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Lampiran B1

Berburu uang Rp75 ribu: Untuk
koleksi hingga dijual kembali
Leoni Alvionita 19/08/2020

Sejak pagi Adi Nugroho tampak semangat dan bergegas mempersiapkan
diri untuk pergi ke kantor Bank Indonesia (BI). Bukan untuk bekerja,
melainkan demi menukarkan uangnya dengan pecahan Rp75 ribu, yang
baru saja dirilis bank sentral dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT Kemerdekaan RI) ke-75.
Saking semangatnya, Adi yang merupakan seorang karyawan swasta datang
terlalu awal. Jam baru menunjukkan pukul 09:20 WIB, sementara waktu
penukaran baru dibuka pada pukul 10:00 WIB.
Namun, hal itu tak menyurutkan antuasiasme Adi, dan 15 orang lainnya
yang beruntung bisa menukarkan uang dengan edisi terbatas tersebut.
Pancaran wajah bahagia Adi tak bisa ditutupi, karena menjadi orang
pertama yang bisa memiliki uang tersebut, sejak dikeluarkan untuk umum,
Selasa (18/8/2020).

Tepat pukul 10.00 Adi dan belasan orang lainnya diizinkan memasuki
gerbang Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia, D.I
Yogyakarta, dan kembali harus mengantri bersama sekitar 15 orang lainnya
yang mempunyai tujuan yang sama.
Petugas BI kemudian memanggil mereka satu per satu, lalu memeriksa
kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk menukarkan uang Rp75
ribu, yakni bukti pemesanan, KTP dan uang yang ingin ditukar, untuk
kemudian diberi nomor antrian sebelum dipanggil masuk ke gedung.
Protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Adi mengaku sekitar tiga kali
diperiksa suhu tubuhnya sejak masuk dari gerbang depan. Meski begitu,
setelah masuk, proses penukaran berlangsung dengan cepat.
Sempat menunggu sebentar di ruang tunggu dengan tetap jaga jarak, Adi
hanya membutuhkan sekitar 15 menit dari saat ia diberi nomor antrian
hingga bisa memegang uang barunya.
Ditanya soal mengapa ia rela mengantri demi satu lembar uang pecahan
Rp75 ribu, Adi menjawab, “Koleksi pribadi aja. Ga akan dipakai
kayaknya,” saat dihubungi Lokadata.id (18/8/2020).
Alasan yang sama juga diutarakan Fifi, warga yang baru saja selesai
menukarkan

uangnya

di

KPw

BI

Lampung,

dan

mengunggah

keberhasilannya itu lewat Twitter.
“Karena lucu gambarnya, warnanya juga lucu. Produksinya juga ga banyak,
jadi untuk disimpan aja,” cerita Fifi ketika dihubungi Lokadata.id
(18/8/2020).

Fifi bercerita bagaimana website www.pintar.bi.go.id sempat mengalami
gangguan (down) pada 17 Agustus pagi hari, tapi kemudian bisa mulai
diakses kembali pukul 15.00 dan ia segera memilih untuk menukar pukul
09.00 pagi, Selasa (18/8/2020).
Tidak berbeda jauh dengan Adi, Fifi juga diwajibkan menerapkan protokol
kesehatan sesampainya di gedung KPw BI Lampung, termasuk memakai
hand sanitizer tiga kali, dan duduk di ruang tunggu yang berjarak. Ia
hanya membutuhkan sekitar 20 menit untuk bisa menukarkan uangnya.
Sementara itu, Osman Nur Chaidir, warga asal Malang malah lebih cepat
dalam proses penukaran uangnya di KPw BI Malang. Ia mengaku hanya
membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 menit sebelum bisa memegang
uang pecahan Rp75 ribunya.
Sama seperti Fifi, Osman juga penasaran dan tertarik untuk menukarkan
uangnya karena desain dari uang pecahan Rp75 ribu ini. Sehingga dirinya
rela mengantri demi untuk mendapatkan uang yang banyak diminati
masyarakat itu.

Makna spesial 75
Melihat antuasiasme masyarakat yang tinggi, pihak BI pun menyiapkan
skenario penukaran agar terdistribusi dengan baik. Di hari pertama
penukaran uang ini, BI menyediakan 7.050 lembar untuk kantor pusat, dan
kantor wilayah BI di seluruh provinsi Indonesia.
Dari jumlah itu, sebanyak 6.851 penukar sudah memasuki aplikasi yang
disediakan, yang artinya 97 persen lembaran uang yang tersedia hari
kemarin ludes dipesan oleh para penukar uang.

Ini adalah kali keempat BI mengeluarkan uang edisi khusus peringatan
kemerdekaan Indonesia. Secara umum penukaran uang Rp75 ribu ini dibagi
menjadi dua periode. Periode pertama adalah 17 Agustus sampai 30
September, dan terbatas di kantor pusat maupun 45 kantor perwakilan
wilayah BI di seluruh Indonesia.
Pada periode kedua, penukaran dimulai pada 2 Oktober dan mulai bisa
ditukarkan pula di 5 bank umum yang ditunjuk BI, yaitu Bank Mandiri,
BNI, BRI, BCA, dan CIMB Niaga dengan sistem pendaftaran yang sama
lewat website yang disediakan oleh BI.
Namun, pendaftaran baru dibuka untuk 10 hari, jadwal penukaran uang di
seluruh kantor BI sudah penuh. Dari tanggal 18 Agustus hingga 3
September, baik penukaran pukul 08.00, 09.00, maupun 10.00, semuanya
sudah penuh. Sehingga warga yang masih ingin mendaftar di periode I ini
harus menunggu pembukaan jadwal berikutnya oleh BI.
“Sampai tanggal 4 (September) penuh. Kita masih menunggu arahan dari
pusat,” ujar staff KPw BI D.I Yogyakarta saat dihubungi Lokadata.id
(18/8/2020)
Sebagai informasi, dalam dua periode ini BI menyiapkan uang pecahan
Rp75 ribu secara terbatas, yaitu hanya 75 juta lembar. Pemilihan jumlah ini
dijelaskan Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi secara singkat,
karena betapa spesialnya angka 75 bagi Indonesia.
“Uang 75 itu pas sekali, melambangkan 75 tahun kemerdekaan, usia
matang. Termasuk pencetakannya juga 75 juta lembar. Ini merupakan
wujud kita merasakan kegembiraan, optimisme, kedaulatan, semua itu

bersatu dalam angka 75,” terang Rosmaya dalam konferensi pers BI
(18/8/2020).

Penukaran dibatasi
Selain diproduksi terbatas, penukaran uang pecahan Rp75 ribu ini juga
sangat ketat. Satu KTP hanya boleh menukarkan satu lembar pecahan uang
Rp75 ribu.
Rosmaya menjelaskan, nomor KTP akan tercatat ke sistem, sehingga tidak
mungkin satu orang bisa menukarkan lebih dari satu lembar uang Rp75
ribu. Ketika datang, penukar wajib membawa KTP asli dan bukti sudah
memesan di website atau aplikasi yang disediakan BI. Jangan harapbisa
masuk ke gedung jika 2 hal ini lupa kalian persiapkan.
Kemudian, protokol kesehatan juga diterapkan dengan ketat di kantor pusat
maupun kantor perwakilan wilayah BI. Umumnya, tiap kantor akan
memeriksa suhu penukar, mengarahkan untuk menggunakan hand
sanitizer atau cuci tangan ketika tiba, dan tetap menjaga jarak saat duduk
di ruang tunggu untuk mengantri.
Menurut Rosmaya, BI juga sudah memperhitungkan terkait jumlah penukar
setiap harinya agar jumlah penukar tetap terkendali dan protokol kesehatan
tetap bisa berjalan.
“Kita sudah hitung bagaimana pengambilannya, durasinya, dan tetap dalam
kondisi menerapkan protokol korona. Untuk Jakarta 300 (lembar). Untuk
Bank Indonesia di daerah-daerah, itu 150 (lembar) per kantor perwakilan,”
ujar Rosmaya.

Artinya, jika dalam sehari terdapat 3 jadwal penukaran, yaitu pukul 08.00 09.00, 09.00 - 10.00, dan 10.00 - 11.00, maka per jam-nya akan ada 50
penukar yang datang untuk menukarkan uangnya.
Akan tetapi, ada yang sedikit berbeda terkait protokol kesehatan penukaran
uang Rp75 ribu di KPw BI Bali. Berlokasi di Denpasar, KPw BI Bali
menyediakan layanan drive-thru penukaran uang untuk bisa menghindari
kerumunan.
Hal ini disampaikan staff KPw BI di Bali, “Dari luar gedung ada
drive-thru. Jadi tidak akan turun dari mobil,” saat dihubungi Lokadata.id
(18/8/2020).
Peraturan ketat lain yang harus diperhatikan penukar adalah masalah
ketepatan waktu. Salah satu staff KPw D.I Yogyakarta, mengatakan, nomor
pemesanan akan hangus jika penukar datang tidak sesuai jam penukaran
yang ditentukan.

Masyarakat punya kesempatan sama
Walaupun terbatas, pihak bank sentral menuturkan bahwa setiap
masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan
memperoleh pecahan uang peringatan kemerdekaan ini. Setiap provinsi
diberi jatah yang seimbang, tidak hanya berfokus di Pulau Jawa saja.
“Uang ini kita sebar rata. Distribusi ke semua daerah dengan
mempertimbangkan jumlah uang yang beredarnya, konsumsi rumah tangga,
sehingga semua daerah secara pro rata memiliki kesempatan yang sama
untuk melakukan penukaran uang,” terang Kepala Departemen Pengelolaan
Uang Marlison Hakim lewat konferensi pers BI yang sama (18/8/2020).

Setelah penukaran yang akan berjalan selama 10 hari hingga 4 September
nanti, BI akan melakukan evaluasi supaya pembukaan tanggal-tanggal
penukaran berikutnya bisa berjalan lebih efektif.
Sementara menanggapi pertanyaan apakah BI akan menambah jumlah
pasokan uang pecahan Rp75 ribu, melihat demand yang tinggi ini,
Rosmaya menyebutkan tidak akan menambah jumlah lembaran.
“Peminat sangat banyak. Tapi kembali lagi, uang Rp75 ribu ini masuk ke
uang rupiah khusus. Artinya, dikeluarkan dalam kaitan momen hari raya
kemerdekaan. Dalam Keppres juga sudah disebutkan uang ini akan dicetak
sebanyak 75 juta,” tegas Rosmaya.
Karena tersedia terbatas, masyarakat cenderung menukarkan uang Rp75
ribu ini hanya sebatas sebagai koleksi. Walaupun, sebenarnya bisa
digunakan untuk transaksi.
Kemudian mulai muncul pihak-pihak yang menjual dengan harga tinggi
selembar uang Rp75 ribu ini. Menanggapi hal itu, Rosmaya menyebutkan
hal tersebut sudah bukan di bawah tanggung jawab BI.
“Untuk koleksi, juga silahkan. Karena kan memang dicetak terbatas. Kalau
ada yang mau beli dengan harga sekian dari orang yang sudah memiliki
uang Rp75 ribu, ya monggo s aja masing-masing. Kita tidak lagi mengatur
itu,” tutup Rosmaya.
Sebelumnya sempat beredar penjualan uang edisi khusus Rp75 ribu dengan
harga lebih tinggi di akun e-commerce Shopee dan Bukalapak.

Diketahui, di e-commerce Bukalapak, uang pecahan Rp75 ribu dijual
seharga Rp50 juta oleh Pelapak dengan nama aku Ridho Rizki Darmawan.
Barang yang ditawarkan hanya satu lembar.
Di e-commerce Shopee, uang edisi khusus Rp75 ribu dijual Rp pemilik
akun celestial77 seharga Rp1,375 juta. Ia mengklaim memiliki uang baru
ini sebanyak dua lembar.
Link :
https://lokadata.id/artikel/berburu-uang-rp75-ribu-untuk-koleksi-hingga-dij
ual-kembali

Lampiran B2

Kinerja merosot: Bank swasta lebih
baik dibanding bank pemerintah
Ayyi Achmad Hidayah , Leoni Alvionita 26/08/2020

Pentingnya peranan perbankan sebagai penggerak roda perekonomian
nasional tengah menjadi sorotan di tengah pandemi. Mayoritas perbankan
nasional kini mengalami penurunan bisnis, dan likuiditas yang ketat.
Untuk itu, patut kita ketahui, sejauh mana perbankan nasional dapat
bertahan dan menopang negara di tengah ancaman resesi ekonomi.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, baik bank persero, yakni
bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah
Republik Indonesia, maupun bank swasta devisa, atau bank umum milik
swasta yang dapat melaksanakan aktivitas transaksi ke luar negeri (transaksi
mata uang asing), keduanya mengalami pelambatan kinerja.

Hingga Mei 2020, laba operasional bank persero terkoreksi 14,47 persen,
dari Mei 2019 Rp37,53 triliun, menjadi Rp32,10 triliun di Mei 2020. Ini
juga berlaku pada laba bersih yang di Mei tahun lalu Rp30,01 triliun,
menjadi Rp23,25 triliun pada tahun ini, atau merosot 22,52 persen.
Jika dibandingkan dengan bank persero, penurunan laba bank swasta devisa
relatif lebih kecil. Laba operasional Mei 2020 berada di angka Rp23,07
triliun, sedangkan pada Mei 2019 lalu mencapai Rp26,41 triliun, atau
merosot 12,64 persen.
Begitu pula dengan laba bersih hingga Mei 2020 yang mencapai Rp19,51
triliun. Sedangkan pada Mei 2019 berada di angka Rp20,38 triliun,
terkoreksi 4,26 persen.
Pengamat Perbankan, Doddy Ariefianto mengungkapkan, bank persero
tetap lebih besar labanya dibandingkan dengan bank swasta walaupun
keduanya kinerjanya menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu.
“Yang pertama, kalau saya lihat itu dari kualitas debiturnya. Bank negara
ini kan nasabahnya juga berhubungan dengan BUMN juga, yang tentu saja
memiliki kekuatan finansial lebih tinggi dibandingkan dengan swasta,”
terang Doddy saat dihubungi Lokadata.id (25/8/2020).
Sementara kalau bank swasta menurutnya banyak ke arah swasta atau retail,
yang mana sekarang sedang terpuruk karena pandemi korona.
Baik bank persero maupun bank swasta keduanya disebutkan mendapat
bantuan finansial yang sama karena terdampak korona. Relaksasi,
kolektibilitas kredit dan yang kedua adalah restrukturisasi.

Peraturan di OJK tidak membedakan antara bank swasta maupun bank
BUMN dalam program penanganan ekonomi ini. Seharusnya dengan
restrukturisasi, dan bunganya dibantu pemerintah, malah debitur swasta
diuntungkan
Tetapi, Doddy mengatakan, pelaksanaannya tidak mudah, sehingga kinerja
bank swasta juga belum sekuat bank BUMN. Melihat hal ini, Ia
memberikan proyeksi hingga akhir tahun terkait laba rugi bank-bank ini.
“Paling banter jadi sepertiga dari tahun lalu pertumbuhan labanya. Untuk
bank-bank yang paling bagus bertahan ya. Mungkin untuk beberapa bank
tidak terelakan (rugi), karena ini bakal lama, jadi ga mungkin setiap bank
bisa restrukturisasi terus menerus. Ada beberapa mungkin yang akan
mencatatkan rugi,” terang Doddy.

Dampak relaksasi
Di sisi lain, relaksasi kredit bantuan yang diberikan pemerintah akan
membuat pendapatan bunga bank swasta devisa tetap naik. Sedangkan bank
persero cenderung akan turun.
Hal itu karena tren bunga turun, dan suku bunga simpanan juga turun.
Sedangkan suku bunga kredit tidak langsung turun. Pergerakannya lebih
cepat suku bunga simpanan. Dari sini terlihat bahwa bank swasta lebih
cepat merespon terkait relaksasi kebijakan moneter sehingga bunga
langsung turun.
Alasan lainnya adalah kemungkinan bank-bank BUMN lebih agresif dalam
melakukan restrukturisasi, yang terlihat dari pemangkasan bunga.

“Restrukturisasi itu memengaruhi bunga yang jadi revenue drop. Jadi
bank negara drop lebih kuat dibandingkan bank swasta, jadi mereka lebih
agresif,” terang Doddy.
Sebelumnya, baik bank persero maupun bank swasta devisa mulai
melaporkan kinerja paruh pertama mereka. PT Bank Central Asia Tbk
(BCA) yang merupakan bank swasta devisa mencatatkan laba Rp12,24
triliun, meskipun turun 4,8 persen dibandingkan paruh pertama tahun 2019.
Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) juga dilaporkan turun
labanya menjadi Rp1,74 triliun, yang disebabkan karena penurunan
pendapatan bunga dan meningkatnya beban operasional selain bunga.
Penurunan juga terlihat pada salah satu bank persero, PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, yang dilaporkan pada paruh pertama 2020 ini mencatat laba
Rp10,29 triliun, sedangkan pada paruh pertama tahun 2019 laba mencapai
Rp13,53 triliun.
Link:
https://lokadata.id/artikel/kinerja-merosot-bank-swasta-lebih-baik-dibandin
g-bank-pemerintah

Lampiran B3

Infografik: Menilik harta kekayaan
calon kepala daerah 2020
Leoni Alvionita 10/09/2020

Menuju Pilkada 2020 yang tinggal 3 bulan lagi, menarik untuk menilik
laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para calon kepala
daerah.
Sebab, dalam melihat rekam jejak calon kepala daerah yang akan kita pilih
salah satunya bisa dinilai dari keterbukaannya dalam menyampaikan
LHKPN. Dalam hal ini, termasuk untuk melihat komitmen kebersihan dan
keterbukaan pemerintahan yang nanti akan mereka pimpin.
“Faktor

ketaatan

dalam

melaporkan

laporan

harta

kekayaan

penyelenggaraan negara bagi ASN yang maju dalam pilkada, atau ketaatan
membayar pajak dalam lima tahun terakhir bagi non-ASN juga perlu
dipertimbangkan,” tulis Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial
CSIS, Arya Fernandes, pada Juli lalu.
Sebagai salah satu syarat pengajuan calon kepala daerah, 4 September lalu
Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK) menyatakan sudah menerima
setidaknya 627 LHKPN calon kepala daerah.
Lokadata.id melakukan penelusuran terkait harta kekayaan para kandidat
kepala daerah yang tercatat di e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara) pada situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
per 7 September 2020.
Banyak kandidat yang laporannya masih dalam proses, dan belum
ditampilkan di laman e-LHKPN. Umumnya, laporan yang masuk berasal
dari kandidat yang telah menjadi pejabat publik sejak beberapa tahun lalu.
Sementara itu, kandidat yang bukan pejabat publik, seperti pengusaha, baru
sedikit yang tercatat harta kekayaannya.

“Apabila calon memiliki latar belakang sebagai pengusaha, harus dilihat
bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Apakah perusahaan pernah
mengalami pailit, bagaimana ketaatan perusahaan bayar pajak, atau apakah
terdapat potensi konflik kepentingan antara perusahaan dan tender APBD,”
tambah Arya.
Jika tidak ada perubahan, batas waktu untuk bakal calon pemimpin daerah
bisa melengkapi dokumennya adalah hari Minggu lalu (6/9/2020) dengan
kesempatan melakukan perbaikan dokumen hingga 16 September
mendatang.
Berdasarkan e-LHKPN, pemegang harta kekayaan terbanyak sejauh ini
yang tercatat adalah Andrei Angouw, Ketua DPRD Sulawesi Utara yang
mendaftar sebagai Walikota Manado di Pilkada 2020 ini. Hartanya
mencapai Rp273 miliar per akhir tahun 2019 lalu.
Kemudian diikuti mantan Walikota Banjarmasin, Muhidin, yang mendaftar
sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Catatan harta kekayaannya
terakhir ada pada 2015, yaitu sebesar Rp225 miliar.
Urutan ketiga ditempati oleh Wenny Lumentut yang adalah anggota DPRD
Sulawesi Utara yang mendaftar sebagai Wakil Walikota Tomohon.
Hartanya tercatat per akhir 2019 lalu mencapai Rp222 miliar.

Pentingnya melihat LHKPN
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun turut aktif
memberikan hasil riset dan pemantauannya terkait penyelenggaraan Pemilu
dan Pilkada. Salah satunya pada 2018 lalu, Perludem mengingatkan terkait

potensi konflik kepentingan dana kampanye yang berkaitan dengan harta
kekayaan calon.
Peneliti Perludem, Titi Anggraini mengatakan, calon yang memiliki harta
kekayaan minus, atau yang utangnya melebihi harta kekayaannya sendiri,
kecenderungannya akan mendapat dana kampanye besar dari pihak ketiga,
yang mana bisa memunculkan konflik kepentingan setelahnya.
Seperti pada PKPU 13 tahun 2016, dana kampanye bisa bersumber dari
pribadi pasangan calon, yaitu harta kekayaan masing-masing calon.
Kemudian bisa dari partai politik, atau sumbangan dari pihak lain yang sah
menurut hukum, baik itu dari perseorangan, kelompok, maupun badan
hukum.
Semua pemasukan dan pengeluaran dana kampanye ini nantinya akan
dilaporkan untuk diaudit lewat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) pada Desember nanti.
Walaupun tak sepenuhnya terkait, pengawasan terhadap harta kekayaan
dalam hubungannya dengan dana kampanye harus tetap dilakukan.
Berdasarkan data per 7 September, salah satu calon kepala daerah yang
harta kekayaannya minus adalah anggota DPRD Kepulauan Riau, Suryani,
yang mendaftar sebagai Wakil Gubernur Riau di Pilkada 2020 ini.
Kandidat lain dengan jumlah harta minim adalah Wartono, calon Wakil
Wali Kota Banjarbaru dan Salahudin, calon Wakil Wali Kota Pekalongan.
Keduanya melaporkan harta kekayaan masing-masing Rp11,6 juta dan
Rp13,4 juta.

Perlu dicatat, laporan harta kekayaan bukan sekadar melaporkan saldo
rekening bank, tapi juga kepemilikan atas tanah, mobil, dan surat-surat
berharga lain seperti nilai saham perusahaan.
Di samping melihat relasinya dengan dana kampanye, LHKPN dianggap
penting sebagai bentuk keterbukaan calon kepala daerah sebelum
masyarakat memilih nantinya.
Sama seperti Arya Fernandes, Titi Anggraini lewat BBC Indonesia tahun
lalu juga pernah menyebutkan keterbukaan LHKPN mengindikasikan
komitmen para calon dalam kejujuran dan tekad terhadap pemberantasan
korupsi, berapa pun jumlahnya.
Link:
https://lokadata.id/artikel/infografis-menilik-harta-kekayaan-calon-kepala-d
aerah-2020

Lampiran B4

Jakarta dikunci, tetangga membuka
diri
Aulia Putri Pandamsari , Leoni Alvionita , Eza Harijati 05/10/2020

Baru pukul tiga sore, The Breeze sudah padat pengunjung. Tempat parkir
penuh. Mobil mengantre sejak dari pintu masuk. Biasanya, jam-jam
"puncak" pusat perbelanjaan open air di BSD Serpong ini, baru dimulai
setelah pukul 17.
Di dalam, tempat makan ramai. Padahal jam makan siang sudah lewat,
makan malam belum lagi dimulai. Beberapa restoran populer seperti Pojok
Nasi Goang, Bebek Bengil, Dermaga Seafood, kebanjiran pelanggan.
Penguncian Jakarta dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) ternyata "disambut" luberan pengunjung di berbagai mal dan
restoran di Tangerang, Depok dan Bekasi. Warga Jakarta "mengungsi"
mencari tempat makan dan tempat nongkrong di seputar daerah penyangga.
Jumat dan Sabtu lalu, Lokadata.id menemui sejumlah pengunjung dari
Jakarta yang sengaja ke pinggiran untuk makan di restoran.
“Sengaja ke sini buat makan dan nongkrong. Di Jakarta sulit, kecuali makan
di pinggir jalan,” kata Frans, warga Pluit, Jakarta Utara. Bersama lima
kawan, sore itu Frans makan di restoran all you can eat Korean Barbeque
di Gading Serpong, Tangerang.

Begitu juga Eldwen Hiskia (24 tahun), warga Sunter, Jakarta Utara yang
memilih makan di Bakso Bule, Green Lake City, Tangerang.
“Di Jakarta cuma bisa makan di pinggir jalan, itu juga nggak bisa lama.
Kalau buat nongkrong begini udah nggak bisa. Makanya saya ke sini yang
nggak jauh dari rumah," kata Eldwen ketika ditemui Lokadata.id , Jumat
(2/10/2020).

Omzet restoran meningkat
Sejak dua pekan terakhir, bersamaan dengan PSBB total di Jakarta,
beberapa restoran di Tangerang mengaku panen.
"Penjualan naik, meski belum bisa nutup kerugian selama April sampai
Juli," kata Valeria, manager restoran Hog Wild with Chef Bruno di Gading
Serpong, Tangerang, kepada Lokadata.id, Sabtu (3/10). "Bagi restoran,
dine-in sangat berpengaruh."
Valeria bercerita, akhir Agustus lalu, satu-satunya cabang Hog Wild yaitu
GoGo Hog Wild di Mall Emporium, Pluit, terpaksa ditutup karena gagal
menarik kembali pelanggan pada masa PSBB transisi.
Di Gading Serpong, yang membolehkan dine-in, rata-rata pengunjung Hog
Wild melonjak 50 persen, terutama akhir pekan dan jam makan malam.
“Kalau siang dan weekdays b anyak yang makan siang atau small
meeting dari perkantoran Jakarta,” katanya.

Petunjuk soal asal tamu, dia ketahui dari laporan pelayan dan satpam.
“Security b iasa ngobrol sama sopir-sopir. Juga dari server (pramusaji)
yang ngobrol d engan tamu,” kata Valeria.
Sementara itu, menurut Arara, karyawan Bakso Bule, pengunjung di tempat
makannya juga terus naik, terutama sejak dua pekan terakhir. “Ndak yakin
semua pengunjung dari Jakarta, cuman sekarang-sekarang ini memang
ramai tiap malam," katanya.

Sinkronisasi kebijakan
Banyaknya warga Jakarta yang makan dan nongkrong di daerah tetangga
menjadi perhatian khusus rapat penanganan Covid-19 di Jabodetabek yang
dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu
(30/9). Jumlah kasus positif di wilayah penyangga, cenderung meningkat
seiring dimulainya penerapan PSBB total di Jakarta, pada 14 September.
Data yang dihimpun Lokadata.id menunjukkan penambahan kasus positif di
Depok selama dua pekan (14-27 September), misalnya, mencapai 1.323

kasus. Selain itu, di Kota Bekasi ada tambahan 1.526 kasus, di Kabupaten
Bekasi 685 kasus, dan di Kabupaten Bogor 645 kasus.
Pemerintah berjanji melakukan "sinkronisasi" kebijakan di Jabotedetabek
untuk menurunkan penambahan kasus positif Covid-19. Kepala daerah di
masing-masing wilayah di Jabodetabek diminta membuat langkah-langkah
pembatasan aktivitas masyarakat namun dijalankan secara selektif.
“Jangan ditutup nanti mati, tapi jangan terlalu longgar agar ekonomi masih
bisa jalan,” kata Luhut dikutip dari Katadata.co.id.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin mengatakan
pihaknya tidak bisa menindak warga Jakarta yang pergi makan ke daerah
tetangga.
“Kalau memang pengunjung tempat rumah makan, kafe di sana (di
Bodetabek tidak menerapkan protokol kesehatan), tentu di sana ada
aturan-aturan. Tetapi kalau ada restoran melayani dine-in di Jakarta, tentu
akan ditindak,” ujarnya.
Sejauh ini, Pemerintah Kota Bekasi dan Kota Bogor membuat pembatasan
jam buka di tempat publik seperti restoran hanya sampai jam 18.00.
Link:
https://lokadata.id/artikel/resto-jakarta-dikunci-warga-dine-in-di-tetangga

Lampiran B5

Pulih dari Covid-19, kenapa masih
merasakan gejala tertentu
Aulia Putri Pandamsari , Leoni Alvionita 07/10/2020

Virus korona ternyata berefek jangka panjang terhadap kesehatan tubuh.
Berbagai penelitian menemukan orang yang dinyatakan pulih dari virus
korona masih merasakan gejala tertentu.
Sebuah studi yang diterbitkan di JAMA o leh The Gemelli University
Hospital, Roma, pada Juli 2020 menemukan masih ada sisa gejala yang
dirasakan oleh pasien positif Covid-19 meski sudah dinyatakan pulih.
Penelitian yang dilaksanakan pada 21 April hingga 29 Mei 2020 itu
dilakukan pada 143 pasien yang dinyatakan pulih dari Covid-19. Responden
diperiksa sekitar 60 hari setelah timbul gejala pertama Covid-19. Rata-rata
usia responden 56,5 tahun dengan variasi usia 19 hingga 84 tahun.
Dalam penelitian itu ditemukan hanya 12,6 persen responden yang
benar-benar terbebas dari gejala terkait Covid-19. Sementara 32 persen
memiliki 1 atau 2 gejala, dan 55 persen responden masih merasakan 3
gejala atau lebih.
Sebanyak 53,1 persen responden melaporkan kelelahan, 43,4 persen
merasakan sesak napas (dyspnea), 27,3 persen melaporkan nyeri sendi, dan
21,7 persen melaporkan nyeri di bagian dada.

Penelitian lain dilakukan oleh Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) Amerika Serikat pada 292 orang yang dinyatakan positif Covid-19
melalui tes swab dari April hingga Juni. Penelitian dengan wawancara pada
responden 14 hingga 21 hari setelah mereka menerima hasil tes positif
mereka.
Sebanyak 94 persen responden atau 274 orang masih merasakan satu gejala
atau lebih seperti kelelahan, batuk, sesak, atau sesak napas, kehilangan rasa,
sakit kepala, nyeri badan, diare, mual, nyeri di bagian dada atau perut, dan
kebingungan setelah dinyatakan sembuh.
Sebanyak 35 persen responden yang merasakan gejala mengatakan, mereka
tidak kembali ke kondisi kesehatan seperti biasanya.
Jika ditilik, proporsi berdasarkan umur responden adalah sebagai berikut:
26 persen responden berusia 18-34 tahun, 32 persen berusia 35-49 tahun,
dan 47 persen responden berumur di atas 50 tahun.
World Health Organization (WHO) dalam updatenya 9 September lalu turut
menyatakan, biasanya pasien akan pulih dari infeksi virus korona 2 hingga
6 minggu setelahnya. Akan tetapi, untuk beberapa orang, sejumlah gejala
masih bisa dirasakan beberapa minggu bahkan beberapa bulan setelah
mereka pulih. Hal ini juga terjadi pada pasien Covid-19 dengan gejala
ringan.
“Pasien ini tidak menulari orang lain. Beberapa pasien mengalami
komplikasi medis yang memiliki efek kesehatan yang bertahan lama,” tulis
WHO.

WHO mengatakan Covid-19 dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan
jangka panjang, karena tidak hanya mempengaruhi paru-paru tetapi juga
jantung, otak, dan sistem saraf yang bisa mengakibatkan hilangnya fungsi
saraf indra penciuman.
Kondisi demikian dirasakan oleh Stefanie Miller (53 tahun), seorang guru
di Florida, Amerika Serikat. Stefanie mengatakan dia masih merasakan
kelelahan akut, sendinya sakit, dan kehilangan rambut setelah pulih dari
infeksi virus korona.
"Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi
persistensigejala ini,” ujar Stefanie yang juga mengalami kerusakan pita
suara setelah 21 hari menggunakan ventilator pada April hingga Mei lalu,
dikutip dari Bloomberg. Penggunaan ventilator itu juga meninggalkan
bekas luka di wajahnya.
Dosen di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Faisal
Yunus mengatakan pernah menangani pasien yang kembali mengalami
gejala Covid-19, bahkan dinyatakan kembali positif, setelah sembuh
Menurutnya, ada dua kemungkinan jika sampai muncul gejala-gejala baik
ringan maupun berat Covid-19 lagi. Yang pertama adalah tubuh, khususnya
paru-paru pasien yang sudah sembuh tersebut belum bersih dan atau
sembuh sepenuhnya. Sedangkan yang kedua, ada kemungkinan orang
tersebut tertular Covid-19 kembali.
"Jadi tergantung kelainan di paru-parunya. Kalau yang terkena (virusnya)
sedikit, ya dia sembuhnya bisa sempurna, jadi tidak kena gejala lagi. Tapi
kalau kelainannya meluas dan sembuhnya tidak sempurna, nah ini bisa

muncul gejala lagi,” kata Faisal saat dihubungi Lokadata.id, S
 elasa
(06/10/2020).

Penyebab kembali munculnya gejala
Ada beberapa faktor yang disebutkan turut memengaruhi potensi
munculnya kembali gejala Covid-19 ini. WHO menyebutkan yang
memengaruhi persistensi gejala termasuk tekanan darah tinggi, obesitas,
hingga kondisi kesehatan mental.
Faisal Yunus mengatakan, banyaknya virus dalam tubuh, daya tahan pasien,
keganasan virus, dan status pasien komorbid yang berbeda-beda juga bisa
menjadi faktor.
Kepala Klinik Jantung RSUP Persahabatan, Yasmina Hanifah, mengatakan
risiko mengidap komplikasi jantung lebih besar terjadi pada pasien dengan
gejala Covid-19 yang berat, pasien berusia tua, dan pasien dengan
komorbiditas yaitu pasien yang sebelumnya memiliki penyakit hipertensi
dan jantung koroner.

"Pasien seperti ini risikonya lebih tinggi mendapatkan komplikasi jantung
setelah dia terkena infeksi virus,” kata Yasmina kepada Lokadata.id.
Lebih jelasnya, komplikasi jantung yang biasanya muncul seperti adanya
peningkatan enzim jantung yang diakibatkan otot jantung yang rusak,
kemudian adanya kelainan pada irama jantung. Selama perawatan, Yasmina
mengatakan, ada pasien yang fungsi jantungnya masih baik tetapi ada juga
yang menurun, bahkan setelah Covid-19 nya sembuh.
“ Tetapi penyembuhan pada beberapa pasien komplikasinya bisa menetap
termasuk kerusakan pada sel parunya yang tadinya elastis berubah menjadi
jaringan keras yang tidak berfungsi sebagai sel paru pada umumnya,
walaupun ini tidak terjadi pada seluruh pasien,” kata Yasmina.
“Tetapi beberapa pasien yang memang sudah berat komplikasinya bisa
semakin lama sembuhnya atau mungkin menetap. Jadi kalau ada pasien
dinyatakan sembuh tapi masih merasakan ada keluhan harus dievaluasi lagi
jantung dan parunya. Apalagi kalau dia sebelumnya punya penyakit jantung
atau komplikasi lainnya,” kata Yasmina menambahkan.

Apa yang harus dilakukan?
Terkait apakah gejala yang muncul ini dapat diobati atau tidak, Faisal
Yunus mengatakan sejauh ini belum ada penelitian lebih lanjut. Ia
mengatakan virus ini masih tergolong baru dan masih dilakukan uji coba di
mana-mana untuk melihat apakah ada obat yang bisa mengobati
gejala-gejala ini.
Terkait berapa lama gejala atau efek berkepanjangan ini akan bertahan di
tubuh, Faisal juga mengatakan tergantung pada kondisi tubuh dan parahnya

penularan masing-masing. Ada yang sebulan dua bulan paru-parunya sudah
bersih. Namun bisa juga terjadi kerusakannya permanen.
Jika ada pasien yang pernah terpapar Covid-19 dan dinyatakan sudah
sembuh, tetapi kemudian muncul gejala Covid-19 kembali, Faisal
menganjurkan untuk segera mengambil foto rontgen paru-parunya.
“Jadi kalau muncul gejala lagi ini kita pastikan dulu apakah karena sisa
yang dulu itu lewat foto (rontgen paru-paru). Tapi kalau fotonya bersih tapi
muncul gejala lagi, nah itu harus hati-hati jangan-jangan virusnya kembali,”
kata Faisal.
Menurut

WHO

,

Covid-19

dapat

menyebabkan

penyakit

yang

berkepanjangan dengan gejala terus-menerus bahkan pada orang berusia
muda dan orang tanpa kondisi medis yang mendasarinya harus dirawat di
rumah sakit.
Penelitian masih perlu dilakukan untuk mengetahui efek jangka panjang
Covid-19, mengapa gejala ada yang menetap dan berulang, bagaimana hal
ini mempengaruhi kondisi kesehatan pasien, dan kemungkinan pemulihan
secara penuh.
Link:
https://lokadata.id/artikel/pulih-dari-covid-19-kenapa-masih-merasakan-gej
ala-tertentu
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Pelonggaran sosial pacu pertumbuhan
Yogya, Jakarta, dan Sulawesi Selatan
Luky Maulana Firmansyah , Leoni Alvionita 19/11/2020

Pelonggaran sosial mendorong pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah,

terutama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan
Sulawesi Selatan.
Melalui pelonggaran tersebut, sejumlah sektor jasa, terutama penyediaan
akomodasi, makanan dan minuman; sektor transportasi dan pergudangan;
serta jasa perusahaan mulai menggeliat.
Telaah Lokadata.id menunjukkan, selama kuartal 3/2020, Provinsi DI
Yogyakarta tumbuh 9,24 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya
(quarter to quarter - qtq); DKI Jakarta tumbuh 8,38 persen; dan
Sulawesi Selatan 8,18 persen.
Pertumbuhan ketiga daerah itu jauh melampaui pertumbuhan nasional, yang
menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hanya 5,05 persen (qtq).
Menurut Ekonom senior Institute for Developments of Economics and
Finance (Indef), Enny Sri Hartati, ketiga wilayah itu mempunyai ibu kota
yang juga menjadi pusat ekonomi dan bisnis (Jakarta dan Makassar),
sedangkan Yogyakarta merupakan sentra pariwisata.

Pada kuartal II/2020, aktivitas ekonomi di tiga wilayah itu sangat terpuruk
akibat pembatasan sosial guna menekan penularan virus korona. Begitu
pembatasan dikendorkan, perbaikan mulai tampak.
“Begitu PSBB masuk masa transisi, aktivitas ekonomi kembali bergeliat,”
kata Enny kepada Lokadata.id, Rabu (18/11/2020) siang.
Senada dengan Enny, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk,
David Sumual juga mengatakan pulihnya perekonomian di sejumlah daerah
disulut oleh pelonggaran sosial. “Selain itu, beberapa proyek pemerintah
juga kembali berjalan,” katanya kepada Lokadata.id.

Ditopang sektor jasa
BPS DI Yogyakarta memaparkan, selama kuartal III/2020 perbaikan
ekonomi terutama ditopang sektor usaha akomodasi dan makanan minuman
yang tumbuh 43,86 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Tak
hanya itu, ada juga sumbangsih dari sektor jasa lainnya (tumbuh 40,63
persen) dan jasa perusahaan (27,50 persen).
Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, dalam periode yang sama, pemulihan
ekonomi disumbang oleh akomodasi makan dan minum (tumbuh 29,29
persen dari kuartal sebelumnya); transportasi dan pergudangan (25,29
persen); dan jasa kesehatan (23,52 persen).
Sementara BPS Sulawesi Selatan mengungkapkan, perbaikan ekonomi

disumbang oleh sektor transportasi dan pergudangan (tumbuh 59,29
persen); akomodasi & makan minum (34,74 persen); dan jasa perusahaan
(32,22 persen).

Menurut Enny Sri Hartati, sektor jasa yang babak belur pada kuartal
II/2020, terbukti membaik pada kuartal berikutnya. “Sektor jasa yang
tadinya hampir berhenti ini mulai tumbuh lagi,” katanya.
Khusus untuk Yogya, kata David, tingkat pemulihannya sangat tinggi
terutama karena di awal pandemi mengalami kontraksi sangat dalam. Selain
itu, sektor perkebunan dan pertanian di provinsi itu ternyata bisa
“menggantikan” posisi pariwisata yang terpuruk.
Untuk Jakarta, jelas dipengaruhi relaksasi PSBB, sedangkan Sulawesi
Selatan, yang merupakan pusat distribusi kawasan Timur Indonesia,
didorong oleh pulihnya harga dan permintaan komoditas mineral.
Menurut David, wilayah yang kembali rebound ini kemungkinan karena
tak bergantung pada satu sektor. David mencatat soal perubahan cara
berbelanja di tengah pandemi secara daring yang mendorong pertumbuhan
jasa logistik.

“Barangnya sama, tapi caranya berbeda. Sektor jasa tak terlalu terdampak
ketimbang wisata dan properti. Sektor keuangan dan jasa-jasa lain masih
jalan sehingga pulihnya lebih cepat,” katanya.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana
Yusran mengatakan, okupansi hotel secara nasional misalnya, pada kuartal
III/2020 mencapai di kisaran 31 persen, lebih tinggi dari kuartal
sebelumnya yang rata-rata sebesar 15 persen.
“Kami harapkan Oktober lalu ada sedikit kenaikan karena libur panjang.
Dan untuk keseluruhan tahun ini, kami juga berharap di bulan Desember
nanti yang ada cuti bersama. Namun ini mungkin hanya mendongkrak
sedikit, tidak lebih dari 5 persen, karena weekdays bisa drop lagi,” kata
Yusran kepada Lokadata.id.
“Karena masalahnya pariwisata kan bukan kebutuhan primer, melainkan
sekunder. Yang jadi masalah daya beli orang sudah pasti turun karena
banyaknya karyawan di sektor formal yang kehilangan pekerjaan. Otomatis
sektor pariwisata akan terdampak,” katanya menambahkan.

Investasi daerah tumbuh
Menurut BPS DI Yogyakarta, dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi ini
disebabkan terutama dari kontribusi PMTB (pembentukan modal tetap
bruto) yang tumbuh double digit m
 encapai 12,99 persen ketimbang kuartal
sebelumnya.
Tak hanya itu, ada juga sumbangsih dari konsumsi lembaga non profit
(LNPRT) 7,70 persen; dan konsumsi rumah tangga (3,17 persen).
Pembentukan modal tetap bruto merupakan indikasi investasi.

Kantor BPS DKI Jakarta mengungkapkan, pemulihan ekonomi ditopang
terutama dari konsumsi pemerintah yang tumbuh luar biasa mencapai 23,63
persen qtq. Selain itu, ada juga kontribusi PMTB 9,36 persen dan konsumsi
rumah tangga 1,06 persen.
Sementara BPS Sulawesi Selatan memaparkan, perbaikan ekonomi ini
disebabkan terutama dari kontribusi investasi yang juga tumbuh double
digit m
 encapai 11,11 persen. Selain itu, ada juga peranan dari konsumi
rumah tangga 3,11 persen dan konsumsi LNPRT 0,54 persen.
Jika dilihat, investasi berkontribusi besar terhadap perbaikan ekonomi pada
ketiga wilayah tersebut. Menurut Enny Sri Hartati, investasi yang masih
tumbuh ini boleh jadi karena investor melihat perekonomian di wilayah
tersebut masih dapat berkembang. Hal ini juga mendapat dukungan dari
pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan.
Enny menyebut, di Sulawesi Selatan misalnya, ada kawasan industri
Makassar yang juga ditunjang oleh pembangunan infrastruktur pendukung.
Sementara untuk Yogyakarta dan Jakarta, lanjutnya, sektor jasanya masih
akan tumbuh ke depannya.
“Sektor yang masih menarik jasa. Karena jasa risikonya cukup kecil buat di
investornya. Dan seandainya pun ada gejolak risiko cost- nya juga enggak
besar,” ujarnya.
Link:
https://lokadata.id/artikel/pelonggaran-sosial-pacu-pertumbuhan-yogya-jaka
rta-dan-sulawesi-selatan
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UMKM berharap realisasi program
PEN untuk melawan resesi
Luky Maulana Firmansyah , Leoni Alvionita , Shila Ezerli 25/09/2020

Surip, seorang pedagang bubur ayam Cirebon di Ruko Tangcity,
Tangerang, asyik melayani pembeli, Jumat pagi (26/9/2020). Ketika
Lokadata menanyakan soal ancaman resesi, ia hanya menggeleng.
"Belum pernah dengar," kata pedagang berumur 35 tahun ini. Yang ia tahu,
selama pandemi korona sejak Maret lalu, penjualannya turun drastis.
"Perbandingannya jauh, hampir 50 sampai 60 persen. Dulu kalau habis
(jualannya) lumayan. Dulu nyampe jutaan, sekarang ratusan ribu.”
“Pembelinya juga gak ada ini. Otomatis kan ini dari ruko-ruko pembelinya,
tapi sekarang pada dirumahkan. Kalau normalnya pasti makan di sini,
sarapan atau apa. Sekarang mah gak a da. Pada diliburkan, di-PHK.”
Ia mengaku bingung juga kalau kondisi ini berlanjut atau semakin buruk.
"Mending di kampung. Tapi di kampung juga gak ada penghasilan. Cuma

di sini penghasilannya," kata Surip, yang sempat pulang kampung 5 bulan
di awal pandemi karena dilarang berjualan.
Kesulitan yang sama juga dialami Yanto, 50 tahun, pedagang mie ayam
Moro Seneng di Modernland, Tangerang. "Dulu sejuta lebih lah dapet.
Sekarang turun sekitar 50 persen. Sekarang ini kita gak rame. Disebut

standar juga enggak. Kadang-kadang ada (pelanggan) kadang enggak. Gak
bisa stabil kayak biasanya.," katanya.

Ia berharap situasi ini tidak berlanjut. "Kita minta solusi yang terbaik. Kita
sudah menjerit semua. Intinya ya bersabar lah, bisa makan saja sudah
bersyukur,” katanya.
Tampaknya harapan pedagang kecil seperti Yanto dan Surip, yang ikut
terdampak karena banyak pelaku usaha kecil dan menengah bangkrut atau
mengurangi karyawan, tidak bisa segera terwujud.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, Indonesia pada tahun ini akan
mengalami resesi. Dia menaksir, pada 2020, produk domestik bruto (PDB)
menjadi minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen.
“Ini artinya negative territory kemungkinan akan terjadi pada kuartal III
dan juga masih akan berlangsung untuk kuartal IV yang kami upayakan
untuk bisa mendekati nol atau positif,” kata Sri, dalam konferensi pers
daring, Selasa (22/9).
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KCP-PEN) Raden Pardede meyakini Indonesia akan
mengalami resesi tahun ini dan kemungkinan berlanjut tahun depan.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan baru sepenuhnya pulih pada 2023.
Artinya pedagang kecil seperti Surip dan Yanto harus bersabar cukup lama .
Namun Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia
(Akumindo), Ikhsan Ingratubun, mengatakan dampak resesi bisa
diminimalkan asalkan realisasi bantuan program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) berjalan optimal, serta pandemi korona bisa cepat
terselesaikan.

Dia sepakat bahwa resesi pasti terjadi, namun pengusaha masih akan
melangsungkan bisnisnya kendati pendapatan yang diperoleh menurun
drastis. “Bagaimana UMKM menghadapi resesi? Harus tetap jualan untuk
mempertahankan hidup. Yang penting dapur ngebul. Omzet pasti tidak bisa
berharap besar,” kata Ikhsan kepada Lokadata.id, Kamis (24/9/2020).

Menurut Ikhsan, pelaku usaha kini telah menyiapkan sejumlah strategi
khusus untuk menghadapi resesi. Di antaranya: pengecekan laporan
keuangan secara intensif; efisiensi produk, dan diversifikasi produk.
“Diversifikasi produk ini apakah UMKM mau bertahan dengan produk
yang dijual saat ini atau bertransformasi ke produk yang lain. Ini
membutuhkan inovasi dan kreativitas,” ujarnya. “Yang selanjutnya adalah:
memperhatikan tentang kekuatan pemasoknya, apalah masih mampu
bertahan atau tidak."
Ketua bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin, Anton J
Supit, menyebut, pengusaha akan melakukan sejumlah cara untuk
menghadapi resesi. “Apapun yang terjadi kita harus bisa survive,” kata
Anton, singkat, kepada Lokadata.id.

Realisasi PEN dan penanganan pandemi
Meski begitu, menurut Ikhsan, UMKM tak bisa berdiri sendiri dalam
menghadapi resesi. Dia bilang, pengusaha tetap membutuhkan bantuan
pemerintah yang justru menjadi penolong utama.
Karena itu, Ikhsan mengatakan, pemerintah harus mempercepat pelbagai
stimulus PEN. Dia menyebut, UMKM saat ini sangat membutuhkan
bantuan baik berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan permodalan. .
Pasalnya, kata Ikhsan, jika tidak cepat mendapatkan bantuan, pengusaha
bisa jadi hilang kemampuannya untuk bertahan di tengah kondisi sulit
seperti ini. Pada gilirannya, pengusaha akan melakukan efisiensi berat
seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pasti akan ada PHK lagi. Minimal dirumahkan atau dikurangi gajinya
karena omzet jauh menurun sedangkan UMKM kan berbasis harian,”
katanya.
Ikhsan pun tak menampik kemungkinan bahwa ke depannya banyak
UMKM yang gulung tikar. Sebelumnya, Akumindo mencatat, pada Juni
2020, sekitar 30 juta dari 63 juta UMKM bangkrut.
Senada dengan Ikhsan, Anton mengatakan, PHK akan dilakukan jika
kondisi makin berat dan keberlangsungan perusahaan terancam.
“Kalau ini (resesi) berkepanjangan dan kemampuan dunia usaha sudah
tidak ada, tentunya harus diambil langkah-langkah untuk menyelamatkan
perusahaan.”
Anton bilang, saat ini yang terpenting adalah seluruh pihak harus
berkomitmen dalam mengatasi pandemi virus korona dengan cepat dan
tepat.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang
Perdagangan, Benny Soetrisno, menyatakan, daya tahan pengusaha saat ini
bergantung pada kepastian kapan pandemi Covid-19 bisa diatasi.
“Sekarang ada PSBB yang cukup ketat lagi. Nah ini kayak tutup-buka,
tutup-buka. Akhirnya kepastiannya tidak ada. Kami sebagai pelaku usaha
berdagang tuh kapan,” kata Benny kepada Lokadata.
Kendati demikian, menurut Benny, jika daya tahan pengusaha menipis, opsi
efisiensi dengan PHK juga sulit dilakukan. Dia menyebut, pengusaha tak

memiliki biaya untuk membayar pesangon kepada pekerja yang akan
di-PHK.
Sebelumnya, Survei Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan, 42 persen

pelaku usaha hanya dapat bertahan selama tiga bulan yaitu sejak Juli sampai
Oktober 2020. Sedangkan 58 persen lainnya masih bisa bertahan di atas 3
bulan. Estimasi ini muncul bila tidak ada perubahan operasional dan
intervensi dari pemerintah.
Menurut ekonom Institute for Developments of Economics and Finance
(Indef), Aviliani, resesi akan berdampak pada penurunan daya tahan
perusahaan. Dia menyatakan, perusahaan pun harus melakukan efisiensi
yang salah satunya dengan melakukan PHK.
"Worst case scenario-nya daya tahan perusahaan mulai kena dan bisa

terjadi PHK. Daya tahan perusahaan itu paling 6 sampai 8 bulan dari sejak
pandemi. Sekitar Oktober ini berarti akan jadi penentuan mana perusahaan
bisa bertahan, mana yang kesulitan,” kata Aviliani kepada Lokadata, Rabu
(23/9).

Aviliani berpendapat, motor penggerak ekonomi saat ini hanya belanja
pemerintah dalam program PEN. Jika program tersebut realisasinya
terhambat, maka akan berdampak kepada masyarakat dan dunia usaha.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran program PEN
telah mencapai Rp254,4 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 36 persen
dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan mempercepat
penyaluran PEN dengan menyesuaikan sejumlah program jika tidak

berjalan sesuai perencanaan. “Ini agar dapat membantu masyarakat serta
dunia usaha sesuai yang direncanakan,” katanya.
Link :
https://lokadata.id/artikel/umkm-berharap-realisasi-program-pen-untuk-mel
awan-resesi

LAMPIRAN C

Lampiran C1
Salah satu catatan yang pernah diberikan pembimbing lapangan, Luky
Maulana Firmansyah, terhadap tulisan penulis.

Lampiran C2
Transkrip Wawancara dengan Pemimpin Redaksi Lokadata, Dwi Setyo
Irawanto
(Wawancara dilakukan di kantor Lokadata pada 3 November 2020)
“Lokadata itu bermula dari Beritagar. Beritagar itu awalnya bermula dari beberapa
beberapa website. Ada beberapa website lifestyle gitu kemudian ketemu teman
yang dulu bikin website politik. Pokoknya gabungan dari beberapa website,
terbentuklah Beritagar itu kira-kira 5 tahun lalu. Persisnya Agustus 2015.”
“Waktu itu satu perusahaan sendiri, bukan perusahaan besar. Tapi akhirnya
diakuisisi oleh GDP Venture. GDP Venture ini salah satu anak perusahaannya
Djarum di bidang media, entertainment, sama consumer goods. Jadi dalam GDP
itu ada seperti Tiket.com, Blibli, ada media kayak kita, kemudian ada media lagi
kayak Kumparan, tapi itu bentuknya cuma saham, ada kayak Opini, dan
sebagainya. Kita bagian dari GDP sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Hampir bersamaan
juga dengan pembentukan Beritagar.”
“Nah kenapa diubah menjadi Lokadata? Yang pertama karena kita dulu punya dua
brand. Satu websitenya namanya Beritagar. Yang kedua service datanya namanya
Lokadata. Nah kita berpikir bahwa membangun dua brand itu bukan pekerjaan
yang gampang. Dan seolah-olah dua entitas yang berbeda, ada website Beritagar,
tapi melayani jasa analisis data yang namanya Lokadata. Akhirnya kita punya
kesepakatan untuk ya udah lah, kita gabung jadi satu.”
“Sekaligus mengubah konsep Beritagar yang semula website umum, menjadi
website yang database journalism. Kita kepengen menyatukan usaha kita, satu
membangun journalism data, sekaligus dalam bisnis kita memberikan layanan
analisis data.”
“Layanan analisis data itu misalnya, stakeholder mapping. Ada perusahaan
consumer goods, misalnya pengen mapping potensi pasar terbesar di industri
consumer goods di Indonesia itu di kabupaten apa aja sih. Kebetulan kita punya

data yang rinci sampai ke desa. Jadi kita punya beberapa keunggulan di bidang
akuisisi dan analisis data yang bisa kita jadikan service untuk cari duit.”

“Jadi berbeda dengan website lain yang mengandalkan iklan, kita memang tidak
cari duit dari iklan.”
Bagaimana dengan konten pemasaran?
“Nah konten pemasaran itu iklan. Kita masih punya dua cabang pendapatan. Satu
dari namanya konten marketing, satu lagi dari analisis data tadi.”
“Dulu, konten marketing jauh lebih dominan. Kira-kira porsinya 70 persen
pendapatan dari konten marketing, 30 persen dari data. Tapi sekarang sudah mulai
berimbang, mungkin 55 persen dan 45 persen. Tapi di masa mendatang nanti kami
ingin memperbesar perolehan dari kue analisis data ini, supaya dia jadi dominan
dan konten marketingnya jadi secondary.”
Bagaimana dengan sistem paywall, apakah akan kesana?
“Sebenarnya itu kita niatkan tahun 2021. Niatnya kita launching akhir 2019. Pada
awal 2020 itu kita kepengen 2021 kita jadwalkan pakai paywall. Tapi pada
perkembangannya, ada pandemi kayak gitu, rencana ini sepertinya harus kita
tunda.”
“Tadinya kita mau mulai paywall-nya itu dari bulletin sama whitepaper. Jadi kita
akan menyiapkan tiap bulan kita punya bulletin, baru kemarin launching yang
pertama, yang arah industri logistik itu. Tapi kurang digarap dengan baik.
Kemudian yang kedua tentang industri otomotif, ini jauh lebih baik. Pengolahan
datanya lebih bagus, kita juga lebih siap.”
“Nah kita akan coba tiap bulan kita bikin namanya Lokadata Report. Tiga bulan
sekali akan ada Lokadata Special Report. Special Report itu sebenarnya
whitepaper. Whitepaper kita Desember nanti akan bicara soal booming cities. Jadi
kota-kota di Indonesia yang melaju lebih cepat dibandingkan kota-kota lain. Ini

akan menjadi panduan bagi dunia usaha, ‘kalau mau ekspansi di sini lho’, gitu. Ini
kita memilih 10 kota yang punya potensi perkembangan pasar lebih tinggi
ketimbang kota-kota yang lain.”
“Nah bulletin dan whitepaper ini rencananya akan dijual. Tapi 3 pertama masih
belum. Jadi kalau teman-teman mau download PDF cukup daftar email. Mungkin
nanti mulai yang keempat, kita harapkan bisa mulai jual.”
“Ini kita-kita juga yang ngerjain. Ada penulisnya kontributor kita Herry
Gunawan.”
Kalau BUMDes?
“BUMDes dibikin oleh temen-temen data. Jadi semua itu ya tim kita juga.
Anak-anak data yang suka nulis itu.”
Kalau penggunaan robot di Lokadata konsepnya bagaimana?
“Dulu waktu bangun Lokadata, memang punya pikiran bahwa yang akan
berkembang di masa depan adalah pertama jurnalisme berbasis data, dua
jurnalisme yang bersifat analisis, jadi publik jauh lebih memahami peristiwa, dan
ketiga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan lewat artificial intelligence.”
“Jadi kita tidak ingin menghabiskan banyak orang dan banyak waktu untuk
menulis hal-hal yang sifatnya rutin. Misalnya, bursa saham, cuaca, gemba, bola.
Itu hal-hal yang selalu terjadi, selalu ajeg gitu ya.”
“Seperti gempa itu, di mana, kekuatannya berapa, episentrumnya di mana, jam
berapa, itu kan ajeg kayak gitu terus sehingga artificial intelligence bisa
mengerjakan. Penutupan bursa saham juga naik turunnya, itu kan selalu kayak
gitu. Bola juga sama golnya berapa, siapa yang menggolkan, menit ke berapa.
Covid-19 juga. Jadi hal-hal yang berulang, kita coba selesaikan dengan sistem
yang namanya NLP (Natural Language Processing).”

“Sebagian full robot, sebagian ada campur tangan redaktur. Seperti ‘sorotan
media’ itu ada campur tangan redaktur dalam hal memilih. Jadi robot cuma
menyediakan ini berita-berita yang paling ramai di dua tempat, yaitu paling ramai
di media dan ramai di media sosial. Misal berita-berita ini paling banyak
mendapat komentar di Facebook. Nah itu dia pilihkan.”
“Jadi kita bagi. Kita itu merekam kira-kira hampir 4.000 penerbitan di Indonesia.
Kita semua sedot, dan oleh mesin itu dicacah dalam beberapa segmen. Ini berita
politik, ini berita bisnis, olahraga, kejadian, dan hiburan. Segmen-segmen itu
kalau kita klik, ditampilkan ini yang paling ramai topik-topik ini. Nanti kita klik
lagi, tampil siapa yang paling banyak nulis berita itu.”
“Jadi kalau kita hanya sekedar mau cari berita yang paling populer dan sedang
dibicarakan, ya kita punya. Nah itu coba kita selesaikan dengan mesin. Jadi
redaksi bisa mobilisasi untuk berita yang lebih dalam. Jadi hard news, kita
pengennya dulu kita selesaikan lewat robot. Jadi redaksi mencari berita yang
bukan hard news. Yang feature, yang analisis.”
“Kita sekarang lagi mengembangkan namanya knowledge-based ya. Walaupun
tidak murah, kita pengen mencari terobosan baru dan kita yakin masa depan
adalah bidang teknologi. Knowledge-based itu mesin yang mengidentifikasi
subjek-subjek dalam tulisan. MIsalnya nama orang. Jadi kalau mesin itu mencari
nama orang, dia tahu itu siapa, kenalannya siapa saja, punya saham di mana saja,
dia jabatannya apa saja, mesin itu bisa mencari dan membuat peta orang itu.
Misalkan yang lain nama perusahaan, mesin itu bisa mencari anak-anak
perusahaannya, sahamnya seperti apa, penjualannya seperti apa. Nah itu yang
sedang kita kembangkan.”
“Bahan bakunya kita dapatkan dari pemberitaan, yang kedua dari laporan tahunan,
ketiga dari keputusan Mahkamah Agung, jadi semua kasus-kasus hukum kalau
sudah ada keputusannya kan ada penerbitan putusan itu. Kemudian juga pendirian
perusahaan. Jadi ini memudahkan kita membuat mapping, bukan hanya nama

orang, tapi juga tempat, nama perusahaan. Jadi kita punya satu database yang
besar sekali tentang orang-orang, tempat, kejadian di negeri ini.”
Bagaimana memastikan data dari robot itu kredibel atau tidak salah?
“Yang kita proses adalah barang yang sudah kredibel. Jadi kita saring dan proses
di bahan bakunya. Bahan bakunya kan tadi pemberitaan, di pemberitaan itu kita
bikin semacam kelas ya. Jadi media TIR satu itu Kompas, Jakarta Post, Tempo
misal. Kemudian ada media TIR dua. Ini kita kasih ranking. Jadi misal TIR dua
itu ada syaratnya jika mau diambil, yaitu minimal informasi harus dimuat di lima
TIR dua. Sedangkan kalau TIR satu itu bisa dimuat langsung walaupun hanya satu
media yang memuat.”
“Jadi kita mengukur kredibilitas secara subyektif dari masing-masing media untuk
membuat sistem. Jadi kita sudah saring di awalnya dulu agar berita-berita yang
tidak kredibel tidak masuk.”
“Keputusan pengadilan pasti kredibel. Laporan tahunan perusahaan publik pasti
kredibel.”
Kalau ciri khas output Lokadata sendiri di mana, Pak?
“Antara keinginan dan kenyataan itu mungkin beda ya hehehe. Tapi kita ingin
mengembangkan banyak platform. Karena kita sadar tidak semua orang suka
baca. Mungkin ada orang yang lebih bisa menerima informasi dari video.
Mungkin ada yang lebih suka baca komik. Mungkin ada yang lebih gampang
infografik.”
“Jadi kita pengen mengembangkan banyak platform untuk melayani berbagai
kebutuhan. Sebenarnya kita ini kan pelayannya pembaca. Apa yang dibutuhkan
oleh pembaca kita sediakan. Tapi memang tidak terlalu gampang untuk
menceritakan soal-soal ekonomi bisnis, ke dalam sebuah komik. Kita sudah
pernah coba.”

“Video adalah platform yang paling komunikatif sekarang ini. Dan menurut saya
menjangkau banyak kalangan. Tidak hanya anak-anak muda, tapi orang-orang tua
juga mungkin karena capek baca, mungkin lebih baik nonton video.”
“Tapi pengalaman saya, untuk menghasilkan satu karya video yang baku, yang
bisa menceritakan soal kisruh di Pertamina. Atau kenapa kinerja Astra
International merosot, atau beban biaya ekspor ke Amerika. Nah membuat komik
atau membuat video yang kayak gitu dengan dasar animasi, prosesnya lama
banget. Lama, mahal, dan karena kita ditargetkan ada nongol videonya, yang
begitu-begitu menjadi prioritas nomor dua.”
“Harusnya kita memang ada alokasi resources yang cukup di situ agar tumbuh
baik.”

Kenapa Lokadata tidak ada desk-desk khusus? Apakah benar karena orangnya
sedikit?
“Ya benar hehehe. Coba cari media mana yang cuma ada 4 orang?”
“Awalnya kita cukup banyak ya. Redaksi itu kita ada 40 sampai 50-an. Waktu
saya masuk, dua minggu setelah saya masuk, dievaluasi bahwa kita akan ada
perampingan redaksi. Ketika ditanya disisakan berapa, sisa satu katanya hahaha.”
“Waktu itu karena kepepet ya. Lokadata itu dibuat dengan murah hati. Artinya
semua permintaan redaksi, pengembangan orang itu, semuanya disetujui,
ongkosnya juga mahal. Akhirnya kita high-cost. Waktu saya masuk itu Lokadata
umur 4 tahun, waktu itu ditagih pemilik untuk break-even, ‘mana nih kok ngabisin
duit melulu?’ Akhirnya, Bapak-Bapak ini memutuskan motong orang. Dan yang
dipotong pertama kali ya redaksi, karena dianggap redaksi itu cost-center
dimana-mana. Tidak bisa menghasilkan uang. Yang bisa menghasilkan uang itu
kan orang iklan, orang data.”

“Jadi saya mulai kerja dengan satu orang redaktur hahaha. Baru kemudian Luky
dan Aulia (desk redaksi) datang pada bulan Januari-Februari lah. Itu kita potong
orang Oktober 2019.”
“Ada beberapa nama yang tidak ada di struktur kepengurusan. Itu karena mereka
kontributor ya.Sebenarnya itu ide saya. Kita tidak pengen fix cost. Kalau kita cari
pegawai tetap, itu kan kita harus bayar gaji. Nah kalau freelance, kan dia dibayar
sesuai dengan kontribusinya. Menulis sekian item ya kita bayar sesuai yang
ditulis. Jadi ini variable cost. Ini jauh meringankan secara kinerja.”
“Selain itu saya juga mau Lokadata itu menumbuhkan ekosistem. Jadi bukan
hanya menjadi tempat makan atau pengembangan bakat orang di dalam sini, tetapi
juga orang di luar. Penulis, mungkin juga nanti pelukis komik, penulis kartun dari
luar, itu bisa mengembangkan bakatnya di sini, bukan sebagai pegawai tapi juga
sebagai kontributor.”
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