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EDITORIAL

S
etiap krisis kesehatan, apalagi pandemik, 

memiliki dampak sosial ekonomi yang luas. 

Kebijakan pemerintah yang biasa-biasa saja 

(ordinary) tidak akan ‘nendang” mengingat 

masalahnya sudah sangat kompleks. Pemerintah harus 

menggunakan cara luar biasa (extraordinary) untuk 

membuat kebijakan yang menjadi resultante kewenangan 

dan kepentingan intitusi-intitusi yang berbeda. Tidak 

hanya lintas Kementerian/Lembaga, tetapi juga lintas 

pemerintah daerah bahkan juga badan-badan usaha 

BUMN dan Swasta. Pemerintah memilih fokus pada 

dua domain kebijakan, yaitu kebijakan kesehatan 

dan kebijakan ekonomi, sebagai engine pemerintah 

untuk mengatasi Covid-19 dan memastikan ekonomi 

Indoneia tidak krisis. Dua mesin “digoyes” secara 

bersamaan agar saling mengisi. Kebijakan ekonomi 

mengantisipasi kemungkinan Menteri Kesehatan 

mengusulkan pemberlakukan karantina wilayah 

(lockdown). Bila opsi ini yang dipilih, maka sesuai 

UU No.6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, 

pemerintah harus memberi makan kepada penduduk 

yang dikarantinakan beserta hewan ternaknya 

(Pasal 52 ayat 1). Kalaupun pemerintah memilih opsi 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mesin ekonomi 

tetap digerakkan karena sebagian besar kegiatan 

sosial ekonomi terhenti. Akibatnya, masyarakat tidak 

memiliki pendapatan dan daya beli mereka jatuh, 

artinya permintaan akan barang dan jasa (demand side) 

melemah. Di sisi lain produksi barang dan jasa (supply 

side) juga terganggu karena PSBB. Oleh karena Covid 

19 ini mengganggu ekonomi baik dari demand side 

maupun supply side,  maka pemerintah harus mencari 

cara untuk memberikan insentif kepada dunia usaha 

agar bisa tetap beroperasi. Sementara dari demand 

side, pemerintah memperkuat konsumsi domestik 

melalui berbagai bentuk bantuan sosial dan subsidi. 

Langkah break trough ini dipastikan menabrak berbagai 

peraturan perundangan yang berlaku, sehingga sehingga 

Pemerintah harus menempuh kebijakan yang bersifat 

luar biasa (extraordinary) karena situasi yang memaksa, 

yaitu dengan memperkuat kewenangan pemerintah 

maupun BI dan OJK untuk bersinergi mengatasi 

Covid-19. Dengan penambahan kewenangan itu, belanja 

negara bisa diperbesar, bila batasan defisit anggaran 

sebesar -3% terhadap PDB bisa dilewati. Dari 

pemikiran ini kemudian lahir Perpu No.1 Tahun 

2020 tentang “Kebijakan Keuangan dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

coronavirus disease 2019”, yang ditandatangani 

Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 

2020. 

Perpu tersebut bersisikan beberapa kebijakan 

penting, yaitu tambahan belanja APBN 2020 

senilai Rp405,1 triliun untuk menambah anggaran 

belanja dan pembiayaan APBN 2020. Anggaran 

untuk sektor kesehatan dialokasikan Rp75 

triliun, untuk perlindungan sosial dialokasikan 

Rp110 triliun, untuk insentif perpajakan dan 

stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dialokasikan 

Rp70,1 triliun, dan untuk pembiayaan program 

pemulihan ekonomi nasional dialokasikan 

Rp150 triliun. Sedangkan di sektor moneter 

dan jasa keuangan, pemerintah bersama BI dan 

OJK berupaya untuk mengoptimalkan bauran 

kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk 

memberikan daya dukung dan menjaga stabilitas 

perekonomian nasional. OJK menerbitkan 

beberapa kebijakan seperti pemberian keringanan 

dan/atau penundaan pembayaran kredit atau 

leasing sampai dengan Rp10 miliar, termasuk 

untuk UMKM dan pekerja informal berjangka 

maksimal 1 tahun.  

Semua kebijakan extraordinary ini sedang 

dijalankan pemerintah, tentu untuk 6 bulan 

atau setahun ke depan. Masih banyak urusan 

adiminsitrasi yang perlu diselesaikan untuk bisa 

membuat Perpu No1/2020 bisa berjalan efektif. 

Rumus suksesnya adalah mitigasi risiko ekonomi 

harus berlari lebih cepat dari laju infeksi virus 

corona. Sebagai catatan, sampai dengan 30 April 

2020, jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia 

sudah mencapai 10.118 orang yang tersebar di 310 

kabupaten/kota. Jumlah pasien meninggal dunia 

telah bertambah menjadi 792 orang. Semoga 

implementasi kebijakan juga harus extraordinary 

agar lebih efektif mengatasi Covid-19. Demikian 

editorial. Syahrir Ika.

Pandemi Covid-19 dan Jurus “Extraordinary”
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Kebijakan Kesehatan  
di Beberapa Negara 

Dalam Mengantisipasi  
Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang 

bermula di Wuhan-China 

telah  menyebar dan 

menjangkiti penduduk di 

hampir semua negara, termasuk 

Indonesia. Sampai dengan akhir 

April 2020 lebih dari 4 juta orang 

di dunia terinfeksi Covid-19 

dan lebih dari 300 ribu orang 

meninggal dunia.China yang 

tertinggi, akan tetapi memasuki 

April 2020, puncak Covid mulai 

bergerser ke negara-negara di 

Eropa dan Amerika. Pandemi 

Covid-19 menimbulkan ketakutan 

masyarakat dan pemerintah. Tugas 

pemerintah adalah memberikan 

policy response yang cepat dan 

tepat, baik dalam mengatasi 

ancaman Covid-19  maupun dalam 

menjaga perekonomian tidak jatuh 

lebih dalam. 

Syahrir Ika dan Lokot Zein Nasution*

  ___________________________________________________________________________
*) Penelitii pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Di Indonesia, sampai dengan 

30 April 2020 Covid-19 telah 

menginfeksi sebanyak 8.211 orang, 

serta menyebabkan 689 orang 

meninggal dunia. Lebih dari 200 

ribu orang Indonesia berstatus 

Orang Dalam Pemantauan (ODP) 

dan Pasien Dalam Pengawasan 

(PDP). Itu berarti, kalau saja 10% 

dari jumlah tersebut berpotensi 

positif corona, maka potensi 

terinfeksi di Indonesia bisa 

mencapai sekitar 20 ribu orang. 

DKI Jakarta adalah provinsi 

pertama dan menjadi episentrum 

virus corona di Indonesia, dengan 

jumlah pasien positif corona 

mencapai sekitar 3.861 orang 

atau 44,8% secara nasional. Dari 

DKI Jakarta, Covid-19 menular 

ke wilayah lain melewati batas-

batas daratan dan pulau, bahkan 

melwati batas-batas strata 

pendapatan masyarakat dan status 

sosial.  Sampai dengan 30 April 

2020, seluruh (34) provinsi  dan 

263 kota/kabupaten di Indonesia 

sudah terdampak Covid-19.  Tidak 

berlebihan untuk menyebutkan 

bahwa pandemi Covid-19  telah 

mengguncang Indonesia. Untuk 

mencegah makin meluasnya 

penularan Covid-19 ke wilayah 

lain, Indonesia menerapkan 

kebijakan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB). Kebijakan 

ini diterapkan melalui Peraturan 

Menteri Kesehatan No.9 Tahun 

2020, dan dimulai dari DKI Jakarta 

dan beberapa kota/kabupaten 

penyanggga pada tanggal 12 April 

2020. 

Bila dihitung sejak tanggal 2 

Maret 2020, pertama kalinya virus 

corona masuk di Indonesia, maka 

hanya dalam waktu 53 hari atau 

kurang dari 2 bulan, 34 provinsi 

dan separuh kabupaten/kota di 

Indonesia sudah terkena dampak 

Covid-19. Kapan puncak Covid atau 

berakhirnya pandemi Covid-19  

masih sulit dipastikan. Sejumlah 

peneliti telah membuat simulasi 

untuk memperkirakan masa puncak 

Covid-19 di Indonesia. Ada yang 

memperkirakan masa puncak Covid 

terjadi pada akhir April 2020, tetapi 

ada juga yang memperkirakan 

akhir  Juli atau Agustus 2020. 

Semakin lama durasi Covid, 

semakin besar dampaknya pada 

perekonomian nasional. Artinya, 

pemerintah harus menyediakan 

anggaran yang lebih besar untuk 

memberikan bantuan sosial 

dan stimulus ke perekonomian. 

Perencanaan anggaran dilakukan 

berdasarkan skenario sekenario 

durasi Covid, Begitu pula dalam 

membuat perkiraan dampak 

pada perdagangan global dan 

pertumbuhan ekonomi global.  

Lembaga-lembaga internasional 

seperti Bank dunia, International 

Monetary Fund (IMF), OECD, 

yang membuat perkiraan dampak 

pandemi Covid-19 membuat 

perkiraan dengan tiga skenario, 

yaitu optimis, moderat, dan 

pesimis. Pemerintah di semua 

negara kemudian menggunakan 

basis skenario untuk mengambil 

kebijakan stimulus ekonomi, baik 

dari sisi fiskal maupun dari sisi 

moneter dan sektor keuangan. 

Besaran stimulus ekonomi yang 

diperlukan suatu negara akan 

sangat besar bila durasi Covid-19 

lebih panjang (misalnya lebih dari 

6 bulan) dengan jumlah pasien 

positif yang cukup banyak serta 

penyebaran yang luas. Demikian 

pula sebaliknya. Pada skenario 

pesimis, pertumbuhan ekonomi 

bisa negatif, sehingga untuk 

menambah volume belanja negara 

untuk memberikan stimulus ke 

perekonomian maupun bantuan-

bantuan sosial, maka pemerintah 

harus membuat rencana anggaran 

defisit yang diperbesar. Bahkan, 

pemerintah bisa menembuh 

kebijakan yang extraordinary untuk 

menyelematkan perekonomian 

Indonesia, dengan konsekuensi 

memperlebar defisit melewati 

-3% terhadap PDB atau melewati 

batasan maksimum (treshold) 

yang telah ditetapkan dalam UU 

Keuangan Negara dan UU APBN

Belajar ke Beberapa Negara 
di Kawasan ASEAN dan Asia 
Timur

Untuk mengurangi meluasnya 

penularan Covid-19, pemerintah di 

setiap negara memiliki setidaknya 

dua pilihan kebijakan kesehatan, 

yaitu menerapkan karantina 

wilayah (lockdown) seperti yang 

dilakukan China dan beberapa 

negara di kawasan Eropa, atau 

menerapkan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) seperti 

yang dilakukan beberapa 

negara di kawasan Asia Selatan 

dan Tenggara. Dalam sistem 

perundangan Indonesia, dua 

pilihan kebijakan ini disebutkan 

dalam UU No.6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Menteri Kesehatan memiliki 

kewenangan untuk mengusulkan 

kepada Presiden kebijakan mana 

yang sebaiknya dipilih Indonesia. 

Berdasarkan pertimbangan 

demografis, sosiografis, psikografis, 

dan kemampuan fiskal (anggaran 

negara), pemerintah memilih 

kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini 

mulai diterapkan pemerintah DKI 

Jakarta pada tanggal 12 April 2020. 

Dengan kebijakan ini, pemerintah 
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menetapkan protokol kesehatan 

yang harus diikuti oleh masyarakat, 

baik di rumah maupun di luar 

rumah atau di kantor. Pemerintah 

membatasi ketat transportasi 

dari dan keluar Jakarta. Setiap 

orang yang masuk ke Jakarta 

harus mengkuti prosedur ptotokol 

kesehatan yang sudah ditetapkan 

pemerintah. Kantor-kantor 

pemerintah pusat harus mengikuti 

aturan PSBB yang diterapkan 

oleh pemerintah DKI Jakarta. 

Akibatnya banyak pegawai negeri 

dan swasta banyak yang bekerja di 

rumah (Work From Home-WFH). 

Kegiatan sosial dan ekonomi 

termasuk kegiatan pendidikan 

dan ibadah di masjid atau gereja 

sangat dibatasi walaupun banyak 

mendapat protes dari masyarakat. 

Banyak pasar-pasar rakyat yang 

ditutup sementera bila terbukti 

ada pedagang yang terbukti positif 

corona. Namun, sifat PSBB yang 

kalah ketat dengan lockdown dan 

rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam mematuhi protokol 

kesehatan menyebabkan jumlah 

pasien positif di DKI Jakarta terus 

meningkat, jumlahnya mencapai 

hampir separuh dari keseluruhan 

pasien positif di Indonesia. 

Keuntungan Indonesia adalah 

paling terakhir terinfeksi Covid-19, 

sehingga bisa belajar ke negara lain 

dan mempersiapkan infratsruktur 

kesehatannya. Beberapa negara 

yang menerapkan kebijakan 

lockdown mampu mengatasi Covid 

dengan lebih cepat. Diantaranya 

China, Vietnam, dan Taiwan. 

Tetapi ada juga negara yang 

menerapkan lockdown, akan tetapi 

belum efektif mengatasi Covid-19. 

Begitu juga negara-negara yang 

menerapkan PSBB juga banyak 

yang efektif mengatasi Covid-19, 

diantaranya Jepang dan Korea 

Selatan. Sementara Indonesia yang 

menerapkan PSBB belum berhasil 

mengendalikan Covid-19. Puncak 

jumlah kasus Covid-19,  khususnya 

di Indonesia masih terus meningkat 

dan trennya makin tinggi.  

Berikut ini akan diuraikan secara 

singkat kebijakan kesehatan di 

beberapa negara dalam mengatasi 

Covid-19 dan sejauhmana tingkat 

keberhasilannya.  

China

China menerapkan kebijakan 

karantina wilayah atau “lockdown” 

secara bertahap. Tahap pertama 

diterapkan di kota Wuhan tanggal 

13 Januari 2020, sedangkan tahap 

kedua di 12 kota lain di provinsi 

Hubei pada tanggal 23 Januari 

2020. Pada saat lockdown, sekitar 

50 juta orang di provinsi Hubei  

terkurung, kegiatan transportasi, 

industri, pariwisata, dan sekolah 

berhenti. Walaupun China 

menerapkan lockdown, sebanyak 

82.918 ribu orang terinfeksi 

Covid-19 dan 3.869 orang (4,6%) 

diantaranya meninggal dunia. Pada 

tanggal 8 April 2020 pemerintah 

China mencabut status lockdown 

di provinsi Hubei.Bila pemerintah 

China tidak melakukan lockdown, 

mungkin saja jumlah penduduk 

yang terinfeksi dan meninggal jauh 

lebih banyak. 

Dari sisi ekonomi, pemerintah 

China menganggarkan stimulus 

fiskal mencapai  71,85 Miliar 

Yuan atau setara US$10,26 miliar. 

Anggaran ini digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan 

diagnosis dan perawatan pasien 

(Market News, IDX Channel). 

People Bank of China (PBoC) 

juga menyuntik likuiditas ke 

perbankan senilai 1,2 triliun Yuan 

(Rp2.422 triliun atau setara dengan 

satu tahun Anggaran Belanja 

pemerintah Indonesia) melalui 

program reserve repo sebagai 

upaya meredam dampak corona di 

sektor keuangan. Tujuannya agar 

perbankan bisa tetap menjalankan 

fungsi intermediariesnya, baik 

menerima tabungan atau simpanan  

dari masyarakat dan dunia usaha 

maupun menyelurkan kembali 

kredit atau pembiayaan kepada 

masyarakat dan dunia usaha. 

Jepang

Pemerintah Jepang menerapkan 

“Keadaan Darurat Nasional Virus 

Corona”. Kebijakan kesehatan ini 

mulai diterapkan di Tokyo pada 7 

Grafik-1 : Progress Lockdown di China

Sumber : OurworldinData.org.coronavirus
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April 2020 dan kemudian diperluas 

ke seluruh wilayah. Kebijakan 

ini tidak seketat lockdown yang 

ditegakkan di China dan negara-

negara Eropa. Menurut Perdana 

Menteri Jepang Shinzo Abe, 

lockdown hanya akan memperparah 

kondisi ekonomi Jepang yang sudah 

jatuh akibat pandemi virus corona 

dan penundaan Olimpiade musim 

panas Tokyo 2020 (CNN Indonesia, 

04/15/2020 ). 

Pemerintah  meminta warga 

ikuti protokol kesehatan, antara 

lain: tetap  di rumah, menutup 

bisnisnya, menghindari perjalanan, 

berlatih menjaga jarak sosial, 

menggalakan pengetesan sebanyak 

39.466 orang di seluruh negeri 

berpenduduk 125 juta orang 

tersebut,  melakukan pemeriksaan 

kesehatan di bandara dan meminta 

semua wisatawan masuk karantina 

selama 14 hari. Pemerintah 

Jepang mengirim pasien virus 

corona dengan gejala ringan ke 

hotel-hotel untuk karantina demi 

mengurangi beban rumah sakit 

serta  meningkatkan jumlah tes 

virus corona.

Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan  

menerapkan kebijakan “Social 

Distancing Ketat Secara Luas”. 
Kebijakan ini mirip dengan 

PSBB-nya Indonesia. Kebijakan 

ini mencakup empat langkah, 

yaitu : (i) Melakukan rapid 

test dalam skala besar. Cara 

ini efektif untuk memusatkan 

pada strategi  penanganan 

selanjutnya bagi warga yang telah 

dikonfirmasi Covid-19. Deteksi 

awal dan perawatan intensif pada 

fase awal sebagai kunci untuk 

fase selanjutnya. (ii) Pelacakan 

atau tracing  secara menyeluruh 

untuk melacak dan mengobati 

mereka yang melakukan kontak 

dengan   pasien  yang positif. 

Metodenya menggunakan jejak 

rekam transaksi kartu kredit, 

rekaman kamera CCTV, rekam 

jejak aplikasi telepon genggam, 

hingga rekam jejak GPS mobil. (iii)  

Perawatan pasien  positif Covid-19. 
Pasien dibagi dalam empat kategori, 

yakni ringan, sedang, berat, dan 

sangat berat, sesuai dengan gejala 

yang ditunjukkan. Mereka dengan 

gejala ringan dirawat di fasilitas 

yang disebut dengan Leading 

Treatment Centers, sementara 

pasien  dengan gejala sedang, berat 

dan sangat berat segera dibawa 

ke salah satu dari 67 rumah sakit 

khusus Covid-19. (iv) Membangun 

kesadaran dan partisipasi sipil. 
Transparansi dan kepercayaan 

publik yang tinggi terhadap 

pemerintah menjadi aspek penting 

dalam praktek pembatasan sosial 

(social distancing) di seluruh bagian 

negara. Transparansi pemerintah 

memiliki pengaruh besar terhadap 

kepercayaan masyarakat (Kim 

Chang-Beom, Antaranews.com, 6 

April 2020).

Taiwan

Taiwan tidak melakukan lockdown 

total. Kegiatan social dan ekonomi 

di Taiwan berjalan normal meski 

pemerintah menganjurkan social 

distancing dan penggunaan 

masker penutup wajah dalam 

transportasi publik. Dalam 

penanganan penyebaran virus 

corona, pemerintah membentuk 

“Sistem Pencegahan Epidemi 

Nasional yang Lengkap”. Taipei 

Economic and Trade Office (TETO) 

mengonfirmasi system pencegahan 

pandemik tersebut diantaranya 

pemantauan wabah virus secara 

elektronik, karantina perbatasan 

yang ketat, pencegahan epidemik 

komunitas, peralatan kesehatan 

yang canggih, dll. Pemerintah 

menetapkan pengawasan kesehatan 

dan kontrol penumpang masuk dan 

keluar untuk mencegah penularan 

Covid-19. Pemerintah menyediakan 

masker bagi warganya dan secara 

serentak menggelar penjualan 

masker nasional. Pemerintah 

meluncurkan cara pembelian 

dengan “sistem nama asli” melalui 

KTP pada 6 Februari 2020. Seluruh 

masyarakat Taiwan dapat membeli 

masker ke apotik-apotik  atau 

pusat kesehatan dengan “kartu 

asuransi kesehatan” sesuai jatah 

pembagian yang telah ditentukan. 

Dengan begitu, masyarakat 

Taiwan tidak perlu khawatir 

tidak mendapatkan masker, juga 

tidak boleh mendapatkan masker 

dengan harga yang sewenang-

wenang. Pemerintah Taiwan 

bahkan menyumbang 300 ribu 

masker kepada Indoensia (liputan6.

com). Taiwan menuai reputasi 

positif dari dunia internasional 

karena berhasil meredam Covid-19. 

Berdasarkan data Worldometers, 

tingkat kematian karena COVOD-19 

di Taiwan hanya 1,5%, jauh lebih 

rendah dari rata-rata kematian 

dunia (Liputan6.com, Taipei, 

16 April 2020). Taiwan bahkan 

menduduki posisi pertama dunia 

dalam Indeks Perawatan Kesehatan 

2020 dengan poin 86,7. 

Vietnam

Vietnam adalah salah satu 

Negara di Asia yang sangat cepat 

mengedalikan pandemic Covid-19. 

Pemerintah Vietnam menerapkan 

kebijakan “Rekasi Berlebihan 

Melalui Pencegahan Dini Dalam 

Skala Besar”. Kasus pertama 

positif Covid-19 di Vietnam 

terjadi pada tanggal 23 Januari 
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2020. Melalui kebijakan tersebut, 

pada tanggal 13 Februari 2020 

atau kurang dari satu bulan dari 

kasus awal, pemerintah Vietnam 

mengkarantinakan 10 ribu 

warganya di perbatasan dengan 

China selama 20 hari. Pada tanggal 

6 Maret 2020 atau selang 27 hari, 

pemerintah mencatat kasus baru 

Covid-19 nol.

Apa yang dilakukan Vietnam 

sehingga mereka berhasil 

dengan cepat mengatasi 

Covid-19? Setidaknya ada 3 

kunci sukses Vietnam. Pertama, 

sistem politik (satu partai) 

membuat pemimpinnya memiliki 

leadership yang kuat untuk 

mengatur rakyatnya disipilin 

dalam menjalankan protokol 

kesehatan. Pemerintah berani 

menutup perbatasan dengan 

China, memperluas pemerikasaan 

penduduk di wilayah perbatasan 

dengan China, menutup sekolah 

dan perkantoran, membatasi impor 

fatwa liar, dan yang paling penting 

adalah konsistensi pemerintah 

dalam menerapkan kebijakan 

kesehatan, pembelajaran yang 

bagus buat Indonesia. Kedua, 

banyak karantina dan banyak 

sweeping. Pemerintah Vietnam 

menerapkan karantina masal bila 

ada bukti kasus positif di suatu 

daerah. Vietnam sesungguhnya 

menerapkan lockdown, akan tetapi 

khusus untuk daerah-daerah 

tertentu saja seperti Kelurahan 

atau Rukun Warga (RW). Ketiga, 

pemerintah Vietnam skeptis 

dengan statistik wabah Covid-19 

di China. Menurut mereka angka 

sesungguhnya lebih banyak dari 

pada yang dilaporkan pemerintah 

China. Dengan skeptis itu, Vietnam 

lebih waspada atas penularan yang 

lebih luas. Menteri Kesehatan 

Vietnam mengatakan “jika anda 

yang memantau mereka yang 

mendapatkan gejala maka sudah 

terlambat”. Kelebihan lain di 

Vietnam adalah memiliki banyak 

spesialis penyakit menular tamatan 

Harvard Medical School-AS. 

Sampai dengan akhir April 2020, 

kurang dari 300 kasus  positif 

Covid-19 di Vietnam dan 90 persen 

diantaranya sembuh  (worldometer.

com). Keberhasilan pemerintah 

Vietnam bisa dinilai gemilang 

karena hanya dalam waktu 1,5 

bulan berhasil mengatasi Covid-19. 

Walaupun demikian, pemerintah 

waspada dan mengambil langkah-

langkah serius untuk mencegah 

timbul kasus Covid gelombang ke 

dua (second wave) pada satu atau 

dua bulan ke depan. 

Indonesia

Pemerintah Indonesia memilih 

kebijakan kesehatan “Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Ketentuan mengenai karantina 

wilayah (PSBB) diatur dalam UU 

No.6 Tahun 2020. Menurut UU 

ini, karantina wilayah adalah 

“pembatasan penduduk dalam 

satu wilayah untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran penyakit 

atau kontaminasi”. Konsekuensi dari 

kebijakan ini adalah pemerintah 

harus menanggung kebutuhan 

pokok  semua penduduk dan juga 

memberi makan hewan ternak, 

yang tentunya memakan anggaran 

Negara yang cukup besar. Esensi 

dari karantina wilayah adalah 

lockdown. Menurut UU ini, “PSBB 

adalah pembatasan tertentu 

penduduk yang diduga terinfeksi 

penyakit dan/atau terkontaminasi 

sedemikian rupa untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran penyakit 

atau kontaminasi”. 

Indonesia memilih PSBB dan 

Menteri Kesehatan RI memiliki 

kewenangan untuk memberikan 

izin kepada Kepala Daerah 

yang ingin melaksanakan PSBB. 

Beberapa daerah yang telah 

menerapkan PSBB sejak 12 April 

2020 adalah DKI Jakarta dan Jawa 

Barat dan Banten, khususnya 

kabupaten/kota yang menjadi 

penyangga ibu kota Negara, yaitu 

Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota 

Depok, Kota Bekasi, Kabupaten 

Bekasi, dan Kabupaten Tengerang 

dan Kota Tangerang Selatan. 

Proponsi atau Kabupaten/Kota lain 

di Jawa dan ;uar Jawa juga akan 

menerapkan PSBB bila penularan 

Covid-19 memasuki wilayah 

mereka. 

Ada perbedaan prinsip antara 

kebijakan lockdown dan PSBB. 

Lockdown atau Karantina 

Wilayah berlaku untuk semua 

penduduk tanpa kecuali, Ini 

merupakan strategi mengunci 

pergerakan Covid-19 agar tidak 

meluas ke daerah/wilayah lain. 

Kerena manusia dikarantinakan, 

pemerintah menyediakan 

bahan kebutuhan pokok kepada 

masyarakat, dan durasi Covid 

relatif singkat )diperkirakan kurang 

dari 2 bulan), maka daya rusak 

Covid-19 terhadap perekonomian 

tidak begitu signifikan. Prinsip 

dari Karantina Wilayah atau 

Lockdown adalah “melarang 

dengan sedikit membolehkan”. 

Sementara prinsip dari PSBB 

adalah “membolehkan dengan 

sedikit melarang”. Dari prisip ini 

saja, kebijakan PSBB walaupun 

ketat tetapi sesungguhnya longgar. 

Masyarakat bisa  bergerak bebas 

dengan protokol kesehatan yang 

juga tidak terlalu ketat. Sampai 

dengan akhir April 2020, Covid-19 
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sudah menulari hampir semua 

provinsi di Indonesia, walaupun 

jumlahnya kasus positif corona 

bervariasi, hanya terpusat pada 

sedikit provinsi saja, terutama 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Sulawesi 

Selatan, dan Kalimantan Selatan. 

Pada PSBB, UU No.6 Tahun 2018 

tidak mengatur kewajiban Negara 

untuk memberi makan penduduk 

yang menjalankan social distancing. 

Pemerintah hanya memberikan 

bantuan sesuai berdasdarkan 

kebijakan keuangan negara yang 

sudah diatur dalam UU Keuangan 

Negara maupun UU APBN. Dengan 

demikian, pemerintah lebih 

fleksibel mengatur keseimbangan 

kebijakan di bisang kesehatan 

dan ekonomi. Hal ini disebabkan 

pemerintah memiliki kemampuan 

anggaran yang terbatas, lebih dari 

35 persen APBN sudah menjadi 

mandatory atau diwajibkan oleh UU 

di bidang Pendidikan dan di bidang 

Kesehatan serta di bidang Otonomi 

Daerah, sehingga ruang fiskal 

pemerintah terbatas. Bila kegiatan 

sosial dan ekonomi sedikit dibuka 

atau tidak terlalu dibatasi, maka 

masyarakat tidak terlalu mengalami 

kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok mereka 

sehari-hari. Namun, ini punya 

konsekuensi yang besar karena 

proses penularan bisa semakin 

meluas mengingat kesadaran 

masyarakat terhadap protokol 

kesehatan masih rendah. Bila tidak 

dikendalikan dengan baik, dampak 

kepada perekonomian akan sangat 

besar. 

Pemerintah Indonesia mempunyai 

alasan memilih PSBB. Diantaranya 

adalah PSBB lebih sesuai dengan 

karakter social masyarakat 

Indonesia. Kepala Daerah harus 

mengukuti kebijakan pusat, tidak mengambil 

mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Pemerintah 

mewajarkan pembatasan sosial dan pembatasan 

transportasi  sehingga sebagian penduduk masih bisa 

beraktivitas dan sebagian sarana transportasi masih 

bisa beroperasi. Pemerintah ingin kegiatan ekonomi 

masyarakat tetap berjalan walaupun ada penurunan 

yang signfikan. 

Efektivitas penanganan Covid-19 di Indonesia bisa 

dinilai lebih rendah bila dibandingkan dengan 

beberapa Negara di kawasan Asia yang dijadikan 

benchmark. Sampai dengan akhir April 2020, saat 

angka posotif Covid-19 dunia mencapai 3.024.059 

kasus, Indonesia sudah mencapai 10.118 kasus posotif 

atau 3 persen dari jumlah penduduk (WHO, Kemenkes 

RI, 2020). 

Walaupun masih sedikit kasus positif di Indonesia, 

akan tetapi WHO dan banyak ahli penyakit virus 

memperkirakan kasus positif Covid-19 di Indonesia 

akan bertambah lebih banyak. Dua penyebab 

diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang rendah 

terhadap ketaatan protokol kesehatan dan kebijakan 

PSBB yang tidak memberikan sanksi hokum yang tegas 

dibandingkan dengan Lockdown di beberapa Negara. 

Durasi Covid di Indonesia juga diperkirakan lebih 

lama dari perkiraan pemerintah, dan ini akan besar 

pengaruhnya pada kinerja perekonomian nasional. 

Tanpa adanya kebijakan ekonomi yang responsif dan 

antisipatif dari pemerintah Indonesia, kemungkinan 

besar Indonesia mengalami krisis ekonomi. Risiko 

ini harus diwaspadai pemerintah mengingat social 

distancing menyebabkan penduduk tidak leluasa 

bergerak, di sisi lain ketidapatuhan penduduk terhadap 

Grafik-2 : Data COVID-19 di ASEAN

Sumber : OurWorldinData.org.coronavirus
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Malaysia. Ini tentu berkorelasi 

dengan kesiapan infratsruktur 

kesehatan di dua Negara itu yang 

lebih baik dibandingkan dengan 

Indonesia.

Selain itu, dari sisi tren kasus 

positif harian, Indonesia mengalami 

trend yang meningkat, saat 

Negara ASEAN lainnya sedang 

turun. Ini bisa dihubungkan 

dengan terlambatnya keputusan 

pemerintah dalam penanganan 

Covid-19 dan rendahnya kesadaran 

masyarakat dalam mematuhi 

protokol kesehatan. Dibandingkan 

dengan Negara-negara di Asia 

Timur (Taiwan, Hong Kong, 

dan Korea Selatan), kasus Covid 

terbesar dialami Korea Selatan. 

Sedangkan tiga Negara lain tren 

kasus positif Covid-19 lebih lamban 

dan bahkan sudah menurun drastis 

(Grafik-3). 

Sebaran Covid-19 sudah menyebar 

rata di seluruh Indonesia, 

mengonfiramsi bahwa cara 

Indonesia menahan sebaran 

Covid-19 kurang efektif. Ada 

pakar yang berpendapat hal ini 

terkait dengan pilihan kebijakan 

Grafik-3 : Total COVID-19 Test

Gambar-1 : Sebaran COVID-19 di Indonesia

Sumber : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 30 April 2020

protokol kesehatan akan membuat risiko ekonomi 

datang dari dua sisi, yaitu sisi dunia usaha yang 

terkontraksi dan sisi penularan yang cenderung meluas 

dan berlangsung lama. 

Dibandingkan dengan beberapa Negara di ASEAN, 

Indonesia lebih rentan terhadap Covid-19, kecuali 

dari jumlah kasus positif, Singapura masih yang 

teratas (Grafik-2). Jumlah kasus per jumlah penduduk, 

Indonesia memang yang terkecil karena jumlah 

penduduknya lebih dari 260 juta. Tetapi jumlah 

kasus meninggal akibat Covid, Indonesia adalah yang 

tertinggi diantara Negara-negara ASEAN. Persen 

pasien sembuh juga Indonesia bukan yang terbaik 

di ASEAN, karena masih kalah dari Thailand dan 
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kesehatan, yang lebih memilih PSBB (yang longgar) 

dibandingkan dengan Lockdown (yang ketat). Namun, 

penulis bisa memahami beberapa alasan pemerintah 

memilih kebijakan PSBB. Bila semakin meluas 

sebaran Covid-19 ke seluruh daerah Kabupaten/

kota se-Indonesia, maka semakin sulit pemerintah 

mengendalikannya. Karena itu, tanpa kebijakan yang 

berani, risiko meluasnya penyebaran dan dampaknya 

ke perekonomian akan semakin besar. 

Penutup

Dari uraian di atas, ada beberapa kesimpulan 

sementara yang dapat ditarik dari kasus pandemik 

Covid-19 di Indonesia dibandingkan dengan yang 

dialami dan diatasi oleh pemeintah di beberapa negara. 

Pertama, pandemic Covid-19 telah mewabah hampir 

semua penduduk di dunia. Negara-negara ASEAN 

yang jumlah penduduknya hampir mencapai 500 

juta orang sangat rentan terhadap wabah Covid-19. 

Negara-negara ini juga merupakan negara-negara yang 

tingkat kemajuan pendidikan, kesehatan dan ekonomi 

level menengah, kecuali Singapura. Karena itu ada 

kekhawatiran penuluaran yang lebih meluas lagi 

akan terjadi di kawasan ini, terutama Indonesia yang 

penduduknya sekitar 60 persen dari total penduduk 

ASEAN. 

Kedua, metode atau kebijakan kesehatan penanganan 

Covid-19 yang dipilih pemerintah akan sangat 

menentukan tingkat keberhasilan suatu Negara 

dalam mengatasi Covid-19. Walaupun pemerintah 

Indonesia memiliki alasan yang rasional dalam 

memilih kebijakan PSBB, akan tetapi implementasinya 

yang kurang ketat membuat penularan Covid terjadi 

begitu cepat. Ada kekhawatiran jumlah kasus positif 

akan semakin banyak pada beberapa bulan kedepan 

dan semakin sulit dikendalikan ketika pemerintah 

akan memperlonggar PSBB untuk membuka ruang 

aktivitas ekonomi untuk mengurangi risiko turunnya 

pendapatan masyarakat dan pendapatan dunia usaha. 

Ketiga, durasi Covid-19 di Indonesia belum dapat 

dipastikan, karena itu tanpa penerapan PSBB yang 

lebih ketat risiko penularan akan semakn luas. Begitu 

juga dampak ke perekonomian makin besar. Anggaran 

pemerintah tidak akan sanggup 

memberikan stimulus bila durasi 

Covid menjadi semakin panjang dan 

kurva Covid semakin tinggi yang 

sulit diredakan. Kebijakan ekonomi 

harus berjalan seiring dengan 

kebijakan kesehatan, akan tetapi 

ketika kebijakan ekonomi sudah 

harus mulai dibuka dan menjadi 

prioritas, termasuk penyediaan 

infrastruktur kesehatan, sosialisasi 

yang makin luas dan PSBB sangat 

ketat di lokasi-lokasi tertentu yang 

merupakan zona merah dan hitam. 

Pemerintah Daerah perlu diberikan 

kewenangan yang lebih besar 

untuk mengambil kebijakan di 

tingkat lokal.  Kepercayaan Pusat ke 

Pemda ini akan memotivasi setiap 

daerah mengambil langkah-langkah 

cepat dan disiplin. 
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Praptono Djunedi *

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti  pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Opo tumon! Barangkali itulah ungkapan 

bahasa Jawa yang tepat untuk 

menggambarkan betapa aneh dan 

dahsyat dampak yang ditimbulkan 

oleh bencana pandemi Covid 19 ini. Kejadian 

yang benar-benar luar biasa. Bencana seperti 

ini agaknya belum ada duanya sepanjang abad 

21. Pandemi Covid 19 begitu cepat dan masif 

menyebar ke lebih dari 200 negara atau teritori. 

Dampaknya telah memporakporandakan sektor 

keuangan dan hampir seluruh sektor ekonomi 

dunia (Lihat Gambar 1).

Pada akhir Januari 2020 lalu, 

menurut data pada www.worldometers, 

jumlah kasus Covid 19 di dunia baru 

sekitar 12 ribu, dengan epicentrum 

berada di Tiongkok. Kemudian, pada 

akhir Maret 2020, jumlah kasusnya 

telah meningkat pesat di atas 

angka 1,1 juta kasus. Lokasi pusat 

penyebaran virus itu pun berpindah 

ke Amerika Serikat dan beberapa 

negara Eropa seperti : Italia, Spanyol, 

Jerman, dan Perancis. 

Bantuan Sosial 
Era Covid-19
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Gambar 1. Perkembangan Covid-19 dan Dampaknya

Sumber: Stafsus Menkeu, 2020

cenderung terus terdepresiasi 

sehingga akhirnya ditutup pada 

Rp16.430,- pada 3 April 2020. 

Sebelumnya, pada tanggal 20 

Maret 2020, terjadi arus modal 

keluar dari pasar keuangan 

Indonesia yang signifikan, 

sekitar Rp126,8 triliun. Di sektor 

riil, sebagaimana terjadi di 

belahan dunia lain, tidak sedikit 

perusahaan yang menghentikan 

produksi akibat Covid-19. Sektor 

pariwisata dan transportasi juga 

terkena imbasnya ketika muncul 

kebijakan pemerintah terkait 

social distancing untuk mengurangi 

penyebaran Covid 19. Dengan 

makin banyaknya masyarakat 

yang berpotensi kehilangan 

pendapatan, maka memperbesar 

bantuan sosial dari alokasi existing 

dalam APBN menjadi salah satu 

perhatian dan prioritas utama 

pemerintah. Lantas, respon 

kebijakan seperti apa yang disusun 

oleh pemerintah?

Bagaimana dengan Indonesia?

Per 4 April 2020, total kasus Covid 

19 di Indonesia mencapai 2.092 

kasus, dengan total kematian 

mencapai 191 kasus dan jumlah 

pasien yang sembuh sebanyak 

150 orang. Kasus Covid 19 sudah 

menyebar ke 32 provinsi dimana 

49,1% kasus Covid 19 berlokasi di 

DKI Jakarta. Kondisi pandemi yang 

tidak jelas kapan akan berakhir ini 

sempat meningkatkan kecemasan 

investor. Dampaknya, pasar modal 

dan pasar keuangan mengalami 

tekanan. Sebagai contoh, IHSG 

Bursa Efek Indonesia per 4 April 

2020 berada pada level 4.623,4, 

setelah sempat terjun bebas 

pada level 3.937 beberapa hari 

sebelumnya. Sementara itu, kurs 

Rupiah terhadap USD cenderung 

menunjukkan tren pelemahan 

selama periode akhir Februari 

sampai awal April 2020. Jika 

pada 28 Februari 2020, kurs 

Rupiah masih berada pada level 

Rp14.318,-, ternyata selama satu 

bulan berikutnya kondisi Rupiah 

Bantuan Sosial Sebelum 
Covid-19

Seperti dalam APBN sebelumnya, 

untuk meningkatkan tingkat 

perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat miskin, pemerintah 

dalam APBN 2020 mengalokasikan 

bantuan sosial kepada masyarakat 

miskin, antara lain : Program 

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan 

Sosial Pangan, Program Indonesia 

Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan 

Mahasiswa Miskin Berprestasi 

(Bidikmisi), Bantuan Iuran Program 

Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), dan dana cadangan untuk 

penanggulangan bencana alam. 

Belanja bantuan sosial dalam kurun 

waktu 2015-2019 berkisar mulai 

Rp97,1 triliun pada tahun 2015 

hingga sebesar Rp99,6 triliun pada 

tahun 2019. Secara keseluruhan, 

total belanja bantuan sosial untuk 

kurun waktu tersebut mencapai 

Rp385,9 triliun. Sepanjang periode 
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2015-2019, pemerintah telah 

melakukan beberapa terobosan 

kebijakan terkait belanja bantuan 

sosial, diantaranya : (1) memperluas 

target PKH dari 3,5 juta Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) di 2015 

menjadi 10 juta KPM di 2019, (2) 

menaikkan premi iuran segmen 

PBI JKN dari Rp19.225/jiwa/bulan 

menjadi Rp23.000/jiwa/bulan pada 

2016, (3) memperluas cakupan PBI 

JKN dari 88 juta KPM menjadi 96,8 

juta KPM untuk menuju universal 

health coverage, (4) melakukan pilot 

project program bantuan pangan 

non tunai (BPNT) bagi 1,2 juta KPM 

pada tahun 2017, yang sebelumnya 

berupa subsidi Rastra bagi 15,6 juta 

KPM, dan (5) meningkatkan indeks 

manfaat program PKH sebesar 

100% pada komponen pendidikan 

dan kesehatan. 

Pada APBN tahun 2020 ini, 

Pemerintah mengalokasikan 

anggaran belanja bantuan sosial 

sebesar Rp107,7 triliun, yang terdiri 

dari belanja K/L sebesar Rp103 

triliun dan belanja non-K/L sebesar 

Rp4,7 triliun. Alokasi tersebut 

akan digunakan antara lain untuk: 

(1) transformasi bantuan sosial 

pangan menjadi kartu sembako, (2) 

melanjutkan pemberian bantuan 

program PKH, (3) melakukan 

perluasan cakupan bidikmisi 

menjadi KIP kuliah, (4) melakukan 

penyesuaian premi iuran JKN, dan 

(5) mengalokasikan dana cadangan 

untuk penanggulangan bencana 

alam. Alokasi dana untuk PKH 

sebesar Rp29,1 triliun, sedangkan 

alokasi untuk Kartu Sembako 

Rp28,1 triliun.

Untuk meningkatkan kualitas 

belanja bantuan sosial, beberapa 

hal yang dilakukan pemerintah 

yaitu : (1) menjalankan skema 

Gambar 2 Basis Data Terpadu

Sumber: Bappenas, diolah

Komitmen pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas belanja 

bantuan sosial tidaklah sia-

sia. Hasilnya, indikator 

kesejahteraan menunjukkan 

perbaikan. Tingkat kemiskinan 

menunjukan tren yang menurun 

dalam 5 tahun terakhir dari 11,2 

persen di 2015 dan mencapai 

9,4 persen di 2019. Rasio Gini 

sebagai indikator ketimpangan 

menunjukkan penurunan dari 

0,408 pada 2015 menjadi 0,382 

pada 2019. 

Desain Kebijakan Bantuan 
Sosial Era Covid-19

Akan tetapi, dengan datangnya 

pandemi Covid 19, semuanya 

telah berubah. Untuk 

mengurangi penyebaran 

virus, pemerintah mau tidak 

mau mengeluarkan kebijakan 

social distancing. Akibatnya, 

perlindungan sosial yang 

komprehensif berdasarkan siklus 

kehidupan; (2) meningkatkan 

sinergi antarprogram dalam belanja 

bantuan sosial; dan (3) memastikan 

ketepatan sasaran yang didukung 

basis data terpadu. 

Basis Data Terpadu (BDT) terdiri 

dari dua basis, yaitu berbasis 

keluarga dan non-keluarga. Dari 

BDT ini, terdeskripsi dengan jelas 

40 persen penduduk dengan status 

ekonomi terendah. Kemudian, guna 

memastikan ketepatan sasaran 

program, BDT ini dapat digunakan 

sebagai alat perencanaan program 

dan untuk mengidentifikasi nama 

dan alamat calon penerima bantuan 

sosial, baik rumah tangga, keluarga 

maupun individu berdasarkan pada 

kriteria-kriteria sosial-ekonomi 

yang telah ditetapkan (Lihat 

Gambar 2).
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banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan potensi 

pendapatan baik karena usahanya tidak berjalan, atau 

perusahaan tempatnya bekerja melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). Karenanya, pada akhirnya 

tingkat kemiskinan meningkat kembali. 

Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama pihak 

terkait lainnya segera melakukan berbagai langkah 

kebijakan, baik fiskal maupun moneter, guna merespon 

kondisi yang ada. Berbagai kebijakan yang dilakukan 

pemerintah, seperti melakukan pelebaran defisit di atas 

3 % PDB untuk mempercepat penanganan COVID-19 

dan penyelamatan perekonomian dari ancaman krisis. 

Kebijakan ini pada intinya adalah melakukan koreksi 

target pendapatan negara (pajak maupun bukan 

pajak) yang diprediksi menurun, melakukan refokus, 

realokasi, penghematan, dan penambahan pada sisi 

belanja negara sehingga diprediksi terjadi peningkatan 

pada belanja negara; serta mengkombinasikan  

penurunan pendapatan dan meningkatnya belanja 

negara yang berdampak pada semakin melebarnya 

defisit anggaran (Lihat Gambar 3). 

Diantara bauran kebijakan pada sisi belanja negara, 

terdapat alokasi dana tambahan untuk perluasan 

Social Safety net sebesar Rp110 triliun. Dana tersebut 

dikombinasikan dengan alokasi dana Bansos yang 

sudah ada dan juga kebijakan penggunaan Dana Desa 

untuk bansos cash transfer tingkat desa (Lihat Gambar 

4). 

Alokasi Social Safety Net sebesar Rp110 triliun secara 

detail adalah untuk penambahan penyaluran PKH 

untuk 10 jt KPM Rp8,3 triliun, dana tambahan 

sembako untuk 4,8 juta KPM (dari 15,2 juta menjadi 

20 juta KPM) Rp10,9 triliun, dana tambahan Kartu 

Pra Kerja Rp10 triliun, dana diskon tarif listrik untuk 

pelanggan 450 dan 900 VA sebesar Rp3,5 triliun, dana 

tambahan insentif perumahan bagi MBR dan lainnya 

Gambar  3 Fleksibilitas APBN 2020 Terpadu

Gambar 4 Bauran Kebijakan Bantuan Sosial 

Sumber: Kemenkeu, 2020

Sumber: Kemenkeu, Bappenas, Kemendes, 2020

Rp32,3 triliun, dana cadangan 

pemenuhan kebutuhan pokok dan 

operasi pasar Rp25 triliun, serta 

penyesuaian anggaran pendidikan 

untuk penanganan covid Rp20 

triliun.

Berdasarkan gambar 4, ada harapan 

bahwa sebagian masyarakat bisa 

terbantu untuk menjaga konsumsi 

untuk sementara waktu. Kebijakan 

di atas hanyalah salah satu dari 

beberapa kebijakan pemerintah 

untuk membantu masyarakat. 

Tentu saja, pemerintah terus 

mencermati dinamika yang ada dan 

segera merespon apabila kondisi 

perekonomian terjadi tidak seperti 

yang diharapkan.
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Indha Sendary* dan Adelia Pratiwi **)

Kebijakan 
Fiskal di tengah 
Pandemi:  
Moving Beyond 
Survival

Wabah Covid-19 adalah peristiwa 

luar biasa (extraordinary). Dunia 

terakhir kali dijangkiti wabah hebat 

seperti ini adalah pada 100 tahun 

yang lalu. Pada saat itu, beredar wabah yang dikenal 

dengan spanish flu yang menimbulkan konsekuensi 

penghentian aktivitas sosioekonomi (socioeconomic 

shutdown) yang besar di berbagai negara selama 

sekitar 2 tahun lamanya. Masuk akhir 2019, wabah 

Covid-19 hadir di antara penduduk dunia melalui 

Tiongkok dan terus menyebar ke belahan dunia lain 

tidak terkecuali Indonesia. Kebijakan extraordinary pun 

diambil oleh berbagai negara terinfeksi, mulai dari sisi 

kesehatan seperti Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) 

sebagai salah satu upaya untuk melambatkan tingkat 

penambahan kasus Covid – 19 baru setiap harinya 

(flattening the curve), hingga ekonomi. 

Febrio Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan 

**)Kepala Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik, BKF
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Di sisi ekonomi, Pemerintah 

Indonesia juga bergerak dengan 

cepat melalui penerbitan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (PERPPU) No. 1/2020 di 

akhir Maret 2020 dimana kebijakan 

fiskal diperbolehkan menjadi sangat 

fleksibel dengan defisit dapat 

melebihi aturan fiskal yaitu di 

atas 3 persen PDB. Ekonom Dunia 

Olivier Blanchard mengatakan ada 

3 peran kebijakan fiskal di tengah 

wabah yang mendukung respon 

kebijakan Pemerintah Indonesia ini, 

“Pertama, kebijakan fiskal ditujukan 

untuk melawan infeksi yaitu dengan 

mengeluarkan biaya sebanyak 

yang diperlukan untuk menangani 

infeksi dan untuk memberikan 

insentif pada perusahaan untuk 

memproduksi tes, obat, dan vaksin 

agar pandemi bisa diturunkan 

dan dikontrol, kedua, penanganan 

ekonomi atau menyediakan dana 

bagi rumah tangga dan dunia usaha 

yang terdampak isu likuiditas selama 

pandemi, serta ketiga, mendukung 

permintaan agregat, memastikan 

bahwa ekonomi berjalan dengan 

optimal dengan keseimbangan baru 

(dengan protokol kesehatan yang 

dijalankan)”.

PSBB sebagai upaya penanganan 

infeksi Covid-19 berdampak besar 

pada aktivitas sosial dan ekonomi 

masyarakat Indonesia, terbukti 

dengan menurunnya pertumbuhan 

ekonomi Indonesia menuju sebesar 

2,97% (yoy) pada akhir kuartal I 

tahun 2020. Dengan merosotnya 

pertumbuhan ekonomi di kuartal 

1 2020 ini, bagaimana prediksi 

Pemerintah mengenai progress 

penanganan Covid-19 dan kondisi 

ekonomi ke depan? Bagaimana 

respon kebijakan fiskal Pemerintah 

untuk menangani Covid di kuartal 2 

dan memulihkan ekonomi di kuartal 

3 dan seterusnya? Pada Warta 

Fiskal edisi kali ini, tim redaksi mewawancari Kepala 

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio 

Kacaribu, yang merupakan lead perumus kebijakan 

penanganan Covid-19 termasuk pemulihan ekonomi 

sebagaimana diamanatkan pada Perppu 1/2020. 

Melalui wawancara virtual, Febrio yang dilantik menjadi 

Kepala BKF pada 3 April 2020 itu, mengungkapkan 

pandangannya yang komprehensif. Di awal Febrio 

menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 

global memiliki outlook yang cukup buruk seiring 

dikoreksinya proyeksi pertumbuhan ekonomi global 

setelah merebaknya pandemi Covid – 19 di dunia. Ada 

yang memperkirakan ekonomi terkontraksi namun 

masih positif, tetapi ada juga yang memproyeksikan 

pertumbuhan global yang akan menyentuh angka 

negatif.

Pria lulusan Amerika Serikat tersebut, ketika ditanya 

gambaran kondisi ekonomi saat ini dan di beberapa 

tahun mendatang, mengungkapkan bahwa, ekonomi 

sedang dilanda ketidakpastian. Ia mengatakan kondisi 

yang terjadi saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya. 

“Belum pernah kita punya krisis seperti ini. Paling dekat 

dengan krisis ini Spanish flu dan hampir 100 tahun 

yang lalu,” ujarnya. Oleh karena itu, sebagai seseorang 

yang berada dalam pemerintahan, ia mendorong agar 

pemerintah harus tetap optimis namun di sisi lain, selalu 

menyiapkan langkah antisipatif jika keadaan semakin 

memburuk dan jauh dari apa yang diharapkan. “Hope for 

the best, always prepare for the worst, but somewhere in 

the middle we need to have plan”, ungkapnya menekankan. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, pemerintah 

merupakan harapan masyarakat karena pemerintah 

memiliki resources yang memadai dan bisa menggerakan 

resources tersebut dengan segala kewenangannya. 

Sebagai contoh, kebijakan dukungan fiskal luar biasa 

(extraordinary fiscal measures) yang diambil oleh 

pemerintah. Saat ini, defisit sudah bergerak mencapai 

Rp 641 triliun atau setara dengan 6,27% dari PDB. Ada 

yang mengatakan angka tersebut cukup besar, ada 

pula yang berpendapat masih kecil. Sebelumnya, defisit 

dijaga di level rata – rata 2% terhadap PDB, namun 

karena pandemi, pemerintah menaikan defisit menjadi 

5,07% terhadap PDB, dan hanya dalam kurun waktu 2 

bulan menjadi 6,27% terhadap PDB. “Belum pernah kita 

setajam itu perubahannya, tapi you have to have a plan 

even though you’re facing uncertainty”, ucap pria kelahiran 

Sidikalang, Sumatera Utara itu. 
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Berbicara mengenai defisit yang 

melebar, Febrio menuturkan 

bahwa pemerintah senantiasa 

memperhitungkan pelebaran 

defisit dengan hati – hati. Ketika 

ditanya kemungkinan pelebaran, 

menurutnya skenario defisit 

6,27% dari PDB saat ini dirasa 

sudah cukup. Pemerintah telah 

menyiapkan bantalan umum dan 

beberapa cadangan untuk stimulus 

kuartal III dan kuartal IV. Selain 

itu, pemerintah melihat serapan 

anggaran hingga bulan Mei masih 

sangat rendah. Ini berarti, masih 

ada peluang untuk realokasi dan 

refocusing. Jika ada anggaran 

yang tidak terealisasi, maka dapat 

digunakan untuk pemulihan 

ekonomi. Sehingga angka defisit 

diharapkan dapat dijaga dan 

tertutupi dari anggaran – anggaran 

tersebut. 

Febrio mengungkapkan dirinya 

tidak terlalu mengkhawatirkan 

pelebaran defisit, justru yang 

perlu ditekankan ialah kolaborasi 

dengan Kementerian/Lembaga 

terkait seperti Bank Indonesia (BI), 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Untuk membantu sektor keuangan 

seperti perbankan yang tentunya 

terdampak perlambatan aktivitas 

di sektor riil, misalnya, otoritas 

terkait dapat berkolaborasi dengan 

melakukan relaksasi kebijakan 

sesuai kewenangan masing-masing 

(Contoh: BI dengan relaksasi 

moneter dan bantuan likuiditas). 

Dengan defisit yang mencapai lebih 

dari Rp 1000 triliun, pemerintah 

tentunya juga mencermati 

dampaknya ke sektor keuangan 

seperti tingkat suku bunga di pasar 

keuangan, nilai tukar dan inflasi. 

Oleh karena itu, kerjasama dengan 

BI dan OJK menjadi sangat krusial. 

“Kami berharap they can actually 

take their role to the fullest bahkan 

beyond normal scenario”, tuturnya. 

Sementara itu, terkait dengan 

kebijakan perlindungan sosial, 

Febrio merasakan kebijakan yang 

telah dikeluarkan masih belum 

cukup. Contohnya di kuartal I 

tahun 2020, dimana pertumbuhan 

Indonesia hanya sanggup 

menyentuh angka 2,97% (yoy). 

Padahal pertumbuhan Indonesia 

biasanya berada pada level rata 

– rata 5% (yoy). Jika dilihat dari 

konsumsi, pertumbuhannya hanya 

2,8% (yoy) yang mencerminkan 

aktivitas ekonomi yang sangat 

lambat. Dengan melihat 

perkembangan di kuartal I ini, 

di kuartal II pemerintah fokus 

membantu sisi konsumsi melalui 

penyaluran perlindungan sosial 

untuk bertahan. 

“Jadi di sisi demand kita tahan 

konsumsinya dan di sisi usaha kita 

jaga ketahanannya. Oleh karena 

itu kebijakan yang paling didorong 

adalah pemberian bantuan sosial 

(bansos) seperti PKH (Program 

Keluarga Harapan), listrik, 

sembako dimana fokusnya adalah 

masyarakat 30% termiskin. Lalu di 

sisi produksi dibantu melalui subsidi 

bunga UMKM. Ini survival untuk 

konsumsi dan usaha”, jelas Febrio 

menerangkan.

Lalu lanjutnya, bantuan tersebut 

bisa saja lebih dari yang saat 

ini diberikan pemerintah untuk 

bertahan. Misalnya untuk 

mendorong sisi konsumsi, saat 

ini sasaran perlindungan sosial 

sudah ditujukan hingga kelompok 

masyarakat dengan kelas 

pendapatan 50% termiskin. “Jika 

konsumsi ingin makin didorong, 

kita bisa berikan hingga ke kelas 

Jadi di sisi 
demand kita tahan 
konsumsinya dan di 
sisi usaha kita jaga 
ketahanannya. Oleh 
karena itu kebijakan 
yang paling didorong 
adalah pemberian 
bantuan sosial 
(bansos) seperti PKH 
(Program Keluarga 
Harapan), listrik, 
sembako dimana 
fokusnya adalah 
masyarakat 30% 
termiskin. Lalu di 
sisi produksi dibantu 
melalui subsidi bunga 
UMKM. Ini survival 
untuk konsumsi dan 
usaha”,

“
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tersebut, pemerintah menciptakan 

instability yang terlalu besar. 

“Disinilah kerjasama dengan 

institusi lain diperlukan, dimana 

kita melakukan burden sharing 

untuk menemukan solusi atas 

permasalahan ini”, lanjutnya. 

Terakhir Febrio menyampaikan, 

bahwa dengan adanya pandemi 

ini baik pemerintah maupun 

seluruh rakyat dapat mengambil 

berbagai pelajaran. Kepada kaum 

milenial misalnya, peran milenial 

untuk bertahan dalam krisis jauh 

lebih agile dibandingkan kelompok 

demografi sebelumnya. Ide – idenya 

pun lebih aplikatif. Selain itu, dalam 

birokrasi, milenial memiliki peluang 

kemampuan untuk membuat 

kebijakan yang lebih baik, cepat 

dan agile. 

“Kita tahu masyarakat sekarang 

mayoritas adalah milenial sehingga 

masyarakat inilah yang kita hadapi 

sebagai pemerintah, sehingga 

apapun yang jadi style milenial 

yang men-dictate how we work as 

a nation. So keep living your lifestyle 

and drive the economy to go living 

the crisis”, pesan Febrio.

Selain itu, di tengah kondisi saat 

ini, Febrio juga mengajak seluruh 

rakyat Indonesia untuk mengambil 

peran dan membantu bangsa 

Indonesia untuk dapat keluar dari 

krisis bersama – sama. “Lakukan 

peran anda dengan baik, karena 

we are in this together and we have 

to come out from this together 

as well as a nation. Peran sektor 

perbankan, swasta bahkan individu 

kita harapkan untuk berkontribusi. 

Ini saatnya paling penting untuk 

kita gotong royong”, pungkas Febrio 

mengakhiri percakapan.

pendapatan mengengah, karena 

yang kelas menengah ini juga 

sama menderitanya, tentu kelas 

menengah ini maksudnya sektor 

informal” tambah mantan Kepala 

Kajian Makro dan Keuangan LPEM 

FEUI ini. 

Pemerintah akan mencari cara 

terbaik untuk memberikan dan 

memastikan bantuan tersebut 

langsung dapat digunakan di 

kuartal III atau bahkan kuartal 

II. Untuk itu, dibutuhkan ide 

– ide inovatif dari pegawai di 

Badan Kebijakan Fiskal maupun 

Kementerian Keuangan, khususnya 

yang masih muda. “Ide – ide kalian 

itu bukan hanya karena kalian 

kreatif tapi itu part of your life. 

Misalnya saja, saat ini memesan 

makanan menggunakan aplikasi 

sudah menjadi gaya hidup, dari 

situ bisa saja tercetus penyaluran 

bantuan menggunakan voucher”, 

ujarnya memberikan contoh. Ia 

menyampaikan bahwa pemerintah 

harus dapat memikirkan desain 

kebijakan yang mudah, cepat 

namun tetap aplikatif.

Selain itu, Febrio juga menekankan 

pentingya bagi pembuat kebijakan 

untuk melakukan pemetaan dan 

menyusun kebijakan berdasarkan 

data. Faktanya memang banyak 

sektor terdampak negatif dari 

adanya pandemi Covid – 19. Namun 

masih ada beberapa sektor yang 

memperoleh keuntungan dari 

kondisi tersebut. 

“Kalau di lihat sektoral, belum ada 

yang tumbuh bagus. Kalaupun ada 

online food ordering karena adanya 

Covid – 19 memang menolong, tapi 

not compensating the negative effect, 

ini kita lihat sebagai bantalan”, 

ucapnya. Sehingga pembuat 

kebijakan diharapkan dapat jeli 

melihat sektor – sektor yang 

tumbuh kemudian membuat 

kebijakan untuk dapat mendorong 

sektor tersebut. Di sisi lain, untuk 

sektor yang terdampak, dengan 

data yang ada, pembuat kebijakan 

harus dapat melakukan targeting 

dengan baik, sektor apa saja yang 

terdampak paling signifikan dan 

memformulasikan fasilitas yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh sektor tersebut. Misalnya, 

pemberian pemberian insetif 

pajak yang mayoritas dibutuhkan 

untuk survival para pelaku usaha, 

dimana insentif tersebut diberikan 

untuk sektor – sektor yang paling 

terdampak, seperti manufaktur 

dan perdagangan. Selain itu 

ada juga sektor kesehatan yang 

diberikan fasilitas. 

Ditanya terkait kebijakan selain 

insentif perpajakan, Febrio 

menjelaskan bahwa pemerintah 

menyiapkan kebijakan yang 

komprehensif tidak hanya sebatas 

insentif pajak. Dari Rp 641 

triliun anggaran untuk program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN), porsi pajak hanya sekitar Rp 

120an triliun. Selain itu, ada juga 

bantuan untuk BUMN. “Di PEN 

kita move beyond tax incentives 

and beyond survival. Kita memang 

masih fokus dengan survival, tapi 

juga kita menyiapkan perusahaan 

– perusahaan BUMN strategis 

untuk bisa melakukan adjustment 

lebih cepat ketika ekonomi sudah 

mulai bergerak”, ungkapnya. 

Pariwisata juga akan didorong, 

Berbagai kebijakan pun masih 

terbuka untuk dilakukan, namun 

demikian, menurut Febrio, 

pemerintah harus tetap berhati 

– hati menjaga defisit. Jangan 

sampai dengan pelebaran defisit 
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*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Mitigasi Fiskal  
di Masa Pandemi

Milson Febriyadi *)

D i tengah upaya 

mempercepat 

transformasi ekonomi 

Indonesia menjadi 

negara maju, pandemi virus korona 

atau Covid-19 berisiko menurunkan 

prospek pertumbuhan ekonomi 

Indonesia di tahun 2020 seiring 

dengan penurunan kegiatan 

ekonomi masyarakat. Kompleksitas 

dampak negatif pandemi 

Covid-19 yang menyangkut 

aspek kemanusiaan, keuangan, 

dan kesejahteraan masyarakat, 

memerlukan respons kebijakan 

yang tidak cukup bertumpu pada 

satu kebijakan, namun perlu 

terintegrasi dalam satu bauran 

kebijakan.

Untuk menanggulangi dampak 

tidak menguntungkan tersebut 

dan mencegah resesi ekonomi 

yang berimplikasi pula pada 

kinerja keuangan negara, otoritas 

fiskal telah menempuh langkah 

kebijakan kontra siklus yang 

baurannya telah ditetapkan 

dalam Perppu 1/2020 bersamaan 

dengan bauran kebijakan stabilitas 

sistem keuangan. Regulasi ini 

merujuk pada kerangka kebijakan 

fiskal ekspansif yakni untuk 

menciptakan efek pengganda pada 

sisi permintaan agregat, sehingga 

diperlukan penyesuaian kebijakan 

APBN. 

Dalam konteks penanggulangan 

pandemi Covid-19, penyesuaian 

postur APBN dilakukan dengan 

peningkatan alokasi belanja di 

bidang kesehatan, pengeluaran 

untuk social safety net, serta 

relaksasi kebijakan perpajakan 

untuk memperbaiki kondisi 

keuangan sektor usaha dan 

kelompok masyarakat terdampak.
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mata uang dollar AS. Mendorong 

fenomena cash is the king. 

Alhasil, harga saham dunia anjlok, 

diiringi dengan yield obligasi yang 

meningkat. Kurs rupiah terhadap 

dollar AS juga melemah akibat 

ketatnya pasokan dollar AS di 

pasar global. Kepanikan ini juga 

menyebabkan keluarnya investasi 

portofolio (capital outflows) dari 

Indonesia dalam jumlah besar dan 

dalam waktu yang relatif singkat 

seiring dengan cepatnya penularan 

Covid-19 secara global. 

Di sektor pembiayaan, 

terganggunya kegiatan produksi 

barang dan jasa pada gilirannya 

akan menurunkan kemampuan 

membayar cicilan kredit perbankan 

bagi UMKM dan korporasi 

sehingga memaksa dilakukannya 

restrukturisasi kredit. 

Pasca diterbitkannya Perppu 

1/2020, ada diskusi yang cukup 

sengit di antara kolega saya 

mengenai porsi stimulus fiskal 

indonesia untuk penanganan 

Covid-19 dan pencegahan resesi 

ekonomi kali ini. Beberapa negara 

seperti Australia, Singapura, 

Malaysia hingga akhir Maret 

lalu mendorong stimulus hingga 

ke tingkat 10 persen dari PDB. 

Sementara Italia dan Tiongkok 

yang mengalami kerugian jiwa 

cukup besar akibat pandemi 

Covid-19, porsi stimulus fiskalnya 

hanya sebesar 1,4 persen dan 1,2 

persen dari PDB. 

Apakah kemudian besaran 

stimulus fiskal bisa diasosiasikan 

dengan persentase korban jiwa 

yang bisa diselamatkan? Saya tak 

berminat masuk dalam perdebatan 

tersebut. Yang ingin saya tekankan 

adalah keselamatan dan kesehatan 

masyarakat harus menjadi prioritas 

Pelonggaran kebijakan defisit APBN 

dengan menaikkan batasan hingga 

lebih dari 3 persen dari PDB mau 

tak mau juga perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi ancaman yang 

membayangi perekonomian ke 

depan. 

Seiring dengan kebijakan untuk 

membatasi mobilitas masyarakat 

guna mengurangi tingkat 

penularan virus Covid-19, aktivitas 

ekonomi masyarakat sehari-hari 

menjadi mandeg. Produksi barang 

dan jasa terganggu, beberapa 

UMKM terpaksa merumahkan 

karyawannya tanpa kompensasi 

penghasilan yang memadai, tingkat 

pendapatan kelompok masyarakat 

yang basis penghasilannya secara 

harian menurun. Demikian juga 

omzet dan laba pelaku usaha 

beberapa sektor perekonomian 

yang tertekan akibat transaksi yang 

berkurang. 

Implikasinya: basis penerimaan 

pajak dan PNBP tergerus di tengah 

kondisi luar biasa (extraordinary) 

seperti sekarang dan kebutuhan 

belanja yang belum pernah terjadi 

sebelumnya (unprecedented) 

meningkat.

Selain sektor riil, sektor keuangan 

pun mengalami kepanikan. 

Berdasarkan informasi Bank 

Indonesia, Indeks volatilitas (VIX) 

melonjak dari 18,8 ke 82,7 setelah 

Pemerintah AS memutuskan untuk 

memberikan stimulus lebih dari 2 

triliun dollar AS serta The Fed yang 

menurunkan suku bunga sebesar 

100 bps dan injeksi likuiditas dalam 

jumlah besar. Implikasinya: terjadi 

pelepasan portofolio investasi oleh 

para investor global dalam bentuk 

obligasi, saham, maupun komoditas 

dan mensubstitusinya dalam 

bentuk simpanan dalam bentuk 

di tengah kesadaran bahwa peran 

APBN itu terbatas. Sehingga 

kualitas belanja harus baik dan 

menjadi perhatian serius.

Perbedaan perbandingan stimulus 

antarnegara merupakan sesuatu 

yang lazim. Sederhananya karena 

masing-masing negara memiliki 

kapasitas fiskal yang berbeda. 

Sistem dan rezim mobilisasi 

pendapatan dan praktik belanja 

di tiap-tiap negara pun bervariasi. 

Yang lebih utama, sebagaimana 

dikatakan Chatib Basri, Mantan 

Menteri Keuangan Indonesia, 

efektivitas bauran protokol 

kebijakan harus dikedepankan 

dengan memperhatikan konteks 

situasi, waktu, urutan dan prioritas. 

Fleksibilitas batasan defisit 

APBN sesuai Perppu 1/2020 juga 

menjamin tersedianya ruang/

opsi bagi otoritas fiskal ke depan 

untuk melakukan intervensi 

kebijakan sesuai kebutuhan. Ini 

mengingatkan saya akan pendapat 

Larry Summers, mantan Menteri 

Keuangan AS yang mengatakan 

bahwa ekspansi fiskal harus 

memenuhi prinsip Triple Three 

(targeted, temporarly, and timely). 

Setelah garis besar mitigasi fiskal 

untuk menanggulangi pandemi 

Covid-19 ditetapkan dalam Perppu 

1/2020, tahap berikutnya adalah 

memastikan bahwa kebijakan 

tersebut diikuti dengan cepat oleh 

regulasi-regulasi turunan dan 

petunjuk pelaksanaannya, untuk 

mendorong siklus perekonomian 

terhindar dari resesi yang 

diharapkan short-lived pada tahun 

2020 sesuai pola V-shape akibat 

pandemi Covid-19.

ANALISIS
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*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Hikmah COVID-19 Bagi 
Lingkungan Hidup
Rita Helbra Tenrini *)

Dunia sedang berduka 

akibat serangan 

pandemi Covid-19. 

Sebanyak 213 negara 

sudah dinyatakan terkena serangan 

pandemi Covid-19, dengan jumlah 

pasien terkonfirmasi sebanyak 

2.883.603 orang dan meninggal 

sebanyak 198.842 orang. Di 

Indonesia sendiri sampai tanggal 

27 April telah 9.096 pasien 

dinyatakan positif Covid-19, 1.151 

dinyatakan sembuh dan 765 orang 

meninggal berdasarkan data di 

webiste Covid-19. 

Setiap negara menanggapi 

pandemi Covid-19 dengan berbagai 

kebijakan, antara lain Korea 

Selatan yang melakukan kebijakan 

melakukan tes secara masif, 

sehingga penderita dapat diketahui 

langsung dan diberikan tindakan. 

Islandia juga melakukan hal yang 

sama, dan memberikan tes secara 

gratis kepada seluruh penduduk 

yang bersedia untuk melakukan 

tes Covid-19. Hal ini juga dilakukan 

oleh pemerintah Vietnam, bahkan 

Vietnam melengkapi kebijakan 

ini dengan melakukan karantina 

ketat dan menelusuri semua orang 

yang berhubungan dengan pasien 

Covid-19 yang terkonfimasi positif. 

Hal ini membuat penanganan 

Covid-19 di Vietnam sangat efektif, 

dan mulai 23 April pemerintah 

ANALISIS
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Vietnam mendapatkan status 

bebas Covid-19 setelah tujuh 

hari mencatatkan nol kasus baru 

Covid-19, dan sejak itu telah 

mengizinkan penduduk di seluruh 

negeri untuk melanjutkan aktivitas 

di luar dan mengaktifkan kembali 

bus, taksi dan penerbangan 

domestik.

Kebijakan lockdown juga 

diberlakukan di berbagai kota 

dan negara untuk menekan laju 

penyebaran Covid-19. Indonesia 

menetapkan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) 

melalui penetapan Peraturan 

Pemerintah (PP) No.21 Tahun 

2020. PSBB sendiri merupakan 

pembatasan kegiatan tertentu 

penduduk dalam suatu wilayah 

yang diduga terinfeksi Covid-19, 

untuk mencegah kemungkinan 

penyebaran virus tersebut. PSBB 

meliputi peliburan sekolah dan 

tempat kerja, pembatasan kegiatan 

keagamaan dan pembatasan 

kegiatan di tempat atau fasilitas 

umum. Penetapan PSBB diserahkan 

kepada pemerintah daerah setempat 

dengan persetujuan dari Menteri 

Kesehatan. Beberapa daerah telah 

melaksanakan PSBB seperti kota 

Jakarta, daerah sekitar Jakarta 

seperti kota Depok, kota dan kab 

Bogor, Bekasi dan Tangerang. 

Kota lain juga ikut menerapkan 

PSBB tersebut seperti Pekanbaru, 

Bandung, Cimahi, Sumedang Tegal, 

Makassar, Tarakan, Banjarmasin, 

Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan 

terakhir Gowa. 

Tetapi seperti kata pepatah “selalu 

ada hikmah dibalik setiap kejadian” 

itulah yang dirasakan setelah 

adanya kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar di Indonesia, dimana 

lingkungan hidup memperoleh 

hikmah yang luar biasa. Hal 

tersebut juga terjadi di Jakarta, 

setelah sebelumnya pada tahun 

2019, Jakarta sempat diberitakan 

sebagai salah satu kota dengan 

polusi udara tertinggi di dunia. 

Selain Jakarta, kota Lahore di 

Pakistan, Hanoi di Vietnam, Dubai 

di Uni Emirat Arab serta Wuhan 

di China masuk dalam lima besar 

kota dengan tingkat polusi udara 

tertinggi di dunia.

Emisi karbon di China berkurang 

kurang lebih 25% selama empat 

minggu atau setara dengan 200 

MtCO2 (CarbonBrief, 2020). Di 

Jakarta sejak diberlakukannya 

PSBB, banyak yang mengunggah 

foto ke sosial media mereka 

betapa bersihnya langit, bahkan 

di daerah Bogor pemandangan 

gunung yang biasanya tertutup 

oleh kabut, sekarang bisa dilihat 

secara langsung. Suara kicauan 

burung setiap pagi juga sekarang 

lebih sering terdengar, bahkan di 

negara Kanada binatang liar yang 

biasa tinggal di hutan datang ke 

Gambar 1 Foto Jakarta Pasca PSBB

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 
(https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/wp-content/
uploads/2020/05/200511-KUALITAS-UDARA-JAKARTA.TLK_.pdf)

daerah pemukiman warga. Berikut 

foto yang diambil dari website 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

DKI Jakarta, pada minggu ke 5 

penerapan PSBB tanggal 11 Mei 

2020.

Analisis dari the International 

Energy Agency (IEA) terhadap 

data harian hingga pertengahan 

April menunjukkan bahwa 

negara-negara yang menjalankan 

kebijakan lockdown mengalami 

penurunan rata-rata 25% dalam 

permintaan energi per minggu dan 

negara-negara yang menjalankan 

partial lockdown seperti Indonesia 

mengalami penurunan permintaan 

energi rata-rata 18%. Sehingga 

menurut IEA diperkirakan emisi 

CO2 dunia turun 8% tahun ini atau 

sekitar 2,6 Gigaton CO2 karena 

pandemi Covid-19. Penurunan ini 

menjadi yang terbesar yang pernah 

tercatat, dan nilainya sekitar enam 

kali lebih besar dari dampak krisis 

keuangan 2008.

Berdasarkan Laporan Kualitas 

Udara Jakarta dari Dinas 
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Lingkungan Hidup Provinsi DKI 

Jakarta, diketahui bahwa kualitas 

udara Jakarta secara keseluruhan 

mengalami peningkatan setelah 

dilaksanakan PSBB. Terdapat 

beberapa parameter pengukuran 

index standar pencemaran udara 

(ISPU) berdasarkan KLHK yaitu, 

partikulat, karbondioksida, sulfur 

dioksida, nitrogen dioksida dan 

ozon. Ambang batas untuk 

partikulat (PM2,5) adalah 65,4 µg/

m3, berikut data konsentrasi PM2,5 

untuk daerah Jakarta :

Pada tabel 1 diketahui bahwa 

data konsentrasi PM2,5 sebelum 

dilaksanakan work from home, 

setelah dilaksanakan work from 

home dan setelah dilaksanakan 

PSBB, secara keseluruhan 

mengalami penurunan. 

Konsentrasi Maksimum PM2,5 

setelah diterapkannya PSBB 

pada Minggu ke-4 menunjukan 

penurunan dibandingkan sebelum 

dilaksanakannya work from home, 

yaitu sekitar 1,26 % sampai dengan  

6,99 % kecuali di St. Bundaran HI 

dan Jagakarsa yang mengalami 

kenaikan 5,25% dan 24, 6%. 

Akan tetapi, peningkatan 

konsentrasi maksimum PM2,5 

kembali terjadi ketika transportasi 

umum beroperasi normal kembali 

setelah 7 Mei 2020. Relaksasi 

tersebut diberikan agar roda 

perekonomian nasional tetap 

berjalan di tengah pandemi. 

Seluruh moda angkutan udara, 

kereta api, laut dan bus kembali 

beroperasi dengan catatan harus 

menggunakan protokol kesehatan, 

dimana para penumpang dicek 

kesehatannya dengan standar 

khusus. 

Penurunan tajam emisi karbon 

di seluruh dunia disebabkan 

adanya pembatasan mobilitas 

masyarakat untuk mencegah 

penyebaran Covid-19. Akan 

tetapi hal tersebut tak akan 

bertahan lama berdasarkan 

data pada SUTD Data-driven 

innovation lab, yang melakukan 

prediksi kapan Covid-19 akan 

berakhir, diprediksikan Covid-19 

akan berakhir pada tanggal 8 

Juli 2020 di seluruh dunia dan 

Indonesia. Hikmah ke lingkungan 

hidup berupa peningkatan 

kualitas udara, langit yang cerah 

tidak akan bertahan lama jika 

pemerintah tidak berupaya untuk 

mempertahankannya. Sektor 

energi merupakan salah satu sektor 

dengan porsi yang paling dominan 

dalam menyumbang emisi gas 

rumah kaca (Climate Transparency, 

2018). Oleh karena itu telah saatnya 

Tabel 1 Konsentrasi Maksimum PM2,5 Non WFH, WFH dan PSBB

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (https://lingkunganhidup.
jakarta.go.id/wp-content/uploads/2020/05/200511-KUALITAS-UDARA-
JAKARTA.TLK_.pdf)

Indonesia menguatkan komitmen 

penurunan emisi untuk beralih 

ke energi yang lebih bersih yaitu 

energi baru dan terbarukan. 

Berdasarkan Rencana Umum 

Energi Nasional (RUEN) dan Paris 

Agreement, target bauran energi 

Indonesia adalah 23 persen di 

tahun 2025. Capaian hingga tahun 

2018 adalah sekitar 13-14 persen 

dari seluruh pembangkit yang 

dimiliki oleh Indonesia (Climate 

Transparency, 2018). Sementara 

potensi energi baru terbarukan di 

Indonesia sangatlah besar. Sampai 

saat ini utilisasi hanya sekitar 2,1% 

dari seluruh potensi EBT yaitu 

sekitar 400 Giga Watt. Potensi 

EBT berasal dari energi bahan 

bakar nabati, geothermal, energi 

dari angin, surya, air, energi dari 

arus laut, dan energi sampah. 

Momen pasca Covid-19 merupakan 

saatnya bagi seluruh negara 

di dunia termasuk Indonesia 

untuk memperkuat komitmen 

pengurangan emisi karbon. 

Bagaimana strategi untuk 

mempertahankan keadaan 

lingkungan hidup yang telah 

direset ulang oleh suatu kejadian 

luar biasa, yaitu pandemi Covid-19. 

Hal ini adalah untuk generasi 

mendatang, supaya dunia ini dapat 

bertahan lebih lama menghadapi 

dampak perubahan iklim.   
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Pentingnya Akurasi 
Stimulus Ekonomi 
untuk Covid-19

V irus korona telah 

memberikan dampak 

negatif yang begitu 

besar terhadap 

perekonomian dunia. Tingginya 

tingkat penyebaran akan virus 

ini membuat banyak perusahaan 

yang menghentikan sementara 

aktivitasnya. Hal ini pun berujung 

pada pelemahan kinerja sektor riil 

maupun perdagangan. Imbasnya 

juga terasa pada harga komoditas 

yang mengalami penurunan akibat 

dalamnya penurunan permintaan. 

Contohnya yakni komoditi minyak, 

dimana harganya sempat mencapai 

angka di bawah USD20 per barel. 

Hal ini diperparah dengan harga 

kontrak minyak AS yang pada 

Wignyo Parasian *)

bulan Mei telah menyentuh angka 

negatif, pertama kali sepanjang 

sejarah. Rangkaian peristiwa 

tersebut tak pelak memunculkan 

sentimen pesimis sehingga 

membuat pasar keuangan di 

seluruh dunia mengalami fluktuasi 

dalam beberapa bulan terakhir.

Lesu di 2020

Perlambatan ekonomi dunia 

pada 2020 pun sepertinya sudah 

tidak terhindarkan dengan 

melihat pandemik yang masih 

berlangsung, terlebih dengan belum 

ditemukannya vaksin akan Virus 

korona. IMF dalam rilis World 

Economic Outlook (WEO) April 

2020 memprediksi ekonomi global 

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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akan mengalami pertumbuhan negatif 3,0 persen pada 

2020. Padahal dalam dua WEO sebelumnya, IMF cukup 

yakin ekonomi mampu mengalami rebound, terutama 

dengan tercapainya kesepakatan perang dagang fase 

pertama antara AS dan Tiongkok. Sementara itu, 

aktivitas perdagangan juga diperkirakan kembali 

meneruskan tren perlambatannya yang terjadi sejak 

2017. IMF mengeluarkan proyeksi bahwa volume 

perdagangan akan tumbuh negatif 11,0 persen yang 

banyak dipengaruhi oleh penurunan aktivitas riil di 

seluruh negara.

Namun, IMF juga mencatat bahwa perekonomian 

kemungkinan akan mengalami pembalikan di 2021 

sebagai dampak lesunya aktivitas pada 2020. Tentunya 

hal ini dengan pertimbangan penyebaran korona sudah 

mampu ditangani dengan baik. Terlepas dari skenario 

tersebut, prediksi ini perlu diantisipasi karena tahun 

2021 dapat dijadikan sebagai momentum oleh negara-

negara untuk memacu kembali 

ekonominya. Dampaknya yakni 

dapat mendorong penciptaan 

lapangan kerja serta mengurangi 

tingkat pengangguran, sehingga 

kesejahteraan masyarakat pun 

diharapkan meningkat.

Pentingnya Stimulus Ekonomi

Pemerintah di seluruh negara pun 

bergerak cepat dengan memberikan 

respons stimulus untuk melindungi 

masyarakat dan perekonomian 

mereka. Hal ini dilakukan dalam 

rangka mengurangi konsekuensi 

korona terhadap aktivitas 

ekonomi serta menyiapkan 

langkah-langkah pemulihan di 

tahun mendatang. Secara umum, 

respons stimulus yang diberikan 

pemerintah dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yakni fiskal dan 

moneter. Dalam menjalankan 

kebijakan fiskal, pemerintah 

akan menggunakan penerimaan 

serta pengeluarannya sebagai 

instrumen dalam penyelenggaraan 

negara. Kebijakan ini berfungsi 

untuk mengalokasikan anggaran 

untuk tujuan pertumbuhan, 

mendistribusikan pendapatan untuk 

peningkatan kesejahteraan rakyat, 

serta menstabilkan ekonomi makro 

dalam cakupan terbatas. Oleh 

karena itu, instrumen fiskal dapat 

digunakan untuk mempengaruhi 

sektor perekonomian tertentu 

dan menyeimbangkan pendapatan 

antar masyarakat. Sementara itu, 

kebijakan moneter dilaksanakan 

oleh bank sentral negara dengan 

tujuan mencapai serta memelihara 

stabilitas nilai mata uang. Adapun 

beberapa hal yang dilakukan 

antara lain melalui pengendalian 

jumlah uang beredar serta 

penetapan tingkat suku bunga. 

Dengan demikian, instrumen 

Grafik  1 Pertumbuhan Ekonomi Global 2017-2021 (%, yoy)

Grafik  2 Pertumbuhan Volume Perdagangan 2017-2021 (%, 
yoy)

Sumber: IMF World Economic Outlook April 2020, diolahKUALITAS-
UDARA-JAKARTA.TLK_.pdf)
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moneter cenderung digunakan untuk membantu dalam 

menstabilkan variabel makroekonomi, seperti tingkat 

inflasi. 

-Grafik 2 memberikan ilustrasi komparasi besaran 

bantuan fiskal yang telah diberikan oleh 20 negara 

berpendapatan tertinggi di dunia hingga akhir April 

2020 dalam rangka mengantisipasi dampak negatif 

korona terhadap perekonomiannya. Dibandingkan 

negara lainnya, AS tercatat sebagai negara yang 

memberikan stimulus terbesar, sedangkan Rusia 

mengalokasikan dananya paling sedikit. Sementara itu, 

besaran stimulus yang dikeluarkan Indonesia relatif 

kecil jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya.

Total sebesar USD2,4 triliun telah digelontorkan oleh 

AS untuk penanganan korona, terlebih dengan kondisi 

jumlah kasus yang terus meroket dalam satu bulan 

terakhir. Pemerintah mengalokasikan hampir USD2 

triliun untuk memberikan insentif bagi perusahaan 

serta bantuan tunai bagi masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan pendekatan Trump yang menginginkan roda 

perekonomian tetap terjaga, bahkan ia berharap 

lockdown segera dibuka agar aktivitas bisnis segera 

berjalan. Tentunya pendekatan ini perlu diwaspadai 

karena di satu sisi berjalannya kembali perusahaan 

menunjukkan pergerakan ekonomi. Namun di sisi 

Grafik  3 Perbandingan Stimulus Fiskal Negara G-20 
Terhadap Persentase PDB (Hingga 29 April 2020)

Sumber: IMF Policy Responses to COVID-19, 
berbagai berita, diolah

lain, penyebaran korona yang belum 

sepenuhnya tuntas dapat menjadi 

ancaman bagi AS yang justru dapat 

memperburuk prospek ekonomi 

negara ini ke depan.

Jerman dapat menjadi rujukan yang 

baik mengapa pendekatan AS ini 

perlu dikaji ulang kembali. Walaupun 

jumlah kasusnya tidak sebesar AS, 

Jerman bertindak all-out dalam 

penyelesaian isu korona. Pemerintah 

hanya menganggarkan sekitar 

USD200 miliar untuk penyediaan 

alat kesehatan serta hibah bagi 

usaha kecil. Namun, negara ini 

menggunakan instrumen moneternya 

melalui dana stabilisasi serta bank 

BUMN Jerman yang bernama KfW 

untuk memberikan akses pinjaman 

maupun penjaminan dengan total 

hingga USD1 triliun. Kebijakan ini 

terbukti mampu menekan tingkat 

kematian di Jerman serta membantu 

banyak perusahaan tetap berada 

dalam kondisi stabil di tengah periode 

pandemik. Namun, ketika pemerintah 

memutuskan untuk membuka 

lockdown secara perlahan, jumlah 

pertambahan kasus harian kembali 

mengalami lonjakan. Hal tersebut 

membuat pemerintah mulai kembali 
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berpikir ulang untuk menerapkan 

lockdown jika jumlah kasus kembali 

meningkat. Melihat kondisi AS 

yang lebih buruk, pendekatan yang 

dilakukan oleh Trump tersebut 

perlu dikaji ulang, terlebih dengan 

melihat besaran stimulus yang 

sudah dikucurkan. 

Besar Bukan Segalanya

Namun, gelontoran stimulus 

bukanlah satu-satunya jalan dalam 

mengantisipasi konsekuensi korona 

terhadap perekonomian. Negara 

seperti AS dan Jerman mampu 

melakukannya karena ditopang 

oleh kapasitas fiskal maupun 

moneter yang mumpuni serta 

perekonomian yang kuat. Kebijakan 

ini tentu tidak dapat diterapkan di 

seluruh negara, terutama negara 

berkembang. Walaupun secara 

fundamental perekonomiannya 

kuat, tetapi kapasitas fiskal yang 

dimiliki umumnya belum kapabel 

untuk melebarkan tingkat utang, 

sehingga pendanaan terukur 

menjadi solusi tepat dalam 

mengatasi masalah tersebut.

Tiongkok dapat menjadi contoh 

baik dimana negara mampu 

mengatasi pandemik ini dengan 

pengeluaran yang efisien. Dengan 

besaran pengeluaran sebesar 

USD180 miliar, yang besarannya 

tidak sampai 10 persen stimulus AS, 

negara ini mampu memproduksi 

alat medis serta memberikan 

keringanan pajak bagi perusahaan. 

Bank sentral juga memberikan 

dukungan moneter, antara lain 

melalui injeksi uang USD174 miliar 

serta berbagai fasilitas dukungan 

pinjaman sebesar USD113 miliar. 

Melalui dukungan kebijakan kesehatan, yakni dalam 

bentuk lockdown, serta stimulus ekonomi yang terukur, 

Tiongkok mampu mengontrol wabah korona hanya 

dalam kurun waktu dua bulan.

Bauran kebijakan dalam bentuk stimulus memang 

penting untuk dikucurkan dalam periode ini. Terlebih 

dampak yang ditimbulkan, baik bagi individu maupun 

perusahaan, sangat besar sehingga pemerintah perlu 

melakukan intervensi. Namun, kebijakan ekonomi 

bukanlah kebijakan utama, melainkan sebagai 

suplemen kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh 

sebuah negara. Tiongkok telah mengajarkan bahwa 

dengan stimulus ekonomi yang efisien ditambah 

penerapan kebijakan kesehatan yang tepat telah 

mampu mengontrol penyebaran virus dengan 

baik. Artinya besaran stimulus bukanlah hal yang 

terpenting, melainkan seberapa besar dampak stimulus 

tersebut mampu mengurangi pengaruh korona serta 

mempersiapkan langkah pemulihan ekonomi di tahun 

mendatang.

Sejauh ini, Indonesia sudah cukup baik dalam 

mengimplementasikan kebijakan guna mengatasi 

dampak korona. Selain penerapan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) yang telah dilaksanakan di 

beberapa daerah, pemerintah juga telah memberikan 

dukungan sebesar Rp405 triliun untuk menyediakan 

alat kesehatan serta membantu masyarakat dan 

perusahaan yang terdampak. Stimulus yang diberikan 

pun cukup terukur karena sesuai dengan kapasitas 

fiskal serta tidak melebarkan defisitnya terlalu 

tinggi. Namun, tantangan belum berakhir karena 

pemerintah perlu memikirkan kebijakan yang tepat 

ketika memulai kembali aktivitas perekonomiannya 

secara normal. Negara lain telah memberikan pelajaran 

bahwa pembukaan lockdown yang tidak matang 

dapat berdampak pada penambahan jumlah kasus 

korona. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah 

untuk bergerak ke depan agar stimulus yang telah 

dikeluarkan memiliki manfaat yang optimal dalam 

membantu perekonomian Indonesia.
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Respons Kebijakan 
Perpajakan Hadapi Pandemi

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan 
**) Analiis Kebiijakan pada Badan Kebijakan Fiskal , Kementerian Keuangan

Pandemi Covid-19 begitu cepat menyebar dan menekan 

perekonomian di seluruh dunia. IMF memperkirakan, ekonomi 

global tahun ini akan tumbuh negatif sebesar -3%. Proyeksi 

ini jauh dari pertumbuhan tahun 2019 sebesar 2,9%. Indonesia 

masih “beruntung” dengan proyeksi pertumbuhan yang positif. Di tahun 

2020, pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan mencapai 0,5%.

Yanuar Falak Abiyunus* dan Suwardi **
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Negara-negara di seluruh dunia 

telah mengeluarkan berbagai 

kebijakan untuk menanggulangi 

dampak Covid-19, termasuk insentif 

perpajakan. Secara umum, insentif 

perpajakan terkait Covid-19 dapat 

dikelompokkan menjadi kebijakan 

administrasi, kebijakan pajak 

atas penghasilan, dan kebijakan 

perpajakan terkait dengan arus 

barang. Insentif perpajakan 

diharapkan dapat membantu 

perekonomian untuk bertahan 

di tengah pandemi, melindungi 

lapangan kerja, dan mendorong 

konsumsi. Lebih lanjut, insentif 

perpajakan juga digunakan 

untuk mendukung pencegahan 

penyebaran pandemi. Tulisan ini 

merangkum berbagai kebijakan 

perpajakan dari berbagai negara, 

termasuk Indonesia. Cakupan jenis 

perpajakan yang dibahas adalah 

perpajakan yang dipungut oleh 

pemerintah pusat.

Kebijakan Administrasi

Hampir semua negara menerapkan 

keringanan perpajakan yang 

bersifat administratif. Kebijakan 

ini relatif “murah” karena tidak 

mengubah jumlah pajak terutang, 

namun dapat memberikan 

kelonggaran bagi wajib pajak untuk 

mengatur arus kasnya. Kebijakan 

administrasi dilakukan melalui 

kelonggaran batas waktu pelaporan, 

batas waktu pembayaran, cicilan 

pajak, maupun batas waktu 

pembayaran kelebihan pajak 

(restitusi). Perpanjangan jangka 

waktu pelaporan dan pembayaran 

diperlukan karena pandemi 

CORONA-19 terjadi bersamaan 

dengan batas waktu pelaporan 

pajak untuk tahun 2019.

Indonesia termasuk negara 

yang menerapkan keringanan 

administrasi secara komprehensif. Pemerintah 

memberikan perpanjangan batas waktu pelaporan surat 

pemberitahuan (SPT) PPh individu tahun 2019 dari 31 

Maret 2020 menjadi 30 April 2020. 

Pemerintah juga memperbolehkan wajib pajak individu 

maupun badan menyampaikan dokumen kelengkapan 

SPT tahunan 2019 (misalnya, laporan keuangan yang 

lengkap) paling lambat tanggal 30 Juni 2020, dari 

seharusnya 30 April 2020. Hingga 30 April, wajib 

pajak cukup menyampaikan SPT induk dan beberapa 

lampirannya, kutipan laporan keuangan (untuk wajib 

pajak badan) atau laporan keuangan berupa neraca yang 

disederhanakan (untuk wajib pajak individu), dan bukti 

pelunasan pajak.

Pemerintah juga memberikan keringanan angsuran PPh 

(PPh Pasal 25) bagi wajib pajak tertentu di 102 lapangan 

usaha atau wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan 

untuk mendapatkan kemudahan impor untuk tujuan 

ekspor (KITE). Hingga masa pajak September 2020, wajib 

pajak diberikan pengurangan angsuran PPh sebesar 30% 

dari jumlah seharusnya. 

Pemerintah juga mempercepat pengembalian kelebihan 

pembayaran PPN untuk kelompok wajib pajak tersebut. 

Fasilitas diberikan apabila jumlah PPN lebih bayar tidak 

melebihi Rp5 miliar. Kebijakan ini berlaku untuk masa 

pajak April 2020 hingga September 2020. Berdasarkan 

relaksasi ini, surat keputusan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak diterbitkan paling lama satu bulan 

sejak permohonan diterima. Pada kondisi normal, surat 

keputusan dapat diterbitkan paling lama dua belas bulan. 

Pajak Penghasilan

Secara sederhana, besarnya PPh terutang didapatkan 

dari perkalian tarif pajak dengan penghasilan kena pajak 

dalam setahun. Penghasilan kena pajak merupakan 

penghasilan kotor wajib pajak dikurangi dengan biaya. 

Apabila wajib pajak mengalami kerugian, pada umumnya 

kerugian tersebut dapat diperlakukan sebagai pengurang 

penghasilan pada tahun pajak setelahnya untuk periode 

tertentu (loss carry-forward).

Dengan adanya pandemi Covid-19, beberapa negara 

memberikan perlakuan khusus terhadap beban 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Chili 

memperbolehkan wajib pajak untuk menghitung segala 

biaya terkait dengan penanganan Covid-19 sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak. Thailand memberikan 
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kebijakan super deduction atau pembebanan biaya 

lebih dari jumlah yang seharusnya dibebankan. Wajib 

pajak yang tergolong UMKM dapat mengurangkan 

300% dari beban gaji pada bulan April 2020 hingga 

Juli 2020 dan mengurangkan 150% dari beban bunga 

pada periode April 2020 hingga Desember 2020. 

Wajib pajak di Fiji dapat mengurangkan 300% dari 

jumlah yang disumbangkan wajib pajak sebagai China 

memperbolehkan nilai investasi sebagai biaya pengurang 

pajak (investment allowance). Kebijakan ini berlaku bagi 

perusahaan tertentu yang berkaitan dengan penyediaan 

perlengkapan penanggulangan Covid-19. 

Tekanan pandemi Covid-19 juga memperbesar 

kemungkinan perusahaan mengalami kerugian. Di 

tengah pandemi Covid-19, beberapa negara memberikan 

keringanan berupa perpanjangan periode kompensasi 

kerugian  dari jangka waktu yang seharusnya. Kebijakan 

ini di antaranya diterapkan oleh China dan Slovakia. 

Untuk mendukung arus kas perusahaan saat pandemi, 

terdapat beberapa negara yang memperbolehkan 

kerugian tahun 2020 untuk menjadi pengurang 

penghasilan tahun pajak sebelumnya (loss carry-

backward). Kebijakan ini diberikan di antaranya 

oleh Singapura, Norwegia, dan Polandia. Pemerintah 

Singapura memberlakukan kebijakan  kerugian tahun 

pajak 2020 dapat menjadi pengurang penghasilan pada 

tiga tahun sebelumnya, sedangkan di Norwegia dan 

Polandia masing-masing dua tahun (2018-2019) dan satu 

tahun sebelumnya (2019). 

Insentif pajak penghasilan juga diberikan dengan 

mengurangi utang pajak atau dengan memberikan subsidi 

pajak. Perancis memberikan keringanan pajak bagi 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena 

pandemi Covid-19. Keringanan tersebut tidak diberikan 

kepada seluruh perusahaan, melainkan secara kasus-

per-kasus. Uzbekistan memberikan “diskon” sebesar 30% 

dari utang PPh yang seharusnya dibayar bagi pengusaha 

yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Di sisi 

lain, Afrika Selatan memberikan subsidi pajak sebesar 

R500 (Rp413 ribu) per bulan untuk jangka waktu empat 

bulan kepada karyawan sektor swasta yang memiliki 

penghasilan kurang dari R6500 (Rp5,3 juta). 

Indonesia telah mengeluarkan berbagai insentif PPh 

untuk menanggulangi Covid-19. Pemerintah menanggung 

PPh atas penghasilan pegawai yang bekerja pada 

perusahaan di 440 lapangan usaha atau telah memenuhi 

ketentuan untuk mendapatkan 

kemudahan impor untuk tujuan 

ekspor (KITE). Fasilitas ini diberikan 

apabila penghasilan pegawai 

tersebut tidak melebihi Rp200 juta 

per tahun. Insentif ini diberikan 

untuk masa pajak April 2020 

hingga September 2020. 

Pembebasan PPh Pasal 21 (bagi 

individu) dan PPh Pasal 23 (bagi 

badan) diberikan atas pembayaran 

imbalan jasa yang terkait 

penanganan Covid-19. Fasilitas 

tersebut diberikan untuk masa 

pajak April 2020 sampai dengan 

September 2020. Pembebasan 

diberikan untuk imbalan yang 

dibayar oleh instansi pemerintah, 

rumah sakit atau pihak lain 

yang ditunjuk untuk membantu 

penanganan pandemi Covid-19. 

Pemerintah juga mempercepat 

penerapan penurunan tarif PPh 

Badan secara bertahap menjadi 

mulai tahun pajak 2020. Pada 

tahun 2020 dan 2021, tarif PPh 

Badan diturunkan dari 25% 

menjadi 22%. Pada tahun 2022 

dan seterusnya, tarif PPh Badan 

menjadi 20 persen. Sebelumnya, 

penurunan tarif direncanakan baru 

mulai berlaku pada tahun 2021.

Pajak atas Barang dan Jasa

Insentif terkait dengan barang dan 

jasa dapat berupa pengurangan 

tarif untuk seluruh jenis barang 

dan jasa (seperti Pajak Pertambahan 

Nilai) maupun diberikan secara 

spesifik untuk sektor tertentu atau 

barang tertentu. Keringanan juga 

dapat diberikan baik untuk pajak 

terkait impor maupun penyerahan 

di dalam negeri. 

Penurunan tarif pajak konsumsi 

secara keseluruhan dapat diberikan 

untuk mendorong konsumsi di saat 
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krisis. Kebijakan ini di antaranya 

diterapkan oleh Cyprus yang 

menurunkan tarif PPN dari 19% 

menjadi 17% selama dua bulan 

dan Jamaika yang mengurangi 

tarif PPh dari 16,5% menjadi 15% 

per 1 April 2020. 

Insentif PPN dapat diberikan 

untuk sektor tertentu yang 

terdampak signifikan oleh 

Covid-19. Norwegia memberikan 

pengurangan tarif PPN dari 

12% menjadi 8% untuk sektor 

kebudayaan dan jasa turis. 

Turki menurunkan tarif PPN 

dari 18% menjadi 1% untuk jasa 

transportasi udara. 

Keringanan PPN juga dapat 

diberikan berdasarkan omzet 

atau berdasarkan lokasi usaha 

yang paling terdampak. Kebijakan 

ini di antaranya diterapkan di 

Korea Selatan, yang memberikan 

pengecualian PPN untuk 

pengusaha dengan omzet kurang 

dari 60 juta KRW (sekitar Rp752 

juta) hingga akhir 2021. Di 

China, penjualan yang dilakukan 

pengusaha kecil mendapatkan 

pengurangan tarif PPN dari 3% 

menjadi 1%, bahkan pengusaha 

kecil di Hubei dikecualikan sama 

sekali dari pengenaan PPN. 

Kebijakan ini berlaku hingga Mei 

2020.

Insentif perpajakan juga dapat 

digunakan untuk mendukung 

pencegahan penyebaran pandemi. 

Hal ini dilakukan dengan 

memberikan pembebasan pajak 

konsumsi maupun pajak impor 

terkait barang dan jasa yang 

penting dalam penanganan 

pandemi seperti obat-obatan, alat 

kesehatan, dan alat pendukung 

lainnya. Kebijakan ini paling 

umum diterapkan di berbagai 

negara. 

Indonesia memberikan insentif berupa pembebasan 

atas PPh 22 Impor untuk wajib pajak di 102 lapangan 

usaha atau wajib pajak yang telah memenuhi 

ketentuan untuk mendapatkan kemudahan impor 

untuk tujuan ekspor (KITE). Tanpa fasilitas ini, tarif 

PPh 22 yang dikenakan adalah 2,5% dari nilai impor 

apabila menggunakan Angka Pengenal Impor dan 

7,5% dari nilai impor apabila tidak memiliki angka 

pengenal impor.

Khusus terkait barang dan jasa terkait penanganan 

Covid-19, Indonesia memberikan pembebasan Bea 

Masuk, pembebasan Cukai, fasilitas PPN dan PPnBM, 

dan pembebasan PPh Pasal 22 atas impor barang 

dan jasa untuk keperluan penanganan Covid-19. 

Fasilitas ini berlaku pada periode April hingga 

September 2020. Fasilitas diberikan untuk instansi 

pemerintah, rumah sakit atau pihak lain yang 

ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi 

Covid-19 terkait impor maupun penyerahan di dalam 

negeri. Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan 

pembebasan cukai atas etil alkohol yang digunakan 

untuk membuat hand sanitizer, surface sanitizer, dan 

antiseptik. Pembebasan ini berlaku untuk pembuatan 

produk non komersial atau tidak diperjualbelikan.

Penutup

Di tengah pandemi, insentif perpajakan memegang 

peranan penting sebagai stimulus bagi perekonomian. 

Berbagai kebijakan perpajakan telah diterapkan secara 

luas di berbagai belahan dunia untuk menangani 

pandemi.  Namun, tidak berarti semua jenis insentif 

yang diterapkan negara lain juga dapat diterapkan 

di Indonesia. Lebih lanjut, insentif perpajakan yang 

diberikan pada umumnya hanya berlaku untuk jangka 

waktu tertentu saja.

Pemerintah harus mempertimbangkan manfaat 

insentif perpajakan terhadap ekonomi dibandingkan 

dengan penerimaan pajak yang hilang. Hal ini 

disebabkan penerimaan perpajakan juga memegang 

peran budgetair yang krusial dalam membiayai 

belanja negara. Pemberian insentif perpajakan harus 

tetap memperhatikan keberlangsungan APBN jangka 

panjang, tidak hanya untuk saat pandemi, tapi juga 

fase pemulihan hingga perekonomian kembali seperti 

semula.
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Empat tahun yang lalu, 

Presiden bersama DPR 

mengesahkan terbitnya 

Undang-Undang Nomor 9 

tahun 2016 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 

Empat tahun sejak diundangkan, 

undang-undang tersebut mengalami 

ujian. Merebaknya pandemi 

Covid-19 telah memaksa Pemerintah 

dan governing agencies di sektor 

Perppu 1/2020 dan Mitigasi 
Dampak Pandemi COVID-19 
di Sektor Keuangan

Eddy Mayor Putra Sitepu *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

keuangan untuk merumuskan dan 

menyiapkan langkah-langkah yang 

perlu untuk memitigasi jika terjadi 

krisis sistem keuangan. Ekonom 

Daron Acemoglu telah memprediksi 

bahwa dampak buruk pandemi ini 

terhadap kondisi perekonomian 

merupakan penjumlahan dari 

krisis keuangan Black Friday di 

tahun 1929 ditambah dengan krisis 

moneter tahun 1997 serta krisis 

keuangan tahun 2008. Siapkah 

kita? Tidak ada satu negara pun 

yang siap. Bahkan, tidak ada yang 

menduga bahwa penyebaran 

virus corona ini akan sedemikian 

luasnya, dengan tingkat keparahan 

yang juga di luar dugaan. Ketika 

seluruh dunia disibukkan dengan 

penanganan korban yang terinfeksi 

Covid-19 serta pencegahan 

penularannya, sektor ekonomi 
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depresiasi sebesar 17,6% (ytd). Dalam situasi yang serba 

sulit tersebut, Pemerintah merespon cepat dengan 

merumuskan dan menerbitkan Perppu yang mutlak 

diperlukan sebagai landasan pengambilan kebijakan 

dalam kondisi luar biasa akibat wabah Covid-19. 

Sesuai dengan konsiderans-nya yaitu kegentingan 

yang memaksa, maka butir-butir kebijakan yang 

diatur dalam Perppu 1/2020 tersebut juga hanya 

memuat ketentuan-ketentuan yang paling esensial 

diperlukan untuk memitigasi dampak dari pandemi 

Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Secara 

spesifik, Perppu menggarisbawahi pentingnya mitigasi 

bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem 

Keuangan (KSSK) untuk antisipasi menjaga stabilitas 

sektor keuangan. 

Untuk itu, langkah penyelamatan perekonomian 

nasional dan stabilitas sistem keuangan sangat 

mendesak untuk disiapkan melalui berbagai kebijakan 

relaksasi terkait APBN serta memperkuat kewenangan 

berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Kebijakan 

stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk 

penanganan permasalahan lembaga keuangan yang 

membahayakan perekonomian nasional dan/atau 

stabilitas sistem keuangan. Undang-undang Nomor 

9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan 

krisis sistem keuangan telah memberi amanat 

kepada KSSK untuk menyelenggarakan pencegahan 

dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk 

melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di 

bidang perekonomian. Hal ini mendapat dukungan 

penuh dalam Perppu dimana diatur bahwa KSSK 

menetapkan skema dukungan oleh Pemerintah untuk 

penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan 

yang membahayakan perekonomian nasional yang 

akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

(PP). Untuk mendukung perluasan kewenangan KSSK, 

pada Bab III Pasal 14-25 mengenai Kebijakan Stabilitas 

Sistem Keuangan, Perppu mengatur penguatan 

kewenangan serta dukungan terhadap berbagai 

lembaga dalam sektor keuangan yang meliputi: (i) 

penguatan kewenangan Bank Indonesia (BI); (ii) 

penguatan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS); (iii) penguatan kewenangan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK); serta (iv) pemberian pinjaman kepada 

LPS. 

Jika dilihat dari timeline kebijakan yang dikeluarkan 

Pemerintah sejak awal tahun 2020 termasuk dalam 

pun mengalami guncangan hebat. 

Hingga saat ini, negara-negara 

hanya bisa mengestimasi magnitude 

dari dampak kerusakan yang 

timbul akibat wabah ini. Langkah-

langkah dalam bentuk protokol 

pembiayaan anggaran serta belanja 

telah diluncurkan, termasuk 

kebijakan di sektor keuangan. 

Di Indonesia, Pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu) 

Nomor 1 tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/

atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/

atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Undang-Undang Nomor 9 

tahun 2016 belum menghadapi 

tes pertamanya, Perppu sudah 

diterbitkan. Apa implikasi terbitnya 

Perppu tersebut? Berikut ulasannya. 

Ketentuan dalam Perppu 1/2020 
serta implikasinya

Perppu 1/2020 yang 

diterbitkan pada 31 Maret 2020 

dilatarbelakangi oleh situasi 

kegentingan yang memaksa, 

dimana terlihat dari berbagai 

indikator stabilitas sektor keuangan. 

Arus modal pasar keuangan 

Indonesia (dalam bentuk saham, 

SBN, maupun SBI) mengalami 

pembalikan modal (capital outflow). 

Hal ini menyebabkan tekanan pada 

nilai tukar Rupiah, pasar modal 

dan surat berharga. yield SUN 10 

tahun meningkat ke level 8,14% 

pada 3 April 2020 dari 7,06% pada 

Desember 2019. IHSG melemah 

tajam 27,9% (ytd) di akhir Maret 

2020. Di saat yang sama, nilai 

tukar Rupiah juga mengalami 
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ini memungkinkan BI untuk mendapatkan stok valuta 

asing untuk menambah likuiditas dengan lebih mudah 

karena langsung bertransaksi dengan bank sentral di 

negara-negara lain. Saat ini USD repo line yang sudah 

ada antara BI dan the Fed senilai USD 60 miliar. Selain 

itu juga ada swap lines antara BI dengan beberapa 

bank sentral lain seperti Tiongkok senilai CNY 200 

miliar, Jepang (USD 22,75 miliar), Korea Selatan (KRW 

10,7 triliun), dan Singapura (USD 10 miliar). Kebijakan 

ini dinilai lebih sebagai failsafe mechanism daripada 

immediate relief mengingat total USD dari swap dan 

repo line tersebut mencapai USD 92,75 miliar. Namun 

repo line dengan Fed memerlukan jaminan dalam 

bentuk US T-bills, dimana Indonesia hanya memiliki 

US T-bills senilai USD 27,3 miliar. Artinya hanya 

sekitar 30% dari swap dan repo line tersebut yang 

dapat dipakai untuk menambah likuiditas valuta asing 

sewaktu-waktu jika diperlukan. 

Selain itu, BI juga diberi kewenangan untuk 

menerapkan pengendalian modal (capital control) 

untuk WNI. Namun demikian, BI belum menjalankan 

kewenangan tersebut. Sama dengan kewenangan 

untuk melakukan swap dan repo line dengan bank 

sentral, kewenangan untuk menerapkan capital 

control ini juga dipandang lebih sebagai failsafe 

mechanism daripada immediate relief. Dengan kata lain, 

dengan diaturnya kebijakan tersebut dalam Perppu 

1/2020 diharapkan dapat memberikan sinyal bahwa 

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah 

antisipasi sehingga tercipta kepercayaan dan rasa 

aman bagi para pelaku ekonomi. 

Implementasi Perppu 1/2020 sebagai kebijakan 

Pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan 

dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek yaitu: (i) 

koordinasi dan hukum; (ii) kualitas kredit; dan (iii) 

mitigasi bank gagal. Terkait aspek koordinasi dan 

hukum, Perppu 1/2020 menggarisbawahi peran sentral 

KSSK sebagai pusat kendali seluruh upaya menjaga 

stabilitas sistem keuangan. Rantai komando yang 

jelas diyakini akan mempermudah koodinasi dalam 

pengambilan langkah kebijakan yang diperlukan. 

Terkait dengan aspek kualitas kredit, Perppu 1/2020 

mengatur tentang relaksasi kriteria kualitas kredit, 

dimana penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan 

ketepatan pembayaran bunga/pokok (untuk kredit 

dengan nilai sampai dengan Rp 10 miliar). Hal ini 

merupakan langkah positif karena dengan menjaga 

merespons wabah Covid-19, maka 

Perppu 1/2020 adalah stimulus 

ekonomi jilid III setelah sebelumnya 

Pemerintah mengeluarkan 

stimulus jilid I yang berfokus pada 

insentif sektor pariwisata dan 

stimulus jilid II yang memberikan 

insentif perpajakan untuk sektor 

manufaktur. Dalam Perppu 1/2020 

ini stimulus yang diberikan 

adalah dalam bentuk menyiapkan 

arsitektur untuk menjaga stabilitas 

sistem keuangan. 

Salah satu isu utama yang menjadi 

perhatian dalam Perppu 1/2020 

adalah menjaga likuiditas sistem 

keuangan. Terkait hal tersebut, 

untuk menjaga likuiditas rupiah, 

BI membuat kebijakan untuk 

meningkatkan likuiditas jangka 

pendek dengan membebaskan 

debitur dari kewajiban 

menyediakan agunan berkualitas 

tinggi. Kebijakan ini dinilai efektif 

sebagai penyokong likuiditas dari 

BI yang bertujuan untuk menjaga 

likuiditas dan kepercayaan pasar. 

Selain itu, Perppu 1/2020 juga 

mengatur bahwa bank sistemik 

dapat memperoleh tambahan 

fasilitas likuiditas khusus. Kebijakan 

ini diyakini akan membantu 

menjaga penyangga likuiditas 

perbankan, karena fasilitas 

likuiditas khusus tersebut akan 

memperkuat fasilitas likuiditas 

langsung yang saat ini sudah ada. 

Selain itu, fasilitas likuiditas khusus 

tersebut juga dapat menjadi sumber 

pembiayaan untuk melakukan 

pembelian (repo) Surat Berharga 

Negara (SBN) oleh perbankan.

Untuk menjaga likuiditas 

valuta asing, Perppu 1/2020 

memungkinkan BI untuk 

melakukan swap dan repo line 

dengan bank sentral lain. Kebijakan 
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kualitas kredit perbankan, proses pemulihan pasca 

pandemi dapat dilakukan secepat mungkin. Perppu 

1/2020 juga mengatur bahwa kualitas kredit bisa 

ditingkatkan setelah restrukturisasi. Namun demikian, 

efektivitas kebijakan tersebut bisa terhambat oleh 

sentimen bisnis yang memandang pesimis kondisi 

perekonomian pasca pandemi. Risiko yang mungkin 

terjadi adalah kemungkinan underestimate kredit 

bermasalah. 

Terakhir, terkait dengan mitigasi bank gagal, Perppu 

1/2020 mengatur kewenangan rencana restrukturisasi 

oleh Pemerintah. OJK bisa memaksa lembaga jasa 

keuangan untuk likuidasi, merger, diambil alih, dan 

lain-lain. Dengan demikian, OJK bisa menangani 

bank-bank bermasalah secara langsung. Hal yang 

perlu menjadi perhatian terkait kewenangan tersebut 

adalah perlunya bank-bank besar untuk menyiapkan 

contingency plan jika diminta oleh Pemerintah untuk 

mengambil alih bank lain. Selain itu, Perppu 1/2020 

juga mengatur penguatan peran LPS sebagai guarantor 

of last resort. Aset LPS yang senilai Rp 127 triliun 

dinilai cukup untuk menangani 1 bank besar, 1 bank 

menengah, dan 5 BPR. 

Di bagian penutup, Perppu 1/2020 mengatur bahwa 

biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau 

lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, stabilitas 

sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi 

nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk 

penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan 

merupakan kerugian negara. 

Ketentuan mengenai perlindungan 

hukum bagi anggota KSSK (Menteri 

Keuangan, BI, OJK, dan LPS) dinilai 

perlu untuk mendukung peran 

masing-masing otoritas untuk 

berani mengambil kebijakan serta 

mengantisipasi risiko politik yang 

mungkin terjadi. 

Penutup 
Ada sedikit undang-undang yang 

diharapkan tidak akan pernah 

diterapkan. Undang-undang 

penanganan krisis sistem keuangan 

adalah salah satu diantaranya, 

di samping undang-undang 

penanggulangan bencana. Dengan 

kata lain, semua pihak berharap 

tidak terjadi krisis sistem keuangan 

yang pasti akan berdampak buruk 

bagi perekonomian nasional. Kali 

ini pun kita sungguh berharap 

ketentuan penanganan krisis dalam 

Perppu 1/2020 ini tidak akan 

pernah diterapkan, sekecil apapun 

kemungkinannya.
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D i luar dugaan, pandemi 

Covid-19 telah 

berkembang cepat, 

agresif, dan mematikan. 

Berawal dari China, kemudian 

berkembang dan menyebar ke 

seluruh dunia, tidak terkecuali di 

Indonesia. WHO pun menetapkan 

Covid-19 sebagai wabah pandemi. 

Ekonomi pun terdampak 

sebagai konsekuensi dari upaya 

pencegahan penularan Covid-19. 

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Aktifitas produksi berkurang 

jauh dan diikuti oleh penurunan 

permintaan masyarakat akan 

barang sebagai dampak pembatasan 

gerak. Ekonomi dunia terkoreksi, 

termasuk ekonomi Indonesia. 

Beberapa lembaga internasional 

telah melakukan proyeksi atas 

dampak pandemi Covid-19 bagi 

perekonomian, dan beberapa 

diantaranya adalah International 

Monetary Fund (IMF) dan 

World Bank. IMF (2020) dalam 

Mohamad Nasir*

Stimulus 
Bagi UMK 
di Masa 
Pandemi 
COVID-19

world economic outlook April 

2020, memperkirakan ekonomi 

global terkoreksi, sebelumnya 

diperkirakan 3,3% menjadi -3,0%. 

Tak terkecuali Indonesia yang 

diperkirakan hanya tumbuh 

0,5% di tahun 2020 (IMF, 2020). 

Pengangguran pun terkoreksi 

sebagai dampak penurunan 

ekonomi. Indonesia diperkirakan 

akan menghadapi angka 

pengangguran dikisaran 7,5% di 

2020 dan 6,0% di 2021.
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Dampak pandemi Covid-19 

pada ekonomi perlu diminalisir 

karena dapat berdampak pada 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

Ketika kegiatan usaha menurun, 

besar kemungkinan pendapatan 

masyarakat menurun, daya 

beli masyarakat menurun, dan 

akhirnya kemiskinan meningkat. 

Oleh karena itu, Pemerintah 

memberikan stimulus agar 

aktifitas ekonomi tetap bertahan 

meskipun di tengah ancaman 

Covid-19. Salah satu target utama 

stimulus adalah masyarakat 

kurang mampu dan usaha mikro 

dan kecil (UMK). 

Perlunya perhatian pada UMK 
di Masa Pandemi

Dalam situasi pandemi, semua 

masyarakat atau sektor usaha 

berskala mikro maupun berskala 

besar mengalami kesulitan. 

Dengan keterbatasan kemampuan 

APBN, Pemerintah mencoba 

memberikan perhatian bagi 

keseluruhan pelaku ekonomi di 

Indonesia. Namun, pemerintah 

memberikan perhatian utama pada 

UMK karena kemampuan UMK 

yag mempunyai kelebihan dalam 

perspektif ekonomi.

Kontribusi UMK Bagi 

Perekonomian

Struktur ekonomi di setiap negara 

berbeda. Di Indonesia sendiri, 

UMK merupakan salah satu 

penggerak ekonomi yang sangat 

signifikan kontribusinya dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Kemenkop & UKM 

(2020) melaporkan kontribusi 

UMK terhadap PDB harga berlaku 

mencapai 47% per tahun sepanjang 

periode 2016 s.d 2018, dan ini 

terjadi secara konsisten. Dari sisi 

nilai, UMK berkontribusi pada PDB 

harga berlaku sebesar Rp6.044.086 

miliar dalam periode 2016 s.d 2018

Tabel. 1 Kontribusi UMK Bagi Perekonomian

PDB Harga 
Berlaku

2016 2017 2018
Rp 

Miliar
Proporsi 

(%)
Rp 

Miliar
Proporsi 

(%)
Rp 

Miliar
Proporsi 

(%)

Mikro 4.292 36,6 4.827 37,6 5.303 37,8
Kecil 1.128 9,6 1.234 9,6 1.347 9,6
Menengah 1.589 13,6 1.759 13,7 1.924 13,7
Besar 4.703 40,2 5.021 39,1 5.465 38,9
Total 11.712 100,0 12.841 100,0 14.039 100,0

Sumber : Kemenkop & UKM, 2019.

Tabel. 2 Daya Serap Tenaga Kerja oleh UKM
Tenaga 
Kerja

2016 2017 2018
∑ Ribu 

Org
Proporsi 

(%)
∑ Ribu 

Org
Proporsi 

(%)
∑ Ribu 

Org
Proporsi 

(%)
Mikro 103.839 89,3 105.509 87,7 107.376 89,0
Kecil 5.402 4,6 6.546 5,4 5.831 4,8
Menengah 3.587 3,1 4.374 3,6 3.770 3,1
Besar 3.444 3,0 3.828 3,2 3.619 3,0
Total 116.273 100,0 120.260 100,0 120.598 100,0

Sumber : Kemenkop & UKM, 2019.

Daya Serap Tenaga Kerja Yang 

Besar

Di samping berkontribusi terhadap 

PDB. UMK juga berkontribusi bagi 

perekonomian karena kemampuan 

daya serap tenaga kerja yang 

besar. Usaha mikro menyerap 

tenaga kerja yang sangat besar, 

dapat mencapai Rp107,4 juta 

orang atau sekitar 89,0% dari 

total tenaga kerja yang bekerja 

di 2018. Angka ini juga konsisten 

sebagaimana terlihat dalam tahun-

tahun sebelumnya.

Merujuk dari data kontribusi 

UMK pada PDB dan penyerapan 

tenaga kerja di atas, seharusnya 

Pemerintah tak akan berpikir 

panjang dalam memutuskan 

apakah UMK perlu dibantu 

dalam pandemi Covid19. Dengan 

membantu UMK, secara otomatis 

sebagian besar masyarakat 

Indonesia akan terbantu karena 

UMK merupakan sumber 

pendapatan atau kehidupan 

masyarakat banyak di Indonesia. 

Selain itu, perlu diketahui pula 

bahwa kelompok usaha informal 

yang berkembang di masyarakat 

merupakan bagian dari UMK.

Di samping karena faktor 

kontribusi terhadap ekonomi 

nasional dan penyerapan tenaga 

kerja, terdapat faktor lain 

yang menjadi pertimbangan 

mengapa UMK perlu dibantu 

oleh Pemerintah di masa 

pandemi. Faktor tersebut adalah 

UMK identik dengan usaha 

berpenghasilan rendah, dan 

membutuhkan modal kas dalam 

mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (PKEM, 2020). Dalam 

upaya distribusi pendapatan dan 

pemerataan hasil pembangunan, 

keberpihakan terhadapa UMK 
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merupakan sesuatu yang sangat 

rasional dalam masa pandemi saat 

ini.

Stimulus Yang Diberikan

Dalam menghadapi perkembangan 

pandemi Covid-19, Pemerintah 

mencoba untuk melakukan 

antisipasi agar ekonomi dapat 

bertahan serta beban masyarakat 

dapat berkurang. Pemerintah 

mengeluarkan stimulus pertama 

dengan melakukan penambahan 

belanja dan pembiayaan dengan 

beberapa arah sasaran (Kemenkeu, 

2020). Pertama adalah intervensi 

penganggulangan Covid-19 dengan 

memberikan insentif tenaga 

medis dan penambahan belanja 

penanganan kesehatan sebesar 

Rp75 triliun. Kedua adalah Social 

Safety Net akan diperluas dengan 

menambah jariangan pengaman 

sosial menjadi Rp110 triliun. 

Ketiga adalah pemberian stimulus 

industri sebesar Rp70,1 triliun 

yang terdiri dari pajak dan bea 

masuk ditanggung pemerintah, 

serta stimulus KUR. Pembiayaan 

dalam rangka mendukung Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

sebesar Rp150 triliun. 

Dari 4 sasaran, 2 sasaran stimulus 

yang diberikan oleh Pemerintah 

melibatkan UMK secara langsung 

baik secara perseorangan maupun 

kelompok. Rincian ketiga sasaran 

tersebut tergambarkan dalam 

tabel-3

Meskipun 2 sasaran stimulus 

lainnya terlihat tidak berkaitan 

dengan UMK langsung, namun 

sesugguhnya kedua sasaran 

tersebut dapat berkaitan dengan 

UMK secara tidak langsung.

Tantangan Distribusi Stimulus

Kondisi saat ini sangat berbeda 

dengan kondisi krisis ekonomi 

yang terjadi di masa sebelumnya, 

sebuah kejadian yang luar biasa 

dan diluar kebiasaan (extraordinary) 

dan dibutuhkan upaya yang 

extraordinary pula. Ancaman 

kematian Covid-19 yang berdampak 

pada aktifitas yang terbatas 

merupakan pembeda dari krisis 

ekonomi sebelumnya. 

Berpijak dari extraordinary 

tersebut, tantangan keberhasilan 

pemberian stimulus yang utama 

ada 2. Pertama adalah keberhasilan 

dalam penanggulan Covid19 yang 

merupakan kunci penyelesaian 

masalah ekonomi. Sepanjang belum 

ditemukan solusi penanggulangan 

maka aktivitas ekonomi akan 

terganggu atau tidak berjalan 

dengan normal. Hal ini akan 

berdampak pada keefektifan dan 

keefisienan stimulus. Semakin 

lama Covid-19 tidak tertangani, 

maka semakin besar stimulus yang 

dibutuhkan.

Tantangan kedua adalah 

pembentukan mekanisme 

penyaluran stimulus yang tepat 

sasaran namun terdistibusi dengan 

cepat. Sudah menjadi pemahaman 

umum, terdapat trade off antara 

kecepatan dengan akuntanbilitas 

pendistribusian. Kecepatan dalam 

pendistribusian dapat mengurangi 

akuntabilitas karena besar 

kemungkinan ada administrasi 

akuntabilitas yang dikorbankan. 

Sebaliknya, administrasi yang ketat 

dapat meningkatkan akuntabilitas 

namun kecepatan pendistribusian 

menjadi menurun. Di tengah 

kondisi indeks korupsi Indonesia 

yang masih tinggi, penyusunan 

mekanisme pendistribusian 

stimulus merupakan tantangan 

yang tidak ringan, dan tentunya 

upaya extraordinary dari semua 

pemangku kepentingan di Indonesia 

sangat dibutuhkan.

Tabel.3  Sasaran stimulus 

Social Safety Net Rp Triliun
· Tambahan jaring pengaman sosial

1. Penambahan penyaluran PKH sebanyak 10 juta PKM
2. TUraianTambahan sembako untuk 4,8 juta KPM
3. Tambahan Kartu Pra Kerja
4. Diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 dan 900 VA
5. Tambahan Insentif Perumahan bagi MBR
6. Program Jaringan Pengaman Sosial Lainnya

8,5
10,9
10,0
3,5
1,5
30,8

· NegaraCadangan untuk penemuhan kebutuhan pokok dan 
operasi pasar/logistik

25,0

· Penyesuaian anggaran Pendidikan untuk penanganan Covid 20,0
Dukungan Industri
· Stimulus KUR - Penundaan pembayaran pokok dan bunga 

untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 
bulan.

6,1

Sumber : Kemenkeu, 2020.
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S ri Mulyani juga menyampaikan bahwa dengan 

adanya Covid-19 serta prioritas belanja yang 

lebih ditujukan kepada kesehatan, bantuan 

sosial dan pemulihan ekonomi, diperkirakan 

belanja modal akan mengalami perlambatan. Sampai 

dengan 31 Maret 2020, penyerapan APBN di bidang 

kesehatan dan bantuan sosial menjadi yang terbesar.

Di Tengah Pandemi, BKF 
Luncurkan Buku Pendanaan 
Pengendalian Perubahan 
Iklim secara Virtual

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan 

didukung oleh United Nations Development 

Programme (UNDP) menggelar peluncuran Buku 

Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan 

Iklim Indonesia Tahun 2016-2018 secara virtual. 

Peluncuran buku yang dipandu oleh Prita Laura ini 

menghadirkan Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu, 

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim 

dan Multilateral (PKPPIM) BKF Adi Budiarso, Kepala 

Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet dan 

Analis Kebijakan Ahli Madya PKPPIM BKF Noor 

Syaifudin sebagai narasumber.

Febrio menjelaskan bahwa buku yang diluncurkan 

BKF hari ini merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab pemerintah dan transparansi 

publik dalam pengendalian perubahan iklim. Buku 

ini membahas secara komprehensif perkembangan 

pembiayaan publik untuk perubahan iklim dan 

hasil analisis pendanaan anggaran perubahan 

iklim dari tahun 2016 hingga 2018.

14
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Belanja Pemerintah 
Pusat Difokuskan untuk 

Penanganan Covid-19

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa 

pemerintah berkomitmen untuk menjaga 

keberlanjutan fiskal di tahun 2020, dimana 

realisasi defisit APBN hingga Maret 2020 

mencapai 0,44% Produk Domestik Bruto (PDB). 

Dalam menghadapi kondisi ini, pemerintah akan 

menjalankan strategi pengelolaan pembiayaan 

utang secara hati hati.



WARTA FISKAL

42

INSPIRASI

Memberdayakan 
Pemuda Indonesia 
agar Kuat dan 
Tangguh seperti 
Werkudara
Teks : Adik Tejo W*

Ian Soerja

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

J ika kita mendengar kata 

Karanganyar di Jawa Tengah, pasti 

akan langsung terbersit indahnya 

kebun teh yang memanjang di 

setiap pandangan mata. Membayangkan 

menyeruput teh hangat ditemani pisang 

goreng di sana membuat kita sejenak 

melupakan kepenatan. Namun, pernahkan 

Anda mengunjungi atau mendengar Desa 

Wisata Sumber Buluh yang berada di 

Kabupaten Karanganyar? Di sana kita bisa 
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menikmati indahnya wilayah pedesaan dan melihat 

pertanian organik, peternakan, bio gas, kreasi lesung, 

menjajal aktivitas mengambil getah karet, dan tracking. 

Sumber Buluh juga menawarkan kegiatan cooking class 

dan outbond yang dapat diikuti anak-anak dan dewasa.

F. Ian Soerja Prasetyo, pemuda kelahiran Surakarta ini 

adalah salah satu orang yang berada di balik lahirnya 

Desa Wisata Sumber Buluh. Ian – panggilan akrabnya 

-  bercerita bagaimana Ia yang bukan warga asli 

Sumber Buluh menginisiasi untuk menjadikan desa 

tersebut sebagai desa wisata.  Perkenalannya dengan 

Sumber Buluh berawal dari pemuda-pemuda asli desa 

tersebut yang melihatnya memimpin kegiatan outbond 

di area kebun teh Karanganyar, tempat yang dikelola 

Ayahnya. 

“Waktu itu beberapa pemuda desa sering menonton 

kami melakukan kegiatan outbond, lalu saya dekati 

mereka, mengajak mereka mengobrol,” tutur Ian. 

Pemuda-pemuda tersebut menyampaikan bahwa 

mereka ingin sekali berpartisipasi pada kegiatan 

outbond. “Supaya pemuda desa sini ada kegiatan, Mas,” 

ungkap Ian mengenang salah satu aspirasi dari pemuda 

desa tersebut. 

Ian pun diajak mereka keliling desa, ditunjukkan 

sumber mata air desa dan juga hutan karet yang 

bagus. Terpikirlah Ian untuk menyarankan agar 

pemuda-pemuda tersebut dapat menjadikan Sumber 

Buluh sebagai desa wisata. Mulanya mereka bingung. 

“Desa wisata itu seperti apa? Tidak ada satu objek 

wisata menarik seperti gunung atau air terjun yang 

bisa dijadikan icon desa wisata,” pikir mereka.

Bermodal pengalaman berkunjung ke Desa 

Wisata Penting Sari saat menempuh mata kuliah 

kewirausahaan, Ian mengajak beberapa pemuda 

untuk melihat desa wisata yang berada di Yogyakarta 

tersebut. Di sana Ian menunjukkan bahwa sebuah desa 

wisata tidak harus ada icon yang besar seperti roller 

coaster. “Desa wisata tidak selalu harus ada sesuatu. 

Tapi potensi daerah dikelola dan dipasarkan dengan 

baik, objek wisata bisa dibuat. Suasana enak, nyaman 

dan bersih bisa menjadi daya tarik wisata.” jelas Ian.

Para pemuda desa pun termotivasi. Mulailah Ian 

mendampingi mereka untuk merancang desa wisata, 

menghubungkan dengan dinas-dinas terkait, sampai 

menghubungi berbagai universitas untuk melakukan 

kerja sama. Prosesnya pun tak mudah, banyak tahapan 

yang harus dilewati. Bagaimana 

membina untuk membuat 

pokdarwis (kelompok sadar wisata), 

melibatkan orang-orang desa  

yang dituakan, serta mengonsep 

perkembangan kesenian dan 

kuliner Desa Sumber Buluh. 

Singkat cerita, Akademi Pariwisata 

Surakarta datang untuk membantu 

perkembangan. Dengan didukung 

pemerintah dan masyarakat desa 

terkait, pada bulan Juli Tahun 

2019  Desa Wisata Sumber Buluh 

diluncurkan. Belum genap satu 

tahun, Desa Wisata Sumber Buluh 

kini mendapatkan penghargaan 

desa wisata binaan terbaik di 

Indonesia dari Kementerian 

Pariwisata. “Ini menunjukkan 

bahwa pemuda-pemuda desa 

memiliki potensi yang hebat, 

tinggal bagaimana kita meng-

empowernya,” ujar Ian penuh 

semangat. 

Aktif Memberi Pelatihan Sejak 
Bangku Kuliah

Kesuksesan pemuda 26 tahun 

ini menjadi advisor Desa Wisata 

Sumber Buluh tak lepas dari 

pengalamannya saat menempuh 

kuliah Psikologi di Universitas 

Gadjah Mada. Sejak tahun ketiga 

kuliah, Delegasi Indonesia pada 

Youth International Model United 

Nations (AYIMUN) pada tahun 2017 

di Malaysia ini telah aktif mengisi 

seminar-seminar pengembangan 

diri yang diperuntukkan bagi 

pelajar dan mahasiswa. 

Dengan bermodalkan Rp50.000 per 

orang, Ian dan keempat temannya 

pun nekat memberi pelatihan 

kepada pelajar-pelajar di pelosok 

Yogyakarta. “Modal pertama kami 

untuk membeli alat-alat outbond 

yang sederhana seperti pipa dan 

balon,” kenang Ian. Ian dan teman-
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temannya memilih sekolah-sekolah 

di pelosok karena murid-murid 

di sana belum mengenal outbond. 

Mereka memang bercita-cita 

memberikan motivasi dan pelatihan 

yang baik untuk anak-anak 

Indonesia. 

Seiring berjalannya waktu, 

pelatihan pun mulai berkembang 

untuk pelajar SMP dan SMA di 

wilayah Jawa Tengah. Tak berhenti 

di situ, keuntungan yang mereka 

peroleh juga diputar lagi dengan 

menjual t-shirt bertuliskan kata-

kata motivasi. “Pokoknya kami 

tidak mengambil keuntungan 

dulu, cashflow diputar terus agar 

kegiatan terus berjalan,” ujar Ian. 

Mendirikan Werkudara Institute

Selepas kuliah, Ian sempat 

mencicipi profesi karyawan 

selama satu tahun di salah 

satu perusahaan ternama di 

Jakarta sambil sesekali pulang 

ke Yogyakarta untuk memberi 

pelatihan. Sesaat sebelum diangkat 

menjadi karyawan tetap, Ia galau 

apakah ingin menandatangani 

kontraknya atau kembali ke cita-

cita awalnya. Ada satu momen 

yang memperkuat keputusannya 

untuk Kembali ke Yogyakarta. 

Selama bekerja, ia melihat banyak 

sekali pekerja dari Jawa yang 

bersusah payah ke Jakarta dengan 

segala keterbatasan dan sedikitnya 

peluang untuk menjadi karyawan. 

“Saya merenung kenapa banyak 

orang yang rela bekerja serabutan 

di Jakarta, padahal di daerah masih 

banyak potensi ekonomi yang bisa 

digali,” kata Ian. Ia pun banyak 

melakukan percakapan dengan para 

pekerja muda di Jakarta, ternyata 

mimpi mereka sangat kecil. Cukup 

menjadi karyawan.

“Kenapa sekolah menciptakan 

mimpi yang kecil? padahal mereka 

memiliki potensi.” Kegelisahan 

hati Ian membuatnya berpikir 

mencari solusi. Dari momen itu 

Ia memutuskan untuk berhenti 

bekerja dan pulang. “Meski di 

perjalanan pulang dengan kereta 

malam saya tidak bisa tidur 

karena berpikir habis ini saya mau 

ngapain?” ujar Ian sambil tertawa.

Berangkat dari pengalamannya 

memberi pelatihan sejak bangku 

kuliah dan menjadi advisor Desa 

Wisata Sumber Buluh, Ian bersama 

keempat temannya mendirikan 

Werkudara Institute, perusahaan 

jasa asesmen psikologis, pelatihan, 

konsultasi manajemen, dan 

pemberdayaan masyarakat dengan 

semangat menjadikan Indonesia 

kuat dan tangguh. “Werkudara 

didirikan bukan semata untuk 

profit, tapi menyelesaikan masalah 

yang ada di sekitar kita,” tutur Ian. 

Nama Werkudara adalah nama lain 

dari tokoh wayang Bima yang kuat 

dan tangguh. Tokoh wayang sendiri 

mewakili budaya Indonesia, karena 

Ia ingin membangun Indonesia dari 

daerah.

Saat ini, Werkudara sudah memberi 

pelatihan kepada lebih dari 30 

sekolah dan konsultan beberapa 

perusahaan ternama di wilayah 

DIY-Jawa Tengah. Werkudara juga 

memberanikan diri memberikan 

Ian sedang memberikan pelatihan

foto: Dokumen Pribadi
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program pengembangan sales 

di salah satu perusahaan meski 

pengalaman awalnya hanya di 

pengembangan SDM. “Modal yakin 

dan juga kerja keras mempelajari 

ilmu marketing, program kami 

berhasil membuat perusahaan 

ekspansi ke luar kota” kata Ian 

yang juga aktif sebagai Advisor di 

BUMDes Magatama Desa Pendem, 

Karanganyar.

Melanjutkan Kuliah Dengan 
Beasiswa LPDP

Merasa masih perlu mendalami 

ilmu khususnya manajemen, saat 

ini Ian tercatat sebagai penerima 

beasiswa LPDP program Master 

in Management Universitas 

Gadjah Mada. “Prinsip saya 

untuk membangun usaha adalah 

keberanian, untuk membuatnya 

besar yang diperlukan adalah 

ilmu,” ujar pemuda yang pernah 

mempresentasikan tulisannya 

tentang reducing inequality pada 

ASEAN Youth Initiative 2017 ini.

Dengan ilmu manajemen, Ian 

bermimpi dapat mengembangkan 

Werkudara sehingga tidak hanya 

mencakup Jawa Tengah dan 

Yogyakarta. Ian ingin berkontribusi 

pada pemberdayaan masyarakat 

di daerah-daerah khususnya di 

Indonesia timur. Saat disinggung 

harapannya bagi Indonesia, Ian 

menyampaikan bahwa Ia bercita-

cita masyarakat Indonesia semakin 

kuat dan tangguh khususnya di 

tengah pandemi Covid-19 seperti 

saat ini, bisa menjadi problem solver, 

juga berkontribusi untuk negara. 

Ya, semoga masyarakat Indonesia 

khususnya generasi muda bisa 

kuat dan tangguh seperti sosok 

Werkudara.

Desa Wisata Sumber Buluh
foto: Dokumen Pribadi
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RENUNGAN

Teks: Chintya Pramasanti & Indra Susanto*

Wabah Corona, 

disadari ataupun 

tidak memiliki 

banyak pelajaran 

dan hikmah yang dapat diambil 

oleh sebagian besar orang yang 

memikirkan. Hikmah yang paling 

dekat adalah kaitannya dengan 

hubungan antar sesama manusia 

dan hubungan antara manusia 

dan Tuhan. Dengan adanya 

wabah tersebut, kita dapat melihat 

rasa kemanusiaan yang semakin 

bergejolak. Konteks kemanusiaan 

disini adalah orang-orang menjadi 

saling berbuat baik, bahu-membahu 

menolong sesamanya dan saling 

menjaga. Bahu-membahu tak 

hanya soal pencegahan namun 

juga membantu hingga soal 

kebutuhan hidup akibat ekonomi 

yang terdampak, dilakukan baik 

perorangan, komunitas hingga 

organisasi besar. 

Dalam konteks hubungan antara 

manusia dengan Tuhannya 

ditengah wabah saat ini, waktu 

untuk mendekatkan diri kepada-

Nya menjadi semakin banyak 

tanpa disibukkan dengan urusan 

duniawi. Mengingat sebagian besar 

waktu dihabiskan di rumah, tidak 

keluar rumah jika tidak ada urusan 

mendesak dan terus bersabar 

untuk bertahan di dalam rumah. 

Dari sabar itu, pahala pun sudah 

pasti mengalir sebagai catatan amal 

kebaikan. Bahkan dengan hadirnya 

pandemi global yang mendunia 

tersebut, nampaknya membuat 

banyak orang kembali merenung, 

mencari tahu apa maksud dari 

ujian hidup berupa wabah ini. 

Alhasil, jadi banyak orang semakin 

banyak beribadah mengingat 

Tuhan, intropeksi diri, hingga bumi 

yang akhirnya punya waktu untuk 

istirahat dari berbagai paparan 

polusi udara, jalanan yang lengang, 

dan masih banyak lagi perubahan 

drastis yang terjadi di bumi ini 

Hikmah di Tengah 
Wabah

yang sebelumnya telah banyak 

dirusak oleh tangan-tangan jahil 

manusia.

Yang paling dekat dan terlihat 

dari adanya wabah ini adalah 

banyaknya gerakan kolaborasi 

untuk “mencari solusi”. Wabah 

corona mendorong kita untuk 

menjadi bangsa yang mandiri, tidak 

tergantung impor dari negara lain. 

Kita perlu terus menerus saling 

bahu membahu untuk mencari 

berbagai solusi. Apakah saatnya 

kita menghidupkan pertanian 

kita? Menghidupkan UMKM kita? 

Memanfaatkan pekarangan untuk 

tanaman herbal? Membuat masker 

secara mandiri? Membuat model 

pembelajaran baru agar anak-anak 

semakin kreatif? Sungguh banyak 

hal yang bisa kita lakukan untuk 

menjadikan negeri yang kita cintai 

ini kuat. Semoga wabah segera 

enyah. [IS/CP]
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*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Berbicara tentang keindahan alam Indonesia 

memang tiada habisnya. Sebagai negara 

maritim, panorama laut yang indah 

terbentang dari Sabang hingga Merauke. 

Di timur Indonesia, misalnya, terdapat begitu banyak 

destinasi wisata kelautan; sebut saja Papua Barat 

dengan Misool, Papua dengan Raja Ampat, Maluku 

Utara dengan Pulau Maitara, dan Maluku dengan 

Kepulauan Kei. 

Nama lokasi yang terakhir disebut terletak di 

Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, 

meski secara geografis berada di bawah bagian 

‘kepala’ Pulau Papua. Kepulauan Kei terbagi atas 

sejumlah gugusan pulau; dua yang paling terkenal 

Kepulauan 
Kei, Sekeping 
Surga di 
Maluku
Teks dan Foto : Erlinel

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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adalah Pulau Kei Besar dan Pulau 

Kei Kecil. Dibandingkan Pulau Kei 

Besar, lokasi wisata di Pulau Kei 

Kecil lebih mudah dijangkau karena 

infrastrukturnya yang lebih rapi 

dan tertata. 

Berikut adalah lima destinasi utama 

yang tidak boleh dilewatkan ketika 

pelesir di Kepulauan Kei Kecil:

Pantai Ngurbloat

Pantai paling populer di Kei Kecil 

adalah Ngurbloat yang terletak di 

Desa (Ohoi) Ngilngof. Oleh National 

Geographic, pantai sepanjang 2 

kilometer ini disebut sebagai pantai 

dengan pasir terhalus sedunia.

Ngurbloat adalah lokasi andalan 

wisatawan untuk menikmati 

sunset. Pengunjung bisa memilih 

untuk duduk di pasir pantai atau 

menempati salah satu gazebo yang 

disewakan oleh pemilik warung 

makan/penginapan di pesisir 

Ngurbloat. Lengkapi suasana santai 

ini dengan memesan air kelapa 

batok serta kuliner khas Kei: pisang 

enbal dicocol dabu-dabu. Sedap!

Pantai Ngurtafur

Kalau di Kepulauan Flores ada 

Taka Makassar, di Kei Kecil ada 

“Ngurtafur”. Keduanya merupakan 

gusung pasir yang berada di tengah 

laut. Saat air laut surut, gusung 

akan terlihat seperti pulau pasir 

putih. Begitu air pasang, ‘daratan’ 

ini pun tenggelam kembali. Berbeda 

dengan sejumlah gusung pasir di 

tempat wisata lain, Ngurtafur lebih 

spesial karena panjangnya (panjang 

2 km, lebar 7 m) dengan struktur 

meliuk-liuk. Dari bird eye view, 

pantai ini akan tampak seperti ular 

putih di tengah laut biru.

Tidak perlu khawatir jika terjebak di sini saat air naik. Sebelum pasir 

tenggelam, bergegaslah berjalan ke arah Pulau Warbal yang memang 

menyatu dengan Ngurtafur. Namun perlu diingat, tidak ada penginapan di 

Warbal, hanya wilayah konservasi penyu belimbing (Tabob) yang dikelola 

oleh World Wildlife Fund (WWF). Burung pelikan juga bisa ditemui di 

area ini saat musim migrasi dari Australia. Pengunjung yang berminat ke 

Ngurtafur bisa menggunakan kapal motor dari Pelabuhan Debut selama 1 

jam perjalanan.

Pulau Bair

Pulau satu ini kerap dijuluki “Wayag versi mini” karena kemiripannya 

dengan gugusan pulau karang di Papua itu. Highlight dari destinasi ini 

bukan hanya pulau, tetapi juga perjalanan ke lokasinya. Menuju Pulau 

Bair – atau kerap juga disebut “Baer”, kapal harus terlebih dulu melewati 

deretan karang yang terlihat begitu rindang karena pohon Mangrove 

tumbuh subur di atasnya. Gugus karang ini berderet di kedua sisi, kiri dan 

kanan, seakan melindungi Pulau Bair dari kencangnya arus Laut Banda, 

serta menciptakan laguna jernih di mulut pulau.



 EDISI  #2/2020

49

SERBA-SERBI

Tempat berfoto paling favorit 

bagi wisatawan Pulau Bair adalah 

dermaga warna-warni tempat kapal 

berlabuh menurunkan penumpang. 

Dermaga ini masih terbilang 

baru, buah karya Pemerintah 

Daerah yang ingin mempercantik 

tempat-tempat wisata di Kei Kecil. 

Inisiatif ini berbuah manis, Bair 

pun menjadi salah satu destinasi 

andalan bagi pelancong ketika 

berkunjung ke Tual.

Pulau Bair dapat didaki dalam 

waktu singkat, hanya butuh 

10-15 menit, tetapi jika sedang 

ramai pengunjung, maka waktu 

pendakian akan menjadi lebih 

lama karena pengunjung harus 

bergantian menempati puncak 

pulau. Meski terjal dan menantang 

karena terbentuk dari gugusan batu 

karang yang tajam, jalur pendakian 

terbilang cukup mudah. Jangan 

sampai saltum alias salah kostum 

jika ingin menjajal pendakian Pulau 

Bair. Upayakanlah untuk memakai 

celana panjang yang nyaman agar 

kaki terlindung dari goresan karang 

tajam.

Ye’er Teran Ratut

Nama lokasi ekowisata ini punya 

arti “Bia (Kerang) Seratus Butir”. 

Konon, banyak kerang bisa 

ditemukan di sekitar pulau YTR. 

Salah satu hal menarik yang bisa 

dilakukan di sini adalah menaiki 

menara pengawas untuk melihat 

pemandangan 360 derajat ke arah 

desa dan pulau-pulau sekitar.

Sebagai pusat wisata utama di 

Ohoi Letman, YTR dikelola dengan 

sangat baik. Hal ini tampak dari 

sejumlah selfie spot, gazebo, dan 

bangku beton yang tertata apik di 

sekeliling YTR. Jika pengunjung 

ingin memacu adrenalin, bisa 

mencoba atraksi cliff jumping 

atau flying fox setinggi 7 meter. 

Sejumlah acara petualangan pernah 

meliput lokasi ini, sebut saja My 

Trip My Adventure pada bulan 

April 2018.

Pantai Ohoi Lilir

Meskipun area penginapan yang 

paling diminati wisatawan adalah 

Ohoi Ngilngof yang terkenal 

dengan Pantai Ngurbloat, desa 

tetangganya, Ohoi Lilir, juga 

menawarkan beragam akomodasi, 

baik dalam bentuk homestay 

maupun cottage. Jejeran penginapan 

di desa ini juga berhadapan 

langsung dengan garis pantai. 

Pengunjung yang ingin mencari 

suasana tenang sangat cocok 

menginap di Ohoi Lilir ini karena 

letaknya yang lebih tersembunyi 

daripada Ohoi Ngilngof.

Waktu terbaik untuk duduk santai 

di Pantai Ohoi Lilir adalah ketika 

matahari terbenam. Damai sekali 

rasanya duduk di pasir halus sambil 

memandangi gradasi warna kuning, 

oranye, dan merah di langit senja.

Bonus: Kampung Pelangi

Sebelum meninggalkan Kepulauan 

Kei via Bandara Langgur, 

pengunjung bisa mampir ke 

Kampung Pelangi yang warnanya 

tampak begitu kontras dengan 

birunya laut. Kampung ini berada 

di depan Jembatan Isdek yang 

menghubungkan Kota Tual dan 

Langgur. Kampung terbagi atas 

dua sisi: Desa Kiom yang dicat 

warna merah-putih dan Desa Taat 

di seberangnya yang dicat dengan 

warna-warna pelangi. Di Desa 

Kiom banyak terdapat mural di 

tembok dengan tema bahari dan 

pahlawan nasional.
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Failsafe Mechanism

adalah mekanisme yang memungkinkan sistem 

keuangan kembali ke kondisi aman jika terjadi 

guncangan.

Fungsi Budgetair

adalah suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai 

alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas 

negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. Dengan demikian, optimalisasi pemasukan 

dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan 

fiskus. 

Indeks Volatilitas (Volatility Index)

adalah indikator utama terhadap volatilitas pasar 

saham dan sentimen investor. Indeks volatilitas 

sering disebut sebagai fear index. Hal ini dikarenakan 

volatilitas berkaitan erat dengan resiko sehingga VIX 

index seringkali dijadikan patokan untuk mengetahui 

tingkat pesimisme dari para pelaku pasar. Indeks VIX 

diformulasikan untuk memberikan informasi mengenai 

ekspektasi volatilitas pasar saham dalam jangka pendek.

International Monetary Fund

adalah organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur 

sistem keuangan internasional serta juga menyediakan 

pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan. 

Tujuan dari IMF ialah untuk meningkatkan kerja sama 

moneter internasional, mengembangkan ekspansi serta 

juga pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan 

internasional, dan juga meningkatkan stabilitas kurs 

Negara anggota. 

Investment Allowance

adalah fasilitas pajak yang diberikan dalam bentuk 

pengurangan penghasilan kena pajak yang didasarkan 

pada nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi 

kualifikasi. Pengurangan pajak akan diberikan apabila 

perusahaan memiliki nilai investasi yang tinggi 

atau nilai ekspor yang tinggi. Ketentuan lain adalah 

perusahaan tersebut menyerap banyak tenaga kerja 

juga memanfaatkan sumber daya lokal dengan baik.

Mitigasi

adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

dan atau menghapus kerugian dan korban yang 

mungkin terjadi akibat bencana, yaitu dengan cara 

membuat persiapan sebelum terjadinya bencana.

Pilot Project 

adalah pelaksanaan kegiatan proyek percontohan yang 

dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka 

menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program 

serta mengetahui dampak pelaksanaan program dan 

keekomisannya.

Reserve Repo

adalah transaksi beli Efek dengan janji jual kembali 

pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Stimulus Ekonomi

adalah penggunaan kebijakan moneter atau fiskal 

(umumnya disebut kebijakan stabilisasi) untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

g losarium
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