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 JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) memperkirakan, investasi 
langsung asing atau foreign direct investment 
(FDI) global pada 2021 hanya sekitar US$ 1 
triliun. Untuk menarik investasi asing yang 
nilainya cenderung turun akibat pandemi 
Covid-19 itu, Indonesia perlu bekerja 
keras karena negara-negara kompetitor 
pun melakukan berbagai upaya untuk 
memperbaiki daya saing.

5 MACRO ECONOMICS

JAKARTA – Menteri Koor-
dinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto menyebut 
tingkat pengangguran masih 
menjadi tantangan bagi pemer-
intah apalagi di masa pandemi 
Covid-19 tingkat pengangguran 
ikut bertambah, setidaknya 
terdapat 29,12 juga orang di 
Indonesia yang membutuhkan 
lapangan kerja baru.

“Sebanyak 29,12 juta itu 
adalah orang yang berusia 
kerja dan mayoritas punya 
pendapatan rendah, sehingga 
tentu ini harus dijaga agar 
kemiskinan tidak bertambah," 
jelas dia dalam diskusi webinar 
Indonesia Economic Outlook 
2021, Sabtu (14/11).

Airlangga menegaskan, 
pemerintah akan menjaga mo-
mentum pemulihan ekonomi 
dengan mempercepat penanga-
nan Covid-19. Dengan begitu, 
diharapkan dapat mencegah 
penambahan jumlah pengang-
guran maupun pekerja yang 
terdampak corona.

"Komite kebijakan dibentuk 
dengan Perpres 82 dan ini di-
harapkan kita bisa menangani 
baik dari sisi kesehatan mau-
pun ekonomi dan program ini 
dari 6 sektor baik kesehatan, 
perlindungan sosial, insentif 
usaha, dukungan UMKM, 
korporasi berlanjut di 2020 ke 
2021," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan 
pada kuartal III-2020 sudah 
menunjukan pembalikan atau 
tren positif, meski masih dalam 
zona minus dengan kontraksi 
ekonomi minus 3,49%, namun 
mulai membaik dari kuartal II 
yang sempat minus 5,32% secara 
tahunan (year on year/yoy).

“Di kuartal III-2020, pere-
konomian Indonesia terlihat 
dalam tren positif sehingga 
memastikan di kuartal II ada-
lah rock bottom, kita jaga agar 
momentum bisa terus dijaga 
sampai kuartal IV di mana di 
kuartal IV kami lihat antara 
minus 1,6% hingga minus 0,6%,” 
kata dia.

Dengan tren pemulihan ini, 
ia optimistis kinerja ekonomi 
akan terus membaik, dika-
renakan stabilitas perekono-
mian dan juga upaya jangka 
pendek-menengah. “Kita harap 
seluruh stakeholder akan kerja 
sama untuk gotong royong 
agar tetap terjaga dari sisi 
kesehatan dan dari sisi sosial 
ekonomi,”tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah telah 
mengesahkan Omnibus Law 
UU Cipta Kerja, sehingga da pat 
menciptakan lapangan ker ja. 
“Dengan disahkan UU Cipta 
Kerja, menyiratkan UU yang 
dibutuhkan masyarakat, teru-
tama masyarakat yang tiap tahun 
butuh kerja; 3,5 juta kena PHK 
maupun dirumahkan, dan 3 juta 
adalah pekerja baru, lulusan 
perguruan tinggi sebanyak 1,7 
juta per tahun dan 1,3 juta adalah 
lulusan SMA SMK,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS), seban-
yak 29,12 juta orang tersebut 
merupakan pekerja yang ter-
dampak Covid-19. Dengan 
rincian, sebanyak 2,56 juta 
orang menganggur karena 
Covid-19, sebanyak 0,76 juta 
orang bukan angkatan kerja 
(BAK) karena Covid-19. Selain 
itu, sebanyak 1,77 juta orang 
sementara tidak bekerja karena 
Covid-19, dan 24,03 juta orang 
bekerja dengan pengurangan 
jam kerja (shorter hours) ka-
rena Covid-19.(try)

JAKARTA – Menteri Kope-
rasi dan Usaha Kecil Menengah 
Teten Masduki mengatakan, 
dampak pandemi Covid-19 ke-
pada UMKM tidaklah seragam. 
Oleh karena itu pemerintah 
me nyalurkan Bantuan Presiden 
(Banpres) Produktif untuk 
UMKM. Program tersebut sa-
ngat dibutuhkan bagi pelaku 
usaha mikro.

"Saat ini, Banpres Produktif 
telah disalurkan kepada 9,3 juta 
pelaku usaha mikro di seluruh 
Indonesia dengan jumlah ban-
tuan sebesar Rp 22,38 triliun," 
ucap Teten dalam pernyataan 
res mi yang diterima, Sabtu 
(14/11).

Pemerintah melihat pande mi 
Covid-19 menimbulkan dam pak 
yang cukup besar. Tak ter   ke cuali 
bagi UMKM sektor pa riwisata 
di Bali yang sangat bergantung 
pada kunjungan wi  satawan man-
canegara dan do mestik.

"Sektor pariwisata hampir 
semua terhenti akibat pandemi. 
Makanya, kontraksi di Bali 
masih tinggi, yaitu negatif 12%. 
Tapi, begitu turis datang lagi, 
saya meyakini bahwa pereko-
nomian Bali bakal langsung 
me lesat lagi," ucap Teten.

Teten mengatakan, pihaknya 
memprioritaskan Provinsi Bali 
sebab Bali memberikan kontri-
busi besar pada perekonomian 
nasional, khususnya di sektor 
pa riwisata.“Banpres Produk-
tif untuk usaha mikro di Bali 
terma suk yang kita prioritaskan. 
Bali itu showroom Indonesia ke 
dunia internasional," ujar Teten.

Dalam kesempatan yang 
sama Gubernur Bali I Wayan 

Koster mengatakan, dari usu-
lan sebanyak 214.118 pelaku 
usaha mikro, telah berhasil 
divalidasi dan disahkan seban-
yak 131.693 orang. Sehingga, 
total alokasi Banpres Produktif 
untuk usaha mikro untuk Bali 
sebesar Rp 316 miliar."Awalnya, 
Bali hanya mendapat alokasi 90 
ribuan pelaku usaha mikro. Na-
mun, kami terus melobi karena 
memang butuh," ucap Koster.

Di samping Banpres Produk-
tif, Pemprov Bali juga mem-
bantu Koperasi dan UMKM di 
masa pandemi. Untuk koperasi 
tingkat kabupaten/kota diberi-
kan bantuan sebesar Rp 10 juta, 
sedangkan tingkat provinsi 
sebesar Rp 30 juta.

"Total ada 4.000 koperasi 
yang kami bantu. Namun, itu 
semua belumlah cukup. Karena 
itu, kami mengharapkan tahun 
depan akan lebih banyak lagi 
UMKM yang mendapatkan 
Banpres Produktif ini," pung-
kas Koster.(ark)

JAKARTA – Pemerintah me-
nyiapkan anggaran Rp 13,5 
tri liun untuk Dana Insentif  
Daerah (DID) bagi daerah 
yang berprestasi pada 2021. 
Penggunaan DID difokuskan 
untuk sektor kese hatan dan 
pemulihan ekonomi daerah 
ser ta tidak boleh digunakan 
untuk honorarium dan perjala-
nan dinas.

“Kalau daerah ingin menga-
lo kasikan honorarium dan per-
jalanan dinas mohon diambil 
dari APBD,” ucap Kepala Subdi-
rektorat DID, Otsus dan Dais 
Ke menterian Keuangan Dony 
S Priyandono dalam seminar 
da ring belum lama ini.

Fokus penggunaan DID, per-

ta ma untuk pemulihan dan 
pem  berdayaan perekonomian 
da erah. Alokasi dari DID akan 
di gunakan untuk  pemberda-
ya an Usaha Mikro Kecil dan 
Me nengah (UMKM), industri 
kecil, dan pemberdayaan eko-
nomi masyarakat. Kedua, DID 
akan digunakan untuk bidang 
pendidikan dan kesehatan ter-
masuk digitalisasi pelayanan 
pendidikan dan kesehatan.

“Kelanjutan 2020, kondisi 
pan demi Covid menyebabkan 
pe layanan masyarakat dilaku-
kan melalui aplikasi internet  
ter masuk aktifitas bekerja dari 
rumah,” ucapnya.

DID akan disalurkan secara 
bertahap. Tahap pertama dialo-

kasikan paling cepat pada Feb-
ruari 2021 sebesar 50%. Ada 
beberapa persyaratan untuk 
mendapatkan DID tersebut. 
Per tama   peraturan daerah 
mengenai APBD tahun ang-
garan berjalan. Kedua, ren-
cana penggunaan DID tahun 
berjalan.“Ketiga ya itu laporan 
realisasi penye rap an DID tahun 
anggaran se belumnya bagi 
daerah yang mendapatkan,” 
ucapnya.

Tahap dua disalurkan paling 
cepat pada Juli tahun depan se-
besar 50%. Untuk mendapatkan 
DID tahap dua daerah harus 
su dah menyampaikan lapor an 
realisasi penyerapan tahap 1 
dengan penyerapan paling se-

dikit 70% dari dana yang diterima 
di Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD).

Kriteria Tambahan
Ia mengatakan kriteria utama 

penyaluran DID 2021 yaitu opini 
BPK atas Laporan Keuangan 
Pe merintah Daerah (LKPD), 
pe netapan perda APBD tepat 
wak tu, ser ta penggunaan e- 
go vernment yang terdiri dari 
e-budgeting dan e-procurement. 
Sementara itu, dari sisi kriteria 
kinerja ada penambahan kriteria 
dari 9 menjadi 11. Dua kriteria 
tambahan yaitu pengendalian in-
flasi daerah dan indeks pencega-
han korupsi.

Inflasi ditambahkan menjadi 

salah satu indikator penilaian se-
bab berhubungan langsung de-
ngan tingkat kesejahteraan ma-
syarakat. Stabilitas harga khu-
susnya bahan pangan berkon-
tri busi terhadap kenaikan dan 
penurunan kemiskinan. Oleh 
karena itu, Tim Pengendali Infla-
si Daerah (TPID) harus bekerja 
secara maksimal untuk menjaga 
kestabilan harga barang.

“Jadi dapat digambarkan sta-
biltias harga pangan memenga-
ruhi  73,66% pengeluaran rumah 
tangga miskin. Karena berkaitan 
langsung dengan kemiskinan di 
tingkat daerah. Dalam kelompok 
masyarakat paling bahwa bahan 
makanan menjadi pengeluaran 
dominan,” ucapnya. (ark)

JAKAR TA – Kementerian 
Koordinator Bidang Perekono-
mian mengungkapkan, seba-
nyak 24 rancangan peraturan 
pe merintah (RPP) dan empat 
ran cangan peraturan presiden 
(R-perpres) sebagai peraturan 
turunan UU Cipta Kerja hingga 
saat ini telah selesai dibahas 
dengan semua kementerian/
lembaga (K/L) terkait. Sedang-
kan 16 RPP sisanya akan terus 
dikebut untuk dirampungkan 
pa ling lambat Jumat (20/11). 

Sekretaris Kementerian Koor-
dinator Bidang Perekonomian 
Susiwijono Moegiarso mengata-
kan, ada 44 aturan turunan yang 
meliputi 40 RPP dan empat R-
perpres yang disiapkan oleh pe-
merintah. “Ditargetkan selesai 

minggu ini, paling lambat hari 
Jumat (20/11), kecuali hanya 
untuk beberapa RPP tertentu 
yang memang perlu konsolidasi 
substansi dengan banyak K/L,” 
ujar Susiwijono dalam keterang-
an tertulisnya, Minggu (15/11) 
malam.

Menurut dia, 16 RPP yang ter-
sisa sebenarnya saat ini sudah 
ada draf awal RPP-nya, namun 
sedang dalam tahap sinkronisasi 
antar-K/L. Susiwijono menam-
bahkan, Kemenko Perekonomi-
an terus mengoordinasikan 
ber sama K/L yang menjadi 
pe nang gung jawab RPP atau 
R-per pres tersebut, untuk mem-
percepat proses sinkronisasi dan 
penyelesaian RPP ini.

“Kami terus mendorong per-

cepatan penyelesaian RPP di 
internal pemerintah, agar se-
ge ra dapat diunggah di portal 
resmi UU Cipta Kerja, https://
uu-ciptakerja.go.id, sehingga 
ma syarakat dapat mengakses 
dan mengunduh draf RPP serta 
dapat segera memberikan masu-
kan dan usulan atas substansi 
RPP tersebut,” ucap Susiwijono.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, pemerintah mengundang 
dan membuka ruang partisipa si 
publik yang seluas-luasnya da lam 
penyusunan dan perumusan RPP 
dan R-perpres turunan UU Cipta 
Kerja, dengan menyediakan 
akses secara fisik di Posko Cipta 
Kerja di Kantor Kemenko Pere-
konomian di Gedung Pos Be sar 
Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng 

Utara Nomor 1, Jakarta Pu sat 
dan akses secara daring me lalui 
portal resmi UU Cipta Kerja.

Pemerintah berharap, dengan 
penyediaan akses yang mudah 
kepada masyarakat, baik akses 
secara fisik maupun secara 
daring, akan memudahkan dan 
lebih mendorong masyarakat 
untuk dapat memberikan masu-
kan terhadap substansi dan ma-
teri RPP dan R-perpres turunan 
UU Cipta Kerja.

Selain itu, pemerintah juga me-
negaskan perlunya masyarakat 
untuk lebih aktif memberikan 
masukan. Karena, aturan tingkat 
PP dan perpres inilah yang nanti 
akan mengatur lebih lanjut ber-
bagai norma aturan yang sudah 
ditetapkan di dalam UU Cipta 

Kerja. “PP dan perpres inilah 
yang menguraikan lebih detail 
dan lebih lengkap, untuk men-
jadi dasar dalam pelaksanaan 
operasional seluruh ketentuan 
yang diatur di dalam UU Cipta 
Kerja,” tegas Susiwijono. 

Selanjutnya, kata dia, pemerin-
tah juga akan segera melakukan 
sosialisasi dan konsultasi publik 
di berbagai wilayah di seluruh 
Indonesia. Selain menggandeng 
seluruh K/L yang menjadi pe-
nanggung jawab teknis dari 
semua sektor di UU Cipta Kerja 
dan pemerintah daerah, program 
sosialisasi dan konsultasi publik 
ini akan melibatkan sejumlah 
pihak seperti asosiasi usaha, seri-
kat pekerja, para ahli dan praktisi 
terkait, serta media. (ns)

"Untuk menarik FDI (harus) 
cukup kerja keras karena kom-
petitor kita adalah negara maju 
maupun berkembang dan setiap 
negara menjanjikan berbagai ke-
mudahan, insentif," ujar Deputi 
Bidang Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal Yuliot 
dalam webinar “Indonesia Eco-
nomic Outlook 2021”, Sabtu 
(14/11).

Dengan persaingan yang ke-
tat, ia mengatakan, pemerintah 
terus memperbaiki tata kelola, 
pemberian insentif, serta admi-
nistrasi dan perizinan melalui 
percepatan proses.

Selain itu, ada hal lain yang 
ha rus diperbaiki pemerintah, 
di antaranya Incremental Capi-
tal-Output Ratio (ICOR) yang 
merupakan indikator efisiensi 
dan daya saing investasi. ICOR 
Indonesia masih berada di level 
6,7 pada 2018, yang berarti kalah 

efisien dibandingkan negara te-
tangga seperti Thailand yang di 
level 4,5, Malaysia 4,5, Vietnam 
4,6, dan Filipina 3,7. Bahkan, 
ICOR Indonesia justru membu-
ruk menjadi 6,9 pada 2019. 

Kemudian tingkat kemudahan 
berusaha atau EoDB yang stag-
nan di peringkat 73, sehingga 
pemerintah harus melakukan 
perbaikan dari sisi perpajakan, 
perdagangan lintas negara, dan 
permasalahan tenaga kerja. 
“Dengan upaya-upaya yang di-
lakukan, termasuk omnibus law 
(UU Cipta Kerja), akan terkait 
langsung kemudahan berusaha 
di Indoensia,” tutur dia.

Selain itu, pemerintah juga 
terus memperbaiki beberapa 
indi kator terkait kegiatan inves-
tasi, seperti harga tanah, tarif air, 
upah minimum, dan tarif listrik 
di Tanah Air. Selanjutnya adalah 
memperbaiki indeks persepsi 
korupsi di Indonesia yang masih 

cukup tinggi yakni di urutan ke-
85 dari 180 negara.

Terakhir, terkait biaya logistik 
nasional dibandingkan dengan 
negara Asean lain. Berdasarkan 
Logistic Per formance Index 
(LPI), Indonesia berada di per-
ingkat 46 per 2019, atau di bawah 
Malaysia yang berada di pering-
kat 41, Vietnam 39, Thailand 32, 
dan Singapura 7.

“Logistik berikan kontribusi 
cost ke PDB 24%, dengan adanya 
pembangunan infrastruktur 
di luar pulau Jawa diharapkan 
perbaikan untuk kinerja logistik 
ke depan akan berjalan lebih 
signifkan,” tutur sia.

Sementara itu, berdasarkan 
Laporan Investasi Dunia United 
Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD) 
2020 arus FDI global diperkira-
kan akan turun hingga 40% pada 
tahun 2020, dari nilai 2019 yang 
sebesar US$ 1,54 triliun.

Hal tersebut membawa FDI 
menjadi di bawah US$ 1 triliun 
untuk pertama kalinya sejak 

2005. Sementara itu, FDI 2021 
diproyeksikan turun 5% hingga 
10% dan baru akan kembali men-
galami pemulihan pada 2022.

UNCTAD juga melaporkan, 
FDI global selama semester 
I-2020 mengalami kemeroso-
tan hingga 49% dibandingkan 
periode sama 2019. Namun, pe-
nurunan FDI di Indonesia jauh 
lebih baik dibandingkan negara 
lain, yakni hanya minus 5,1%. 
Sementara kemerosotan FDI 
global kelompok negara maju 
mencapai 75%.  

Tren Deglobalisasi
Yuliot mengatakan, selama 

pandemi Covid-19 kebijakan di 
banyak negara adalah mencip-
takan tren deglobalisasi, yaitu 
dengan mengutamakan kegiatan 
usaha yang ada di dalam negeri 
untuk memenuhi rantai pasok 
industri.

“Sebanyak 938 perusahaan 
Fortune 1.000 mengalami disrup-
si supply chain pada awal pande-
mi. Mereka memiliki penyuplai 

yang berlokasi di Wuhan, Tiong-
kok, tempat pertama penyebaran 
virus Covid-19 terjadi. Ini me-
nyebabkan rantai pasok global 
jadi terganggu," tutur Yuliot.

Bahkan, riset Institute for 
Sup ply Management (ISM) men-
unjukkan bahwa tiga dari empat 
rantai pasokan supply chain terd-
isrupsi akibat pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, perang da-
gang antara Amerika Serikat 
(AS) dengan Tiongkok juga 
tu rut memberikan dampak bagi 
banyak perusahaan yang memi-
liki basis produksi di Tiongkok 
untuk merelokasi pabriknya ke 
negara lain.

Lebih lanjut, dengan terpilihn-
ya Joe Biden sebagai presiden 
AS menjadi harapan baru akan 
sinergi ekonomi antarnegara 
dapat berjalan membaik, serta 
tensi perang dagang juga dapat 
menurun. “Ini kita lihat sebagai 
harapan baru, dengan adanya 
akhir perang dagang dan kolabo-
rasi ekonomi secara global dapat 
berjalan baik,” tutur dia. (ns) 

Indonesia Energy 
and Electricity 
Institute
Wakil Menteri BUMN I Budi 
Gunadi Sadikin menyaksikan 
penandatanganan 
Memorandum of 
Understanding (MoU) 
pembentukan Indonesia 
Energy and Electricity Institute 
(IEEI) oleh Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati 
dan Direktur Utama PLN 
Zulkifli Zaini, Jakarta, pekan 
lalu. Pertamina bersinergi 
dengan PLN sepakat untuk 
membangun pusat riset 
energi untuk membangun 
ketahanan, kemandirian, dan 
kedaulatan energi nasional. 

Airlangga Hartarto

Teten Masduki

Emral


