspor impor melalui national
logistic ecosystem. (*)

Presiden Joko Widodo mengumumkan stimulus
Rp 405,1 triliun.

Kepala Negara menjelaskan, dana Rp 405,1 triliun akan
dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan sebesar Rp 75
triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpaja
kan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp 70,1 triliun, serta
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“

pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, terma
suk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan
dunia usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) senilai Rp 150 triliun.

Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi
yang memaksa, maka baru saja saya menandata
ngani Perppu tentang kebijakan keuangan negara
dan stabilitas sistem keuangan,” kata Jokowi
yang disiarkan langsung melalui akun Youtube Sekretariat
Presiden.

”Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk
perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD,
pembelian alat-alat kesehatan seperti test kits, reagen,
ventilator dan lain-lainnya, dan upgrade rumah sakit rujukan,
termasuk wisma atlet, insentif dokter, perawat dan tenaga
rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis
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Ketangguhan UMKM Diuji
Ketangguhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia kembali diuji
dalam menghadapi dampak ekonomi akibat penyebaran virus korona Covid-19. Selain
membutuhkan dukungan pemerintah, pelaku UMKM perlu melakukan terobosan dan
strategi agar tetap mampu bertahan di tengah lesunya ekonomi riil saat ini.
ejarah perekonomian Indonesia mencatat besarnya kontribusi
UMKM dalam menghadapi beragam krisis yang mendera negeri
ini. Pada masa krisis moneter 1998, UMKM menjadi penyangga
ekonomi nasional. Sementara di masa krisis keuangan global
2008, UMKM tetap kuat menopang perekonomian nasional.

S

Jika penyebaran virus
korona dan dampaknya
tak ditangani secara
cepat, sektor UMKM
dikhawatirkan akan
terpuruk. Padahal, sektor
UMKM selama ini mampu
menyerap tenaga kerja
hingga 97 persen atau
116,98 juta orang. Adapun
jumlah UMKM pada 2018
tercatat 64,19 juta unit

Jika penyebaran virus korona dan dampaknya tak ditangani secara
cepat, sektor UMKM dikhawatirkan akan terpuruk. Padahal, sektor UMKM
selama ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen atau 116,98
juta orang. Adapun jumlah UMKM pada 2018 tercatat 64,19 juta unit (99,99
persen).
Pelaku UMKM bergerak di perdagangan, pertanian, peternakan,
kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi,
hotel, restoran dan jasa-jasa. UMKM menyumbang 60 persen bagi produk
domestik bruto (PDB).
Dalam sejumlah media diberitakan, pelaku UMKM mulai menghada
pi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 meluas di Tanah Air.
Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun menyebutkan, omzet
UMKM mulai turun sejak Februari tahun ini. Kemudian pada Maret ini, ada
sejumlah UMKM yang tidak mendapat pemasukan sama sekali. Bahkan,
ada beberapa UMKM yang sampai memberhentikan karyawannya karena
kesulitan finansial.
Menurut Ikhsan, sektor UMKM yang paling terdampak dari penye
baran virus korona meliputi fashion, kerajinan tangan, jasa transportasi
daring, dan kuliner. Kesulitan yang dihadapi antara lain sulitnya penyerapan
produk-produk UMKM. Menurut dia, jika masalah ini tak segera ditangani
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dengan baik, dikhawatirkan akan ber
dampak pada pemutusan hubungan
kerja (PHK) terhadap karyawan.
Terpukulnya sektor UMKM akibat
wabah virus korona itu sebenarnya
sudah diprediksi Pusat Penelitian
Ekonomi LIPI (P2E LIPI). Seperti di
kutip dari media, Kamis (26/2/2020),
Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
(P2ELIPI) Agus Eko Nugroho mem
perkirakan, melambatnya ekonomi
global akibat wabah virus korona
akan memberikan dampak signifikan
terhadap kelangsungan ekonomi
UMKM.
Sektor pariwisata menjadi sektor
yang paling terdampak dari merebak
nya virus korona. Dalam kajiannya,
LIPI memproyeksikan bahwa salah
satu yang terkena imbas pada sektor
pariwisata adalah UMKM, teruta
ma pada unit usaha makanan dan
minuman serta kerajinan dari kayu
dan rotan.

Persoalan yang dihadapi UMKM beragam, mulai dari turunnya omzet penjua
lan, kesulitan bahan baku, turunnya permintaan, hingga sulitnya pendistribusian.
Angka tersebut diperkirakan meningkat jika persoalan-persoalan tersebut tidak
segera ditangani.
Di sisi lain, bisnis UKM juga terhambat dengan adanya langkah pembatasan
sosial atau social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona.
Kebijakan pemerintah membatasi pergerakan masyarakat dan imbauan agar
masyarakat tetap berada di rumah bisa menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi
berkurang. Hal itu tampak dari sepinya pembeli di warung, pertokoan, hingga pusat
perbelanjaan. Bahkan, sejumlah pusat perbelanjaan telah memutuskan tutup se
mentara. Ujungnya, pendapatan pelaku UMKM menjadi berkurang.
Persoalan lesunya UMKM tak hanya dialami Indonesia. Di negara besar, seperti
Amerika Serikat, pelaku UMKM juga merasakan dampak ekonomi akibat penyebar
an virus korona. Data Goldman Sachs menunjukkan, 96 persen pemilik usaha kecil
dan menengah di Amerika Serikat turut merasakan dampak pandemi Covid-19 dan
75 persen dari usaha mereka mengalami penurunan penjualan.

Pada kedua unit usaha tersebut,
lingkup usaha mikro yang paling
besar terdampak adalah usaha mikro
pada unit usaha makanan dan minu
man sebesar 27 persen dan kerajinan
dari kayu dan rotan sebesar 17,03
persen.
Untuk sektor pariwisata, total
kerugian diperkirakan 2 miliar dollar
AS dengan penurunan pertumbuh
an pesawat sebesar 0,013 persen,
penyediaan akomodasi sebesar 0,008
persen, dan makanan minuman sebe
sar 0,006 persen.
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(99,99 persen).

Namun kini sektor UMKM kembali diuji ketahanannya ketika virus
korona Covid-19 merebak dalam tiga bulan terakhir. Sebagian pengamat
memperkirakan sektor UMKM akan mengalami kesulitan menahan dampak
yang timbul akibat wabah Covid-19 tersebut. UMKM dinilai sebagai sektor
yang paling rentan terhadap krisis ekonomi karena Covid-19. Pasalnya, jenis
usaha ini sangat bergantung pada perputaran uang hasil penjualan barang
dagangan.

liputan khusus

Adapun Kementerian Koperasi
dan UKM (Kemenkop dan UKM) sam
pai saat ini masih mendata jumlah
UMKM yang terdampak penyebaran
virus korona. Data sementara menun
jukkan, setidaknya sudah ada 500
lebih UKM yang mengadu lewat call
center dan WhatsApp center.

Produk UMKM.
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Dengan memanfaatkan platform digital, para pelaku UMKM akan memiliki kesempatan
yang sama dengan pelaku usaha lain untuk menjual produknya.

pok pelanggan yang loyal.
Selain pemanfaatan platform
digital, UMKM bisa berinovasi den
gan menciptakan produk unggulan
yang berbeda dengan yang beredar di
pasaran. Keuangan juga perlu dikelola
dengan baik dengan memperketat
arus kas dan terperinci. Tidak ada
salahnya aset yang kurang produktif
dilepas. Dengan beragam strategi itu,
pelaku UMKM diharapkan tetap mampu
bertahan di tengah kesulitan bisnis
menghadapi pandemi virus korona.

UMKM sepi pembeli akibat pembatasan
sosial dalam rangka mencegah penyebaran
penyakit Covid-19.

Menghadapi kegelisahan pelaku UMKM tersebut, peme
rintah kemudian turun tangan dengan merelokasi anggaran
dan refocusing kebijakan guna memberikan insentif ekonomi
bagi pelaku UMKM dan informal. Diharapkan dengan kebijakan
itu, mereka bisa tetap berproduksi dan beraktivitas dan tidak
melakukan PHK.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan
lancar apabila diberikan kepada debitor yang terkena dampak
penyebaran Covid-19 dan restrukturisasi dilakukan setelah
debitor terkena dampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi
kredit akan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian
kualitas aset.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, nasabah usa
ha mikro dan usaha kecil akan diberikan penundaan cicilan
sampai satu tahun dan juga penurunan bunga. Hal yang sama
berlaku bagi pengemudi ojek daring dan sopir taksi yang
mengambil kredit sepeda motor atau mobil, serta nelayan yang
sedang memiliki kredit perahu.

Penilaian kualitas aset tersebut, antara lain dengan
cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu,
pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bu
nga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi
penyertaan modal sementara.

POJK menjelaskan, debitor, termasuk UMKM, adalah mer
eka yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pada bank
karena terdampak akibat penyebaran Covid-19. Sektor ekonomi
yang terdampak, antara lain pariwisata, transportasi, perho
telan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
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Debitor yang terkena dampak Covid-19 sebelum pember
lakuan POJK, bank tetap dapat menetapkan kualitas kredit
menjadi lancar. Dengan demikian, pada saat periode pelaporan
akhir Maret 2020, mereka dilaporkan lancar.
Kelonggaran kredit dari pemerintah tersebut barangkali
belum langsung menjawab persoalan mendasar UMKM. Per
soalannya, jika benar sampai akhir Mei 2020 nanti pembatasan
sosial atau social distancing secara mandiri tetap berlaku, akan
cukup banyak pelaku usaha yang kembang kempis menerus
kan usahanya.
Karena itu, pada saat bersamaan, pemerintah berencana
memberikan kartu sembako kepada keluarga miskin. Mereka
nanti akan menerima Rp 200.000 per keluarga. Keluarga
miskin diharapkan tetap bisa memutar ekonomi negara di akar
rumput dengan tetap berbelanja sehingga UMKM tetap ada
pembelinya.

UMKM memasarkan produk melalui
platform digital.

Kebijakan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM tidak
hanya diambil Indonesia. Di Australia, Asosiasi Perbankan
Australia (ABA) juga memberikan keringanan bagi pelaku
UMKM untuk tidak membayar utang selama enam bulan.
Dengan keringanan tersebut, para pelaku bisnis usaha kecil
dan menengah bisa menggunakan 8 miliar dollar Australia,
atau lebih dari Rp 75 triliun untuk bertahan hidup selama
beberapa bulan ke depan. Sektor usaha kecil dan menengah
di Australia mempekerjakan 5 juta warga atau sekitar 20
persen dari penduduk Australia.

membenahi UMKM.
Salah satunya dengan tetap menyediakan skema per
modalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini, UMKM
acapkali kesulitan mendapatkan modal dari bank karena
sulitnya memenuhi syarat creditworthiness yang menjadi
standar bank dalam memberikan pinjaman. Creditworthiness diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk
mendapatkan kredit dari bank.

Tak hanya bersandar pada kelonggaran kredit dari
pemerintah, pengusaha UMKM juga bisa melakukan bera
gam terobosan dan strategi agar dapat bertahan di tengah
ketidakpastian ekonomi saat ini. Salah satunya dengan lebih
mengoptimalkan platform digital dalam kegiatan pemasa
rannya.

Sejarah membuktikan sektor UMKM mampu tetap
bertahan di tengah situasi ekonomi yang serba tidak pasti.
Tak hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi
kebutuhan masyarakat, UMKM juga memanfaatkan sumber
daya lokal, seperti pekerja lokal dan bahan baku lokal. Hal
itu tentunya menjadi keunggulan UMKM dibandingkan sek
tor industri lain yang mengandalkan bahan baku impor.

Dengan memanfaatkan platform digital, para pelaku
UMKM akan memiliki kesempatan yang sama dengan
pelaku usaha lain untuk menjual produknya. Pemanfaatan
platform digital juga menguntungkan UMKM karena dapat
menghemat biaya operasional. Selain itu, UMKM sebaiknya
juga berfokus atau memprioritaskan layanan pada kelom

Krisis akibat pandemi virus korona bisa menjadi ujian
ketangguhan bagi pelaku UMKM sekaligus tantangan dan
peluang. Kejelian pelaku usaha melihat peluang dari setiap
peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat menjadi kunci
bertahan atau tidaknya UMKM menghadapi tantangan
ekonomi saat ini. (Sumber: kompas.id)
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengeluarkan
beberapa kebijakan countercyclical melalui Peraturan OJK
(POJK) tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai solu
si dari dampak penyebaran Covid-19. Peraturan OJK (POJK)
Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 itu menyatakan
bahwa bank akan menerapkan kebijakan yang mendukung
stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitor yang terkena
dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitor UMKM. Aturan
ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi fungsi interme
diasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan men
dukung pertumbuhan.

Di sisi pemerintah, kebijakan relak
sasi kredit bagi pelaku UMKM memang
akan mengurangi beban pelaku UMKM
dalam jangka pendek. Namun, langkah
tersebut tidaklah cukup. Justru di
masa krisis seperti ini, pemerintah bisa
melakukan pemetaan persoalan dan

liputan khusus
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tan per hari menurun dari sekitar Rp 150.000 menjadi sekitar
Rp 40.000.
”Sekarang saya ke luar rumah untuk narik paling setelah
zuhur. Kalau dari pagi sudah di luar, penumpang belum tentu
dapat, modal bisa habis duluan untuk beli makan,” ucapnya.
Rahmat pun baru 5 bulan terakhir mengambil cicilan
motor, masih ada 2 tahun 7 bulan lagi hingga cicilannya
lunas. Dua hari lagi, pembayaran cicilan kreditnya sebesar Rp
900.000 akan jatuh tempo, tetapi ia mengaku uangnya belum
terkumpul.

Terhadap nasabah usaha mikro

Ia berharap agar kebijakan pemerintah dalam memberi
kan kelonggaran kredit bagi rakyat kecil benar-benar terealisa
si. ”Kemarin saya sudah baca berita itu (relaksasi kredit), tapi
belum tahu prosedurnya bagaimana,” ujar Rahmat.

dan usaha kecil, akan diberikan
penundaan cicilan sampai satu
tahun dan juga penurunan bunga.
Begitupun bagi pengemudi ojol

Tak hanya para pengemudi ojol, pelaku UMKM pun mera
sakan dampak dari Covid-19. Salah satunya, Ujang Komarudin
(40), pemilik toko kelontong di daerah Cogreg, Kertamaya,
Kota Bogor, yang mengeluhkan menurunnya pendapatan
hampir sebulan terakhir.

dan sopir taksi yang m
 engambil
kredit sepeda motor atau m
 obil,
serta nelayan yang sedang
memiliki kredit perahu.

”Terasa banget pendapatan sekarang jadi menurun,
misalnya saja ada pelanggan yang biasanya bisa beli 70 bal
terigu seminggu sekali, sekarang paling beli 20 bal. Omzet
tentu jadi turun. Kalau per hari biasanya dapat Rp 5 juta, seka
rang paling Rp 1,5 juta,” kata Ujang.

Driver ojek online sedang
mengunggu penumpang.

Pelonggaran Kredit Ringankan
Beban UMKM
Kebijakan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM dan para pengemudi ojek
daring, sopir taksi, dan nelayan disambut baik. Setelah mendengar informasi
tersebut, mereka berharap dapat segera dieksekusi.
Asep Kohidin (35), pengemudi ojol di daerah
Bogor, mengatakan, sudah lebih dari seminggu, jumlah
penumpang harian menurun dari normal 20 penum
pang menjadi 3 penumpang. Jika dihitung, apabila
biasanya pendapatan mencapai Rp 300.000 per hari,
saat ini Rp 30.000 per hari pun sulit.
Keadaan ini salah satunya disebabkan karena
adanya kebijakan kerja, belajar, dan ibadah di rumah
sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.
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”Penumpang saya kebanyakan itu anak-anak sekolah, jadi
semenjak ada pengumuman belajar dari rumah, otomatis
pendapatan saya juga turun,” ujar Asep saat dihubungi Kom
pas, Rabu (25/3/2020).
Turunnya pendapatan membuat Asep khawatir tidak
dapat membayar cicilan motor yang baru dibayarnya selama
10 bulan, masih ada 2 tahun 2 bulan hingga cicilannya lunas.
Ia mengatakan, pendapatan Rp 30.000 per hari yang biasa
disisihkan untuk membayar cicilan motor sebesar Rp 890.000
per bulan kini terpaksa digunakan untuk kebutuhan makan
keluarga.
”Selama tiga tahun saya jadi driver ojol, baru kali ini
pendapatan benar-benar sulit. Saya harap pemerintah be
nar-benar memikirkan rakyat kecil seperti saya dan kebijakan
nya itu tepat sasaran, jangan kami (rakyat kecil) dianaktiri
kan,” kata Asep.

Cicilan untuk toko dan modal ke bank juga masih mem
bebani Ujang, setidaknya hingga 3 tahun 6 bulan ke depan. Ia
mengaku baru membayar cicilan sampai bulan ke-6 dengan
besaran Rp 4 juta per bulan untuk total pinjaman sebesar Rp
75 juta.
”Saya berharap musibah ini (Covid-19) segera selesai
supaya ekonomi masyarakat bisa cepat naik lagi, khususnya
ekonomi masyarakat kecil. Kalau keadaan sudah baik, kan,
kita juga bisa bayar cicilan lagi,” kata Ujang.
Pemerintah pun telah merespons keluhan-keluhan yang
dihadapi pelaku UMKM, termasuk para pengemudi ojol.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan kelongga
ran berupa relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar, baik kredit
yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan
nonbank.

Sama halnya dengan Rahmat Tuloh (26), pengemudi ojol
yang juga terdampak Covid-19. Sudah seminggu ini, pendapa
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Presiden Joko Widodo menyampaikan, terhadap nasa
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erebaknya corona virus disease atau Covid-19
di Indonesia tidak hanya berdampak bagi ke
sehatan masyarakat, pendapatan masyarakat
pun menurun. Khususnya bagi mereka yang meng
andalkan pendapatan secara harian untuk bertahan
hidup, seperti para pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM); pengemudi ojek daring atau online
(ojol); sopir taksi; dan nelayan. Menurunnya pendapat
an per hari membuat kewajiban pembayaran kredit
menjadi tambahan beban.

M

Keadaan ini pun membuatnya tidak berani menyetok
barang untuk persiapan bulan Ramadhan. Menurut dia, jika
keadaan pasar tetap sepi seperti saat ini, menyetok barang
malah hanya akan membuat utang semakin besar.

liputan khusus

liputan khusus

bah usaha mikro dan usaha kecil, akan
diberikan penundaan cicilan sampai
satu tahun dan juga penurunan bunga.
Begitupun bagi pengemudi ojol dan so
pir taksi yang mengambil kredit sepeda
motor atau mobil, serta nelayan yang
sedang memiliki kredit perahu.
”Mereka tidak perlu khawatir
dengan angsuran karena telah diberi
kelonggaran berupa relaksasi pemba
yaran bunga dan angsuran selama satu
tahun,” ujar Presiden saat membuka ra
pat terbatas di Istana Merdeka, Selasa
(24/3/2020).
Atas kebijakan ini, OJK mengelu
arkan Peraturan OJK (POJK) Republik
Indonesia Nomor 11 /Pojk.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian
Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus
Disease 2019. Aturan ini diharapkan
dapat mendorong optimalisasi fungsi
intermediasi perbankan, menjaga stabil
itas sistem keuangan, dan mendukung
pertumbuhan.
Dalam POJK, dijelaskan, debitor,
termasuk UMKM, adalah mereka yang
mengalami kesulitan untuk memenuhi
kewajiban pada bank karena terdampak
akibat penyebaran Covid-19. Sektor
ekonomi yang terdampak, antara lain
pariwisata, transportasi, perhotelan,
perdagangan, pengolahan, pertanian,
dan pertambangan.

Beberapa penilaian kualitas aset
tersebut, antara lain dengan cara
penurunan suku bunga, perpanjangan
jangka waktu, pengurangan tunggakan
pokok, pengurangan tunggakan bunga,
penambahan fasilitas kredit, dan kon

versi kredit menjadi penyertaan modal
sementara.
Jika debitor yang terkena dampak
Covid-19 sebelum pemberlakuan POJK,
bank pun tetap dapat menetapkan
kualitas kredit menjadi lancar. Dengan
demikian, pada saat periode pelaporan
akhir Maret 2020 dilaporkan lancar.
Misalnya, bank merestrukturisa
si kredit debitor ”A” setelah terkena
dampak Covid-19 pada 10 Februari
2020, sebelum POJK ini berlaku. Maka,
kredit debitor ”A” tetap dapat memper
oleh perlakuan khusus sesuai POJK,
yaitu ditetapkan lancar sejak laporan
bulanan bank posisi akhir Maret 2020.
Pemerintah tentu harus mem
bantu para pelaku UMKM juga terma
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suk pengemudi ojol, supir taksi, dan
nelayan. Sebab, mereka berkontribusi
besar dalam mendorong pertumbuhan
perekonomian Indonesia.

CARA DAPAT KERINGANAN KREDIT

Data Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah menun
jukkan, jumlah usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) pada 2018
mencapai 64,19 juta unit (99,99 persen)
yang mampu menyerap 116,98 juta (97
persen) tenaga kerja. Sementara usaha
besar sejumlah 5.550 unit dan menye
rap 3,62 juta tenaga kerja.

Pekerja informal memperoleh keringanan kredit cicilan bulanan. Keringanan itu
mereka butuhkan untuk menopang beban hidup selama menjalani penjarakan
kontak fisik untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Kebijakan kelonggaran kredit bagi
pelaku UMKM dan para pengemudi ojol,
supir taksi, serta nelayan diharapkan
dapat membantu mengurangi beban
ekonomi mereka. (Sumber: kompas.id)

ekerja informal yang dimaksud di antaranya penge
mudi ojek daring serta pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) yang mengandalkan pendapatan
harian. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan
mereka membayar cicilan kredit bulanan.

P

Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah telah
menerbitkan peraturan perihal keringanan pembayaran kredit
di bawah Rp 10 miliar bagi pekerja informal, baik pengemu

di ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, maupun nelayan
dengan penghasilan harian. ”Dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa
Keuangan) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut
dan mulai berlaku bulan April ini,” jelasnya.
Lebih lanjut Presiden mengatakan telah ditetapkan pula
prosedur pengajuan keringanan pelunasan kredit tersebut.
Untuk mengajukannya tidak perlu datang ke bank atau perusa
haan leasing, tetapi cukup melalui surat elektronik atau e-mail
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Kualitas kredit yang direstruktur
isasi dapat ditetapkan lancar apabila
diberikan kepada debitor yang terkena
dampak penyebaran Covid-19 dan
restrukturisasi dilakukan setelah debitor
terkena dampak penyebaran Covid-19.
Restrukturisasi kredit akan dilakukan
sesuai peraturan OJK mengenai pe
nilaian kualitas aset.

Ilustrasi pengajuan keringanan kredit.

liputan khusus

liputan khusus

Dana Rp 1,5 Triliun

untuk Subsidi Perumahan
Pemerintah menganggarkan Rp 1,5 triliun sebagai
stimulus perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah. Dengan tambahan itu, target bantuan
pembiayaan 330.000 rumah tahun ini diharapkan
tercapai.

P

Khusus untuk
pembelian rumah
tapak, masyarakat
berpenghasilan rendah
akan mendapatkan
manfaat tambahan
yaitu pemberian
sebagian uang muka
dan bisa juga melalui aplikasi percakapan Whatsapp.

bisa melalui situs web, saluran komunikasi daring, atau
pusat informasi resmi bank maupun leasing tersebut.

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan Sekar Putih Djarot
mengatakan, peraturan dari OJK untuk bank maupun
leasing sudah mulai berlaku. Oleh sebab itu, ia mengimbau
agar debitor yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19
segera mengajukan keringanan pembayaran cicilan.
”Para debitor ini terdiri dari pelaku UMKM, pekerja
informal, ojek online, pekerja informal, pekerja berpeng
hasilan harian, dan nelayan dengan nilai kredit di bawah Rp
10 miliar. Kemampuan mereka membayar cicilan sedang
terpengaruh karena merebaknya Covid-19,” ujarnya.

Sekar menjelaskan, para debitor harus aktif memantau
dan mencari informasi resmi dari pihak bank maupun leas
ing terkait mekanisme pengajuan keringanan pembayaran
kredit ini. Untuk mengajukan permohonan tersebut, debitor
tidak perlu datang langsung ke bank maupun leasing, tetapi

“SSB (subsidi selisih bunga) dan
SBUM (subsidi bantuan uang muka)
diharapkan segera operasional, 1
April 2020, melalui bank pelaksana
yang telah bekerja sama dengan
Kementerian PUPR,” kata Direktur
Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), Eko D
Heripoerwanto di Jakarta, Selasa
(31/3/2020).
Menurut Eko, saat ini tiga bank
yang telah menyatakan minat sebagai
bank pelaksana adalah BTN, BNI,
dan BRI. Kementerian PUPR masih
membuka peluang bagi bank lain yang
ingin bekerja sama.
Dengan demikian masyarakat
berpenghasilan rendah berkesempatan

sebesar Rp 4 juta. Dan,
untuk Provinsi Papua
dan Provinsi Papua
Barat sebesar
Rp 10 juta.

Sekar mengatakan, keringanan pembayaran cicilan ini
juga dipengaruhi oleh profil debitor yang selama ini tepat
waktu atau tidak ketika membayar cicilan. Bentuk keringan
an pembayaran cicilan beragam, seperti penyesuaian
pembayaran cicilan pokok atau bunga dan perpanjangan
waktu pembayaran dengan jangka waktu maksimal hingga
satu tahun.
”Skema atau jangka waktu pembayaran cicilan ini akan
sangat bergantung pada penilaian bank terhadap kemam
puan membayar setiap debitor,” katanya. (*)
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Skema atau jangka waktu pembayaran cicilan ini akan
sangat bergantung pada penilaian bank terhadap kemam
puan membayar setiap debitor.

”Setelah debitor mengajukan permohonan restrukturi
sasi ke bank maupun leasing, nantinya pihak bank maupun
leasing akan melakukan penilaian apakah debitor itu betulbetul terkena dampak langsung wabah Covid-19. Setelah
itu, pihak bank maupun leasing akan berdiskusi dengan
pihak debitor terkait keringanan apa yang akan disepakati,”
ucapnya.

KPR melalui SBUM

emerintah memberikan
stimulus fiskal berupa subsidi
perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Bentuknya
adalah pengalokasian dana untuk
subsidi selisih bunga dan subsidi
bantuan uang muka.

Presiden Joko Widodo meninjau rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah.
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seluas-luasnya memanfaatkan jaringan bank di daerah untuk
mengakses subsidi perumahan tersebut.

bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah terkait
pembiayaan pemilikan atau pembangunan rumah.

Manfaat yang didapat oleh masyarakat berpenghasilan
rendah (MBdari SSB yakni pembayaran angsuran KPR (kredit
pemilikan rumah) dengan suku bunga 5 persen per tahun
selama 10 tahun. Pemerintah akan membayarkan subsidi
sebesar selisih angsuran suku bunga pasar dari perbankan
dengan angsuran yang dibayar debitur atau nasabah.

Dengan adanya SSB dan SBUM pada tahun 2020 ini,
secara keseluruhan target pemerintah dalam pemberian
fasilitas bantuan pembiayaan perumahan kepada 330.000
rumah tangga MBR diharapkan tercapai.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran bagi stimulus
fiskal subsidi perumahan sebesar Rp 1,5 triliun untuk
175.000 rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah
yang s
 edang proses KPR. Persyaratan MBR yang dapat
memperoleh subsidi adalah WNI, berpenghasilan maksimal
Rp 8 juta, dan belum memiliki rumah.
Syarat lain adalah belum pernah menerima subsidi atau

Dia menuturkan pemberian stimulus fiskal sub
sidi p
 erumahan ini diharapkan dapat membantu MBR
mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau, khususnya
pada masa sulit saat ini. “Hal ini sejalan kampanye
pemerintah sebagai upaya penanggulangan Covid-19; yaitu
bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah dari
rumah,” kata Eko.
(Sumber: kompas.id)
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Alarm waspada industri perbankan menyala. Adalah Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) yang mengingatkan itu.

L

PS menilai kondisi industri
perbankan saat ini sudah masuk
tingkat waspada dari sebelum
nya pada kondisi normal. Pandemi virus
corona (Covid-19) menjadi pemantiknya.
Harapan LPS, kondisi waspada ini tak beru
bah menjadi buruk.
“Secara keseluruhan indikator bank
naik dari normal ke waspada, mudah-mu
dahan tidak memburuk,” ujar Ketua Dewan
Komisioner LPS Halim Alamsyah melalui
video conference, Kamis 9 April 2020.

Meski begitu, kata Halim, Perppu No. 1 Ta
hun 2020 memberikan keleluasaan untuk
mengusulkan berbagai langkah apabila
terjadi kondisi buruk.
Dari pantauan LPS, saat ini ada ke
naikan indikator dari normal ke waspada.
Salah satunya adalah kenaikan potensi
kredit bermasalah perbankan sebagai
akibat pandemic corona (covid-19).
Meski begitu, LPS belum melihat
adanya tanda-tanda kondisi perbankan
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“Khusus untuk pembelian rumah tapak, masyarakat
 erpenghasilan rendah akan mendapatkan manfaat
b
tambahan yaitu pemberian sebagian uang muka KPR melalui
SBUM sebesar Rp 4 juta. Dan, untuk Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat sebesar Rp 10 juta,” ujar Eko.

Jumlah tersebut terdiri dari KPR Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekitar 88.000 rumah tangga
MBR, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
(BP2BT) sebanyak 67.000 rumah tangga MBR, dan KPR SSB
sebanyak 175.000 rumah tangga MBR. “Sebagai informasi,
per tanggal 30 Maret 2020 total debitur KPR FLPP sebanyak
12.375 rumah tangga MBR,” tutur Eko.

Waspada

Perumahan bersubsidi.

liputan khusus

Industri Perbankan

liputan khusus

Gedung Bank Indoensia (BI).
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Seputar Penjaminan

Terobosan Jamkrida Sumsel
Manajemen PT Jamkrida Sumsel terus berinovasi dan melakukan sejumlah terobosan
guna meningkatkan kinerja perusahaan yang dalam dua tahun terakhir tumbuh cukup
baik.

L

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim
Alamsyah (tengah).

memburuk. LPS juga belum melihat
ada tanda-tanda penarikan dana dari
deposan. Alhasil, belum nampak ada
tanda-tanda akan mengalami gagal
bayar dalam waktu dekat.
Menurut Halim, kondisi saat ini
tergantung dari likuiditas perbankan.
Bank wajib menjaganya. Salah satu
nya dengan menjaga kepercayaan
masyarakat agar tidak menarik dana
secara besar-besaran.

Melalui kedua instrumen mo
neter tersebut, bank bisa mendapat
kan likuiditas dengan menjaminkan
Surat Utang Negara (SUN) yang
dimiliki dalam lelang term repo dan

di RI bakal berdampak pada NPL
bank-bank di Tanah Air.

Bank Indonesia (BI) juga
 emperkirakan kinerja perusa
m
haan-perusahaan besar, menengah,
dan UMKM berpotensi turun pada
tahun ini lantaran terjadi penurunan
aktivitas bisnis di tengah pandemi
virus corona (COVID-19).

“Saya harus sampaikan di
awal bahwa kondisi perbankan RI
saat ini jauh lebih kuat dari 2008,
apalagi d
 ibanding tahun 97-98,
CAR (rasio kecukupan modal
bank) kita 23 p
 ersen, NPL (kredit
bermasalah) rendah 2,5 persen
gross dan 1,3 persen net. Ketahanan
industri p
 erbankan kita kuat, meski
saya t idak katakan COVID tidak
berdampak ke p
 erbankan,” tegasnya.

“Secara keseluruhan kinerja
perusahaan baik UMKM, menengah,
besar, menurun, karena aktivitas
usaha menurun. Tidak hanya gang
guan mata rantai perdagangan, tidak
bisa ekspor dan impor, tapi dalam
negeri juga kita lakukan pembatasan
pencegahan COVID-19,” kata
Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam
update perkembangan ekonomi RI,
lewat video conference, Selasa 31
Maret 2020.
Namun menurut Perry, kondisi
sektor perbankan saat ini jauh lebih
kuat saat ditanya soal kekhawatiran
penurunan kinerja perusahaan
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Menurut data Otoritas Jasa
 euangan (OJK) mengenai
K
intermediasi lembaga jasa keuangan,
sepanjang Februari 2020, kredit
perbankan mencatat pertumbuhan
sebesar 5,93% secara tahunan.
Sedangkan rasio kredit bermas
alah atau NPL gross sebesar 2,79%
dan NPL net sebesar 1,00%. Sepan
jang Februari, Dana Pihak Ketiga
(DPK) perbankan tumbuh sebesar
6,80% yoy. (Berbagai sumber).

“Perkara ini bukan hal yang gampang, karena dalam
perubahan ini kami perlu meyakinkan pemerintah provinsi
dan DPRD. Alhamdulillah perubahan Perda ini sudah selesai,
sekarang masih menunggu tahap berikutnya dari Kemen
dagri, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan
Perda sudah bisa keluar,” kata Direktur Jamkrida Sumsel, Lili
Kartika dalam sesi presentasi dan wawancara penjurian TOP
BUMD Awards 2020 yang dilakukan melalui aplikasi Zoom,
Senin, 13 April 2020.
Tak hanya itu, kata Lili, manajemen Jamkrida Sumsel
juga berhasil meyakinkan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menam
bah penyertaan modal pada PT Jamkrida Sumsel di tahun
anggaran 2020. Penyertaan modal itu terdiri atas penyertaan
modal berupa uang tunai sebesar Rp 40 miliar yang saat ini
dalam proses pencairan.
”Angka ini juga cukup besar, karena sejak berdirinya
Jamkrida Sumsel sampai sekarang biasanya kami hanya
mendapat penyertaan modal paling besar Rp 25 miliar,” ujar
dia.
Jamkrida Sumsel juga mendapat penyertaan modal
berupa aset tanah dan bangunan kantor di Jalan Kapten A.
Rivai Nomor 56 Palembang dengan nilai aset sekitar Rp 32
miliar. Saat ini, aset tersebut dalam proses appraisal ulang
oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan.
Hal yang yang juga cukup membanggakan adalah,
manajemen Jamkrida Sumsel pada tahun 2020 ini berhasil

Ilustrasi modal perusahaan.
Ilustrasi aplikasi mobile.

meyakinkan Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/
Kota di Sumsel untuk menggunakan produk surety bond
sebagai penjamin proyek-proyek pemerintah.
Sejak Januari 2019, Jamkrida Sumsel juga melakukan
penjaminan Kredit Usaha Rakyat dengan Bank Sumsel Babel.
Selain itu, BUMD ini juga melaksanakan penjaminan Surety
Bond dengan BUMN yang beroperasi di Sumatera Selatan,
yaitu PT Pusri dan PT Semen Baturaja. “Kami juga melakukan
pengembangan produk baru yaitu Customs Bond yang telah
mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan,” tutur Lili.
Terobosan atau inovasi lain yang dilakukan manajemen
Jamkrida Sumsel adalah penjaminan program dana bergulir
pemerintah melalui kerjasama dengan Lembaga Pengelola
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Menurut Halim, pelonggaran
likuiditas dari Bank Indonesia (BI)
akan membantu perbankan dalam
menjaga likuiditas dan bisa member
ikan kepercayaan pada publik. Salah
satunya dengan membuka kesem
patan (windows) lelang setiap hari,
baik melalui instrumen term repo
maupun forex swap.

valuta asing dalam lelang forex
swap.

angkah terobosan yang patut dibanggakan ma
najemen itu antara lain, pertama adalah manaje
men perusahaan berhasil melakukan perubahan
Peraturan Daerah (Perda) Pendirian PT Jamkrida Sumsel
yang mengubah modal dasar dari sebelumnya sebesar Rp
100 miliar menjadi Rp 400 miliar atau meningkat 400 persen.
Saat ini, Perda tersebut telah mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi
Sumatera Selatan.

Seputar Penjaminan

Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM RI. “Untuk
penjaminan UMKM kami tidak bisa melakukan penjaminan
langsung ke mereka, beda sama surety bond, kami bisa
langsung ke kontraktornya. Untuk UMKM kami harus meng
gunakan mitra kami, salah satunya dengan LPDB,” kata dia.
Lili juga memaparkan, Jamkrida Sumsel dipercaya
sebagai penjaminan untuk menerbitkan jaminan pelaksanaan,
jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan untuk proyek
strategis seperti: pertama, penerbitan jaminan pemeliharaan
untuk pembangunan jembatan Musi VI yang menjadi kebang
gaan Sumatera Selatan dengan nilai proyek sebesar Rp 566
miliar.
Kedua, penerbitan jaminan pelaksaan untuk revitalisasi
Pasar Cinde sebagai pasar kebanggan Kota Palembang de
ngan nilai pekerjaan total kurang lebih Rp 400 miliar. Ketiga,
perluasan jaringan pelayanan perusahaan melalui pembu
kaan Kantor Unit Pelayanan di Kabupaten Musi Banyuasin
dan Kota Lubuk Linggau. Keempat, perluasan produk penja
minan pembelian barang secara angsuran bagi distributor
Semen Baturaja. Kelima, sosialiasi pemberlakuan Undang
Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang berlaku
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efektif pada tanggal 19 Januari 2019.
Keenam, penerapan penjaminan Kredit Usaha Rakyat
secara online untuk mempermudah pelayanan kepada mitra
bank. Ketujuh, pelaksanaan kerjasama penjaminan prog
ram dana bergulir pemerintah dengan Lembaga Pengelola
Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kedela
pan, perluasan pangsa pasar Surety Bond kepada BUMN yang
beroperasi di Sumatera Selatan, seperti PT Pusri dan PT Se
men Baturaja. Dan terakhir, pengembangan produk Customs
Bond yang saat ini telah tercatat di OJK.
Untuk mendukung visi Presiden RI 2019-2024, Jamkrida
Sumsel menjadi penjamin pada berbagai proyek pemba
ngunan infrastruktur strategis dan pengembangan Kawasan
Ekonomi Eksklusif untuk meningkatkan investasi di Sumatera
Selatan melalui penerbitan Surety Bond. Proyek tersebut
antara lain pembangunanan 3 Tower Apartemen untuk Asian
Games 2018 dengan nilai proyek Rp 600 miliar. Selain itu,
pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
dengan nilai proyek Rp 25 triliun. Ketiga, pembangunan
Jembatan Musi VI oleh PT Nindya Karya dengan nilai proyek
Rp 566 miliar.

Kinerja Penjaminan Naik
Signifikan
Berkat sejumlah inovasi dan
langkah terobosan itu, kinerja penja
minan maupun kinerja operasional
Jamkrida Sumsel meningkat sangat
signifikan pada tahun 2019 dengan
kenaikan rata-rata mencapai 50 per
sen. Peningkatan kinerja PT Jamkri
da Sumsel tahun 2019 dibandingkan
tahun 2018 secara kualitatif dapat
dilihat antara lain dari peningkatan
plafond penjaminan sebesar 57%.
Selain itu, peningkatan nilai
penjaminan sebesar 52 persen,
peningkatan Outsanding Penjaminan
sebesar 26 persen, peningkatan
Jumlah Terjamin sebesar 80 persen,
dan peningkatan Pendapatan Imbal
Jasa Penjaminan sebesar 59 persen
dari Rp 11,5 miliar pada 2018 men
jadi Rp 16,6 miliar. Sedangkan laba
bersih Jamkrida Sumsel pada 2019
naik menjadi Rp 4,28 miliar, dari Rp
3,29 miliar pada 2018.
Kontribusi langsung ke peme
rintah daerah dalam bentuk dividen
tunai dua tahun terakhi naik 144
persen dari Rp 970 juta pada 2018
menjadi Rp 2,365 miliar.

Jamkrida Sumsel menjadi penjamin proyek pembangunan Jembatan Musi VI di Palembang.
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Setiap tahun, menurut Lili,
PT Jamkrida Sumsel melakukan
survei dan analisa kepuasan kerja
karyawan dengan membagikan kui
sioner secara langsung ke masing-

masing mahasiswa atau siswa SMA
yang sedang melaksanakan Praktek
Kerja Lapangan di PT Jamkrida
Sumsel.
Jamkrida Sumsel juga melaku
kan pengembangan dan peningkatan
kompetensi Direksi dan Komisaris
dengan mengikuti program dan ser
tifikasi keahlian antara lain: Certified
Risk Governance Professional (CRGP)
dan refreshment untuk sertifikasi
tersebut setiap tahunnya.
Berbagai prestasi dan penca
paian kinerja tersebut membuat PT
Jamkrdia Sumsel pada tahun 2019
mendapat berbagai penghargaan
antara lain; Best of 2017 Indonesia
Excellent Quality Award, Anugerah
Perusahaan Terbaik 2017 Kategori:
Perusahaan Terpercaya dalam Kin
erja & Pelayanan Terbaik, Anugerah
TOP BUMD 2018, dan Anugerah
TOP BUMD 2019 yang digelar oleh
Majalah TopBusiness. (Sumber:
topbusiness.id)
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Jamkrida Sumsel juga
mendapat penyertaan
modal berupa aset
tanah dan bangunan
kantor di Jalan Kapten
A. Rivai Nomor 56
Palembang dengan
nilai aset sekitar Rp
32 miliar. Saat ini, aset
tersebut dalam proses
appraisal ulang oleh
Kanwil DJKN Sumatera
Selatan.
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Terkait kinerja pegawai atau
human capital, Jamkrida Sumsel
berupaya menyelaraskan Human
Capital Management System dengan
strategi bisnis. Sistem yang baik
dan efektif, selaras dengan strategi
bisnis perusahaan. “Karyawan di
tempatkan pada posisi atau jabatan
yang sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan setiap tahun wajib
mengikuti pelatihan atau workshop
maupun seminar dan sebagainya,”
ujar Lili.

Perwakilan perusahaan anggota Asippindo mengikuti Pelatihan
Implementasi PSAK 71, 72 dan 73.
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Kalau urusan perjanjian, pembahasanya harus detail karena melibatkan banyak unit
kerja dan p
 emikiran-pemikiran bisnisnya. Minggu ini sudah selesai dan setelah COVID-19
diharapkan sudah jalan.

Direktur Utama Jamkrida Jakarta, Chusnul
Ma’arif.

Jamkrida Jakarta Segera
Realisasikan Kerja Sama dengan BRIS
PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jakarta segera
merealisasikan hasil kerja samanya dengan Bank BRI
Syariah (BRIS). Kerja sama itu mencakup penjaminan bagi
para pedagang yang menjadi nasabah Bank BRI Syariah.

BRIS Syariah akan mendapatkan penjaminan dari PT Jamkri
da Jakarta. Namun, penjaminan ini untuk sementara hanya
bisa dilakukan di wilayah DKI Jakarta.

“Rencananya sudah lama untuk membentuk penjaminan
syariah ini. Tapi baru satu bulan ini disetujui oleh Otoritas
Jasa Keuangan,” ujar Chusnul selepas menghadiri acara
tersebut di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

“Kami menangkap peluang bisnis ini dan untuk pen
jaminan di bank lain, salah satunya Bank BRI Syariah ini,”
tandasnya.
Seperti diketahui, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jam
krida) Jakarta menggandeng PT Bank BRI Syariah Tbk untuk
merealisasikan unit usaha penjaminan syariah.

irektur Utama PT Jamkrida Jakarta, Chusnul Ma’arif mengatakan, penan
datanganan kerja sama tersebut sudah dilakukan sejak 2019. Hanya saja
poin-poin kerja sama masih harus dibahas secara detail.

“Kalau urusan perjanjian, pembahasanya harus detail karena melibatkan banyak
unit kerja dan pemikiran-pemikiran bisnisnya. Minggu ini sudah selesai dan setelah
COVID-19 diharapkan sudah jalan,” ujar Chusnul dikutip dari beritajakarta.id pada
Selasa 21 April 2020.
Ilustrasi kerjasama.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur
Operasional BRI Syariah Fahmi Subandi dan Direktur Utama
PT Jamkrida Jakarta Chusnul Ma’arif digelar bersamaan
dengan acara groundbreaking Masjid Apung Ancol yang turut
dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua
Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla pada November
2019 lalu.

Dalam perjanjian ini, sambung Chusnul, pedagang yang menjadi nasabah Bank
Chusnul menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan
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landasan Penjaminan Syariah (Kafalah) untuk Pembiayaan
Mikro, Retail, Komersial dan Pembiayaan Konsumer.

Chusnul optimistis bahwa produk ini mampu menangkap
segmen yang belum tersentuh layanan Jamkrida Jakarta,
“Penyaluran pembiayaan syariah di DKI itu terbilang besar.
Jamkrida Jakarta harus bisa menangkap itu. Jadi bagi
masyarakat syariah masih bisa mendapatkan layanan seperti
yang diharapkan,” tambahnya.
Terutama, bagi segmen masyarakat yang mengincar
produk kafalah mikro kecil, multiguna, KPR, pembiayaan kon
struksi, surat hutang, transaksi dagang, cukai, letter of credit,
kepabeaan, pembelian angsuran, Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri (SKBDN), pembiayaan usaha, pembiayaan usa
ha tani, surety bond, kontra bank garansi. (Berbagai sumber).
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D

Gedung BRI Syariah.
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Jamkrida Banten Tetap
Bersama UMKM
Merebaknya pandemi Covid-19 memiliki dampak massif terhadap ekonomi n
 asional,
tak terkecuali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Meski demikian, PT
Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten menjadikan ini sebagai tantangan
untuk tetap menjamin keberlangsungan bisnis para pegiat UMKM.

D

emikian pernyataan Direktur
utama PT Jamkrida Banten
Hendra Indra Rachman saat
mengikuti penjurian ajang TOP BUMD
2020 yang diadakan secara teleconference oleh Majalah TopBussiness,
Senin, 30 Maret 2020.
“Sekarang teman-teman UMKM
usahanya lebih banyak stop-nya, tapi

tentunya kami akan tetap coba bantu
bagaimana UMKM tetap berjalan,
bahkn bisa berkembang, khususnya
pasca ini (Covid-19). Ya intinya bahwa
teman-teman UMKM tidak matilah,”
ungkapnya.
Masih menurut Hendra, Jamkrida
Banten tidak terpaku pada bank-bank
umum sebagai target market share.

Akan tetapi pihaknya lebih memfokus
kan terhadap kontribusinya untuk
pembangunan daerah.
Hal ini dapat terlihat dari mening
katnya grafik pertumbuhan jumlah
UMKM yang mendapatkan penjaminan
dari Jamkrida Banten. “Kami tidak
terpaku pada bank-bank umum, kami
lebih banyak bekerja sama dengan ko

perasi, LPDB, BMT dan pemerintah
daerah serta DPRD,” imbuhnya.
Selain itu, sebagai perusahaan
penjaminan, Jamkrida banten terus
mengoptimalkan pelayanan kepada
konsumen dengan membuat
terobosan baru berbasis aplikasi
bernama JiBi (Jamkrida banten)
Mobile.
“(JiBi Mobile) produk pertama
dari seluruh Jamkrida Indonesia,
jadi Jamkrida lain itu untuk fasilitas
dari mulai apply sampai penerbitan
masih manual,” ujarnya.

Sekarang teman-teman UMKM
usahanya lebih banyak stop-nya,
tapi tentunya kami akan tetap
coba bantu bagaimana UMKM tetap
berjalan, bahkn bisa berkembang,
khususnya pasca ini (Covid-19). Ya
intinya bahwa teman-teman UMKM

Dengan aplikasi ini, lanjut
Hendra, dapat mempermudah
mitra (pelanggan) secara real time
dan efisien sehingga targetnya
perluasan market share pun dapat
terealisasikan dengan kemudahan
layanan ini.

tidak matilah.

“Aplikasi ini sudah berjalan,
sudah siap dioprasionalkan, bahkan
60% sudah pegang. Dengan JiBi
Mobile ini mereka (mitra) tidak
perlu datang, cukup dengan jari di
HP sudah bisa melakukan transak
si,” tutupnya.
Untuk diketahui, PT Jamkrida
Banten telah berhasil melakukan
penjaminan kredit hingga Rp 2,7
triliun per Desember 2019 dengan
jumlah ribuan debitur.
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Ilustrasi memberi dukungan di
masa sulit.

Tak hanya itu, PT Jamkrida
Banten juga ikut berkontribusi
terhadap pembangunan daerah,
seperti penyerapan tenaga kerja
dari penjaminan kredit. Sebagai
simulasi, jika jumlah UMKM yang
mendapatkan penjaminan berjum
lah 72.993 (data 2019), asumsinya
satu usaha mikro menyerap tiga
tenaga kerja maka keseluruhan
penyerapan tenaga kerja berjumlah
218.979. (Sumber: topbusiness.id)

Jamkrida Banten berkontribusi pada
penyerapan tenaga kerja di Banten.
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Bersama Membantu
Sesama
Perusahaan penjaminan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjaminan
Indonesia (Asippindo) menyalurkan bantuan guna meringankan beban masyarakat
yang terdampak penyebaran penyakit Covid-19. Bantuan itu berupa uang, sembako,
serta alat-alat medis.

PT

Penjaminan Jamkrindo
Syariah (Jamsyar) misal
nya, bekerjasama dengan
Dompet Dhuafa dan Masyarakat
Ekonomi Syariah (MES) dan memben
tuk program CEKAL (Cegah Tangkal)
Corona. Sumbangan dari Jamsyar di
serahkan kepada masyarakat khusus
nya kaum dhuafa di wilayah Jakarta
yang terdampak penyebaran Covid-19.
Sinergi ini direalisasikan dengan me
nyalurkan bantuan sembako sebanyak
1.000 paket di wilayah Jakarta Pusat,
yaitu wilayah Menteng, Pegangsaan,
Cempaka Putih, Kwitang dan Johar
Baru, serta di lingkungan kantor pusat
Jamsyar di Kemayoran.

Direktur Utama Jamsyar, Gatot Su
prabowo mengatakan bahwa bantuan
ini sebagai bentuk kepedulian Jamsyar
kepada masyarakat atas dampak
ekonomi virus corona.

tuk Crisis Center Cegah Tangkal Corona (CCCTC),” katanya.

Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT Penjaminan
Jamkrindo Syariah, Endang Sri Winarni (kanan)
secara simbolis menyerahkan bantuan kepada warga.

“Bantuan yang kita serahkan
pada hari ini merupakan salah satu
bentuk komitmen, dan kepedulian
Jamsyar atas kesulitan yang dihadapi
oleh kaum dhuafa sebagai akibat dari
mewabahnya virus Corona. Hal ini juga
dimaksudkan untuk menjaga salah
satu maqashid syariah, yaitu melindu
ngi jiwa,” terang Gatot Suprabowo.
Lanjut Gatot, bantuan ini diharap
kan dapat membantu meringankan
beban para saudara kita yang ikut
terkena imbas dari Corona, dan juga
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berharap wabah virus ini segera ber
akhir dan aktifitas kembali normal.
CCO Dompet Dhuafa, Guntur
Subagja menambahkan bahwa
fokus penanganan dan antisipasi
yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa
adalah membentuk Crisis Center dan
membantu sembako masyarakat
miskin. “Terimakasih kepada Jamsyar
dan MES yang telah ikut mendukung
gerakan ini, fokus kita saat ini adalah
melakukan penanganan dan antisipasi
penyebaran Covid-19 dengan memben

Melalui CCCTC bantuan berupa sembako untuk
masyarakat miskin, edukasi pola hidup bersih dan tips
menghindari penularan covid-19, dan penyemprotan disin
fektan di rumah ibadah, sekolah, layanan publik, serta area
publik dilakukan. Selain itu, upaya lainnya adalah mem
berikan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis, dan
menyiagakan delapan rumah sakit dan 21 klinik Dompet
Dhuafa di berbagai wilayah.
Sementara itu, PT Jamkrida Jawa Barat dan delapan
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Barat melakukan
aksi sosialnya dengan menyerahkan bantuan sebesar Rp
320 juta untuk Jabar Bergerak. Dana yang bersumber dari
CSR tersebut diperuntukan bagi penanganan bencana non
alam pandemi virus corona (Covid-19).
Dana tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum Ja
bar Bergerak, Atalia Praratya Ridwan Kamil, pada Selasa 31
Maret 2020. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Direksi
PT Jamkrida Jabar, Komisaris BPR Intan Jabar, Direksi BPR
Majalengka Jabar, Direksi BPR Karya Utama Jabar, serta
Direksi BPR Cianjur Jabar, yang merupakan perwakilan dari
BUMD Lembaga Keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa
Barat.
Direksi Jamkrida Jabar menyampaikan bahwa dana
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Bantuan yang kita serahkan pada
hari ini merupakan salah satu
bentuk komitmen, dan kepedulian
Jamsyar atas kesulitan yang
dihadapi oleh kaum dhuafa sebagai
akibat dari mewabahnya virus
Corona. Hal ini juga dimaksudkan
untuk menjaga salah satu maqashid
syariah, yaitu melindungi jiwa.
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Kegiatan sosial ini diawali dengan
penyerahan bantuan kepada per
wakilan kaum Dhuafa di Cempaka Pu
tih dimulai pada tanggal 1 April 2020.
Penyerahan bantuan tersebut diwakili
oleh Endang Sri Winarni selaku Direk
tur Jamsyar, dengan didampingi oleh
Hendra Setia Selaku Kepala Lembaga
Pelayanan Masyarakat dan Dhoni Mar
land Selaku General Manager Resources Mobilization Dompet Dhuafa.

Dana CSR BUMD diterima langsung oleh Atalia Praratya
Ridwan Kamil (tengah) selaku Ketua Umum lembaga Jabar
Bergerak.
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Kinerja Jamkrida Bali Cemerlang
Selama delapan tahun sejak berdiri pada 2011, PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) hingga kini
tetap konsisten membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Bali
dalam mengembangkan usaha, terutama melalui layanan Produk Penjaminan Kredit.
elain itu, sebagai entitas bisnis, BUMD ini juga telah
berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Bali, dari tahun 2011 hingga hingga akhir
2019 dengan membagikan dividen total sebesar Rp 5 miliar.

S

Direktur Utama PT Jamkrida Bali Ketut Widiana Karya
menyampaikan berbagai capaian terkait terobosan inovasi
layanan, kinerja usaha, penjaminan kredit, serta rencana
strategis terkait upaya pengembangan ke arah digitalisasi.
“Sekarang eranya digital, karena itu agar tidak terting
gal dan bisa terus berdaya saing tinggi, kami juga mulai
melakukan transformasi bisnis dengan penerapan teknologi
informasi dan digitalisasi. Di antaranya pengembangan pro
duk baru : Penjaminan KUR berbasis Online Sistem dan Pen
jaminan Kredit Financial Technologi atau fintech,” ujarnya.
CSR yang disalurkan merupakan bentuk partisipasi sembilan
BUMD Lembaga Keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang terdiri dari PT.Jamkrida Jabar, PT BPR Karya
Utama Subang, PT BPR Cianjur, PT BPR Intan Jabar, PT BPR
Cipatujah Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PD BPR
Balongan Indramayu, PT BPR Majalengka Jabar, serta PT BPR
Karawang Jabar.

Di tempat lain, PT Jamkrida Riau yang menyalurkan
bantuan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya kepada
masyarakat yang membutuhkan di beberapa tempat di Riau
melalui bentuk pembagian sembako ke lima panti asuhan
yang ada di Provinsi Riau, diantaranya Panti Asuhan Takdir
Ilahi (Rumbai, Pekanbaru), Panti Asuhan Al Hasanah (Pandau,
Kampar), Panti Asuhan Baiturrahman (Rimbo Panjang, Kab.
Kampar) Panti Asuhan Rahmat Hidayatullah (Arifin Ahmad,

Jamkrida Kalimantan Selatan pun turut serta mem
berikan bantuan dalam penanganan virus wabah Corona
(Covid-19), yang disalurkan kepada Rumah Sakit Umum Dae
rah (RSUD) Ulin Banjarmasin. Bantuan tersebut berupa uang
tunai sebesar Rp 150 juta dan alat pelindung diri (APD) seperti
50 paket APD lengkap, 300 coverall, dan 800 covershoe.
“Bantuan diterima langsung oleh Kepala OJK Regional
IX Kalimantan dan diterima Direktur RSUD Ulin Banjarma
sin,” ucap Direktur PT. Jamkrida Kalsel, Suyanto dilansir dari
apahabar.com.
Suyanto mengatakan, PT Jamkrida Kalsel merupa
kan salah satu dari beberapa anggota Forum Komunikasi
Lembaga Keuangan Daerah Kalimantan Selatan (FK-LJKD
Kalsel). “Ada semua lembaga keuangan yang berada di bawah
pengawasan OJK, seperti Pegadaian, Pembiayaan, Asuransi,
BPR, Penjaminan Kredit, Bank Mandiri, BRI, BNI dan lainnya,”
katanya. (Berbagai sumber)
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Disebutkan, PT Jamkrida Bali yang kini memiliki 79
karyawan, termasuk 2 direksi dan 41 agen penjualan,
merupakan salah satu BUMD yang berada di Provinsi Bali
dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali dan
seluruh kabupaten/kota yang ada di Bali, dengan Pemerin
tah Provinsi Bali selaku Pemegang Saham Pengendali.
Pendirian perusahaan dilatarbelakangi oleh perma
salahan UMKM, terutama terkait masalah permodalan.
Sebagaimana yang dialami UMKM pada umumnya, mereka
kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga
keuangan formal, seperti perbankan, disebabkan keter
batasan atau kesulitan memenuhi ketentuan agunan.
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Sesuai peruntukkannya, CSR diberikan sebagai bentuk
tanggungjawab sosial perusahaan terhadap seluruh pe
mangku kepentingan, dalam hal ini membantu Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dalam menangani pandemi Covid-19
terutama atas dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan
dampak sosial.

Pekanbaru) dan Panti Asuhan Al Akbar (Sukarno Hatta, Pe
kanbaru). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur
PT Jamkrida Riau Afrizal Berry didampingi para staffnya.

“Kami hadir untuk menjembatani masalah ini. Jadi
sesuai dengan visi dan misi, kami hadir untuk membantu
UMKM dan Koperasi dengan memberikan jaminan kredit
supaya para pelaku usaha ini, bisa terus meningkatkan
kinerja usaha. Dengan adanya program penjaminan,
diharapkan makin banyak pelaku usaha yang bisa terban
tu, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat. Dalam hal ini, kami juga melakukan kegiatan
bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha

Ilustrasi grafik kinerja perusahaan.
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Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi
pelaku ekonomi yang tangguh,” ujarnya.
Adapun produk-produk penjaminan yang tawarkan
ke masyarakat di antaranya Penjaminan Kredit Mikro
dan Kecil, Penjaminan Kredit Konstruksi Pengadaan
Barang & Jasa, Penjaminan Kredit Linkage Program,
Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat (KUR), Penjaminan Bank Garansi, Surety Bond,
serta Custom Bond.
Melalui Produk Penjaminan Bank Garansi dan
Surety Bond, PT Jamkrida Bali Mandara selama ini te
lah menjamin proyek-proyek yang sumber pendanaan
nya dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Sehingga secara tidak langsung PT Jamkrida Bali Man
dara memberikan dukungan terhadap Pemanfaatan
APBN yang efektif dan tepat sasaran.
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Sedangkan kinerja penjaminan, selama periode
tahun 2019 terealisasi volume penjaminan sebesar
Rp 4.47 triliun, meningkat 167% dari volume penja
minan periode tahun 2018. Adapun jumlah terjamin
83.849 unit usaha, meningkat 134% dari tahun 2018.
Begitu juga partner usaha mencapai 592 rekanan atau
meningkat 121% dari tahun 2018.

Pada tahun 2019 PT Jamkrida Bali
Mandara juga berhasil membuat tero
bosan dalam menangani klaim dengan
meningkatkan sharing risiko kapada
rekanan Reasuransi yang berdasarkan
pada ketentuan POJK yang berlaku
bagi Lembaga Penjamin. Kebijakan ini
mampu mendongkrak laba perusahaan
yang mencapai sebesar Rp 3,3 miliar di
tahun 2019. Kebijakan sharing risiko ini
diharapkan akan mampu menurunkan
nilai klaim yang harus ditanggung PT
Jamkrida Bali Mandara di tahun-tahun
berikutnya.

Dari kegiatan usaha yang dilakukan, selama dela
pan tahun sejak berdiri juga bisa terus meningkat, di
mana laba periode tahun 2019 mencapai Rp 3,3 miliar
atau mencapai 104% dari target RKAP tahun 2019
serta tumbuh 22% dari laba tahun 2018 sebesar Rp 2,7
miliar. Dari tahun 2011 hingga 2019, PT Jamkrida Bali
Mandara juga bisa berkontribusi terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Pemerintah daerah dengan telah
membagikan dividen sebesar Rp 5 miliar.

Selain itu, PT Jamkrida Bali Manda
ra juga telah menerapkan mekanisme
penjaminan otomatis cover dan
mekanisme kasus per kasus (Case by
Case) sehingga Non Performing Guarantee (NPG) PT Jamkrida Bali Mandara
per 31 Desember 2019 yaitu 0,58%.
Persentase tersebut dinilai masih dalam
kategori sehat karena Non Performing
Loan (NPL) Perbankan apabila dibawah
5% dikategorikan sehat.

Perajin menenun kain di Bali. PT Jamkrida Bali
Mandara mendukung UMKM guna mendapatkan kredit
modal usaha dari perbankan.

“Sesuai dengan perhitungan
tingkat kesehatan keuangan Lembaga
Penjamin berdasarkan SEOJK Nomor
18/SEOJK.05/2018 PT Jamkrida
Bali termasuk dalam kategori sehat.

Hasil Audit Kantor Akuntan Publik
atas laporan keuangan PT Jamkrida
Bali tahun buku 2019 mendapat Opini
Wajar,” katanya.

“Hal ini tentu saja tidak lepas dari
upaya-upaya perusahaan untuk melaku
kan mitigasi klaim dan mempercepat
pelayanan penjaminan kredit,” ujarnya.
(Sumber: topbusiness.id)
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Manajemen Jamkrida Bali Mandara berfoto
bersama di halaman kantor perusahaan.
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Produk UMKM yang dijual di pasar oleh-oleh di Bali.
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Pandemi Covid-19
Belum Akan Berakhir
Menghadapi pandemi Covid-19 ibarat lari ”maraton”, bukan ”sprint”. Covid-19 yang
cepat menyebar ini tidak akan cepat menghilang. Dunia tidak boleh lengah dan
tidak salah langkah.
rganisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kamis
(23/4/2020), memberikan peringatan bahwa
pandemi Covid-19 dan dampak-dampaknya
takkan berakhir dalam waktu dekat.

O

Banyak negara saat ini justru baru memasuki fase
awal pandemi. Sementara negara-negara yang sudah
melaporkan kasus pertamanya sejak Januari 2020 kini
pun mengalami kenaikan kasus baru lagi.
Krisis akibat pandemi Covid-19 pun beragam. Pan
demi tidak hanya menyebabkan darurat kesehatan, tetapi
juga kemunduran ekonomi global. Industri-industri ber
juang untuk bertahan, jutaan orang kehilangan pekerjaan,
dan jutaan orang lagi terancam kelaparan.

Negara-negara di dunia berjuang melawan pandemi
yang telah menewaskan lebih dari 180.000 orang dan
menginfeksi hampir 2,6 juta jiwa di seluruh dunia. Mereka
berjuang dengan cara-caranya sendiri untuk meminimal
kan dampak ekonomi akibat pandemi.
Seiring dengan keputusan sejumlah negara yang me
longgarkan kebijakan pembatasan jarak sosialnya, Tedros
memberikan peringatan. ”Jangan membuat kesalahan;
jalan kita masih panjang. Virus ini akan bersama kita
untuk waktu yang lama,” kata Tedros dalam jumpa pers
virtual.
”Mayoritas negara masih berada di tahap awal
epidemi dan beberapa negara yang terdampak sejak awal

Ilustrasi virus corona menyebar ke seluruh.
dunia.

pandemi kini mulai mengalami kenaikan kasus lagi,” ujar
Tedros lagi.
Di Eropa, Covid-19 telah merenggut 110.000 jiwa,
lebih dari 25.000 orang di antaranya dilaporkan dari Italia.
Finlandia menyatakan akan tetap menerapkan larangan
kerumunan lebih dari 500 orang hingga Juli 2020.
Spanyol, yang dalam dua hari ini melaporkan kenaikan
kasus kematian baru akibat Covid-19, tidak akan mengen
durkan kebijakan penutupan wilayahnya sampai pertengah
an Mei 2020.
”Kita harus benar-benar hati-hati di fase ini,” kata Per
dana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.
Namun, Jerman, yang sudah mengizinkan toko-toko
beroperasi, memberikan sinyal harapan dengan mengumum
kan uji klinis kandidat vaksin akan dimulai minggu depan.
Uji klinis ini merupakan ”langkah signifikan” dalam menye
diakan vaksin agar ”tersedia sesegera mungkin”.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
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Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC)
Amerika Serikat memperingatkan warga AS untuk bersiap
menghadapi gelombang kedua pandemi yang lebih menan
tang, yaitu ketika beriringan dengan flu musiman.

Pada Rabu kemarin, Redfield mendorong warga AS
untuk menjalani ”vaksinasi flu dengan percaya diri untuk
membantu menghadapi kemungkinan terburuk” nantinya.
Rabu, Presiden AS Donald Trump memerintahkan untuk
menunda penerbitan green card untuk ”memastikan bahwa
warga AS yang menganggur akan menjadi pihak pertama
yang diserap ketika ekonomi berjalan kembali”.
Saat ini AS menjadi negara dengan jumlah kasus
Covid-19 terbanyak di dunia dengan 840.000 kasus dan ka
sus meninggal mencapai 46.583 kasus. ”Kita harus menga
wal kebangkitan yang berbahaya dari virus korona baru ini
setelah banyak korban berjatuhan,” kata Trump.
Di Afrika Selatan, lebih dari 73.000 personel militer
tambahan diterjunkan, terutama di kota yang padat, untuk
membantu penegakan kebijakan penutupan wilayah agar
dipatuhi warga.
Mengingat perekonomian yang terhenti dan jutaan
orang kehilangan pekerjaan, Program Pangan Dunia PBB
(WFP) menyatakan, krisis kesehatan sekarang akan dira
sakan paling berat oleh mereka yang tidak mampu.
Jumlah penduduk yang menderita kelaparan diperkira
kan naik hampir dua kali lipat, yaitu 265 juta orang tahun ini.
(AFP/kompas.id)
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Sambil menunggu vaksin tersedia, lebih dari separuh
penduduk dunia masih berada dalam penutupan wilayah
atau pembatasan jarak sosial. Singapura, misalnya, memper
panjang pembatasan jarak sosialnya selama sebulan hingga
1 Juni 2020.

”Ada kemungkinan bahwa serangan virus korona baru
ini di negara kita pada musim dingin mendatang akan kebih
sulit daripada yang sudah kita alami sekarang,” kata Robert
Redfield kepada Washington Post.
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dan aspek lainnya. Ada pula yang usulan PSBB dalam proses
kaji ulang (Kompas, 21/4/2010).

Larangan Mudik demi
Memutus Covid-19
Larangan mudik
oleh pemerintah
diharapkan lebih
efektif mengurangi
potensi penularan
Covid-19. Upaya
ini sekaligus
sebagai penguatan
dari kebijakan
pembatasan sosial
berskala besar
(PSBB) di sejumlah
daerah.

S

ecara resmi, pemerintah telah
melarang mudik untuk mencegah
penyebaran virus korona. Sebelum
nya, pemerintah telah menyetujui kebijakan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di
sejumlah kota dan kabupaten sebagai upaya
memutus mata rantai penularan Covid-19 yang
disebabkan virus korona baru.
Larangan mudik ditegaskan Presiden
Jokowi dalam rapat terbatas melalui konfe
rensi video. ”Pada rapat hari ini, saya ingin
menyampaikan juga bahwa mudik semuanya
akan kita larang,” kata Presiden Jokowi, Selasa
(21/4/2020).
Hasil jajak pendapat Kompas pada 10-11
April 2020 juga mengungkap, 88,5 persen
responden setuju dengan rencana pemerintah
melarang mudik ke kampung halaman, teruta
ma saat Lebaran nanti.
Sebagian besar responden jajak pendapat,
yakni 67 persen, menyatakan tidak mudik, baik
sebelum atau saat Lebaran nanti. Meskipun
demikian, masih terdapat 29,5 persen yang

Kajian yang matang juga disiapkan untuk pengajuan
permohonan PSBB di wilayah Surabaya dan sekitarnya, yakni
Sidoarjo dan Gresik. Pemerintah Kota Surabaya memberikan
masukan untuk pembuatan peraturan gubernur Jatim terkait
PSBB.
Masukan dalam hal transportasi dan pendidikan diselaras
kan dengan dua daerah lain, seperti Sidoarjo dan Gresik, agar
pelaksanaan PSBB maksimal.
belum memutuskan karena masih melihat
situasi dan kondisi menjelang Lebaran atau
saat Lebaran nanti. Hanya 1,5 persen saja yang
menyatakan tetap akan mudik.
Larangan mudik sebelumnya hanya
berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai
BUMN. Namun, Presiden Jokowi menyebut
kan, berdasarkan data pemerintah, masih ada
24 persen masyarakat yang bersikeras akan
mudik. Menurut Presiden, angka 24 persen
adalah jumlah yang besar jika terjadi perpinda
han orang dari sejumlah kota, kabupaten, dan
provinsi.
Harapan baik muncul pada 20 April 2020,
saat jumlah pasien sembuh semakin ber
tambah dan jauh lebih banyak daripada yang
meninggal. Terdapat 747 orang dinyatakan
sembuh, sementara 590 orang meninggal.
Selisih jumlah yang sembuh lebih banyak dari
pada meninggal sebesar 157 orang.
Khusus Provinsi DKI Jakarta, fenomena
yang terjadi berbeda dengan hari-hari sebelum
nya. Jumlah korban meninggal per hari di DKI
Jakarta selalu paling tinggi dibandingkan den
gan provinsi lain, tetapi pada 20 April tidak ada
korban meninggal di DKI Jakarta. Diharapkan,
tren yang semakin baik ini terus berlangsung.

Persiapan juga dilakukan pemerintah daerah di kawasan
Bandung Raya yang akan memberlakukan PSBB mulai Rabu
(22/4/2020). Sejauh ini, Kota Bandung merancang penyekatan
jalan menjadi tiga zona. Penyekatan berfungsi untuk meng
ingatkan warga dalam melakukan pembatasan sosial demi
memutus mata rantai persebaran Covid-19.
Penyekatan jalan di Kota Bandung ini terdiri dari Ring 3
(batas kota), Ring 2 (akses masuk kota), dan Ring 1 (pusat
kota). Setiap kawasan setidaknya dijaga oleh petugas gabu
ngan yang akan mengingatkan warga untuk mematuhi aturan
pembatasan sosial.
Hasil jajak pendapat Kompas mengungkap, 73,6 persen
responden menyatakan optimistis kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah, yakni pembatasan sosial berskala besar (PSBB),
bisa menekan laju penyebaran virus korona baru.
Sejumlah upaya di wilayah domisili responden d
 ilakukan
seperti pengawasan terhadap pendatang (34,5 persen),
karantina pendatang (10,8 persen), dan penutupan akses
masuk lingkungan warga secara ketat dilakukan warga
setempat (17,6 persen).
Masih terdapat 30,2 persen di wilayah tempat tinggal

responden belum menerapkan pembatasan orang keluar-ma
suk dalam rangka PSBB. Hal ini bisa dimaklumi karena belum
semua daerah perkotaan menerapkan kebijakan PSBB.
Imbauan agar tetap di rumah tampaknya belum
sepenuhnya dilakukan masyarakat. Hal ini juga tampak dari
pengamatan di sepanjang jalan raya, masih ramai orang
melintas untuk beraktivitas.
Sebanyak 72,1 persen responden menyatakan kadangkadang keluar rumah meski PSBB sudah diterapkan di sejum
lah daerah. Hanya 19,3 persen responden saja yang menya
takan lebih banyak mengalokasikan waktunya tetap di rumah.
Penggunaan masker
Imbauan penggunaan masker oleh pemerintah saat keluar
rumah selama wabah Covid-19 dipatuhi oleh sebagian besar
responden (78,6 persen). Ancaman penularan virus korona
tampaknya semakin disadari oleh masyarakat.
Dua pekan lalu, pemerintah mendorong agar masyarakat
menggunakan masker kain karena masker medis, seperti
masker N95, diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan, baik
dokter maupun perawat. Sebanyak 64,8 persen responden
menyatakan menggunakan masker kain saat berkativitas
keluar rumah.
Upaya mandiri masyarakat untuk menekan penularan
Covid-19 patut diapresiasi di tengah perjuangan para tenaga
kesehatan seperti dokter dan perawat yang tidak kenal lelah
berjibaku menyembuhkan pasien Covid-19.
Larangan mudik, kebijakan PSBB, dan penggunaan masker
adalah upaya preventif yang harus didukung semua warga
masyarakat tanpa terkecuali karena hanya dengan cara de
mikian angka kasus Covid-19 yang penularannya antarmanusia
bisa ditekan. (Sumber: Litbang Kompas/kompas.id)

Kebijakan PSBB
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Sementara itu, ada permohonan yang dito
lak karena tidak memenuhi aspek epidemiologi
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Petugas kepolisian mengarahkan bus ke pintu keluar Tol
Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/4/2020).
Penyekatan itu dilakukan menyusul adanya larangan mudik.

Data yang masuk ke Kementerian Kese
hatan dan Gugus Tugas Covid-19 per 19 April
2020, ada 17 permohonan penetapan PSBB
yang diajukan ke pemerintah pusat. Sebanyak
10 permohonan disetujui, tetapi satu di an
taranya, Kota Tegal, diminta melengkapi data
sebelum menerapkan resmi PSBB.

Warga pakai masker saat beraktivitas di luar
rumah.
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Ilustrasi vaksin virus corona.

WHO Percepat Produksi Vaksin
Virus Corona
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bersama para pemimpin dunia sepakat
mempercepat pengembangan obat-obatan dan vaksin COVID-19 atau vaksin virus
Corona.
Kami menghadapi ancaman bersama yang hanya
bisa kami kalahkan dengan pendekatan bersama,”
kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, seperti dikutip dari Reuters, Jumat, 24 April
2020.

“

para ilmuwan di Seattle, Amerika Serikat. Hal ini sangat tidak
biasa karena melompati percobaan terhadap hewan untuk
menguji keefektifan. Perusahaan farmasi Sanofi dan GSK
bergabung untuk mengembangkan vaksin.
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Tedros menyampaikan, obat-obatan dan vaksin itu akan
didistribusikan secara merata untuk negara-negara yang
membutuhkan.

Ilmuwan Australia mulai menguji dua vaksin terhadap
binatang. Inilah langkah yang paling komprehensif sejauh ini
dengan menguji binatang. Para peneliti memperkirakan uji
terhadap manusia akan dilakukan pada akhir April.

Kesepakatan diwujudkan dalam inisiasi penanganan
Covid-19 oleh WHO. Para pemimpin dunia yang terlibat
seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman
Angela Merkel, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

Para peneliti Universitas Oxford menjadwalkan dapat
memproduksi satu juta dosis vaksin pada akhir September
dan memulai uji pada manusia. Namun belum diketahui
seberapa efektif vaksin-vaksin ini.

Dari daftar para pemimpin dunia, tak ada perwakilan
Amerika Serikat yang terlibat. Meski tidak hadir, seorang
juru bicara misi AS di Jenewa mengatakan negaranya terus
bertekad memimpin masalah kesehatan global, termasuk
wabah COVID-19 saat ini.

Produksi vaksin biasanya memakan waktu bertahun-ta
hun atau bahkan puluhan tahun untuk dikembangkan. Namun
para peneliti berharap dapat mengembangkan dalam bebera
pa bulan ini.

Penelitian terus berlangsung sampai saat ini. Sekitar 80
grup di seluruh dunia mulai melakukan penelitian vaksin dan
sejumlah di antaranya telah masuk tahap uji klinis.
Percobaan terhadap manusia diumumkan bulan lalu oleh

Sebagian besar pakar memperkirakan kemungkinan
vaksin tersedia pada pertengahan 2021, sekitar 12-18 bulan
setelah virus baru merebak yang secara resmi disebut
Sars-CoV-2. Langkah ini merupakan capaian ilmiah luar biasa
meski belum ada jaminan efektif.
(Sumber: tempo.co/bbc.com)
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