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PANDEMI COVID-19, KRISIS EKONOMI 2020, 

DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

Editor: Denny Irawan 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Dalam seri kajian ini, kami menyajikan tinjauan umum kondisi perekonomian Indonesia yang 

dilanda krisis tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kajian ini terdiri atas lima 

tulisan pendek yang berfokus pada lima topik. 

 

Pada tulisan pertama, kami membahas anatomi krisis yang disebabkan COVID-19 dan pola 

respon kebijakan ekonomi berbagai negara. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan 

memperhatikan pola transmisi shock global terhadap perekonomian Indonesia. Mengutip 

model yang dikembangkan Irawan dan Okimoto (2020), tampak bahwa perekonomian 

Indonesia sangat bergantung pada harga komoditas global. Pembahasan kemudian ditutup 

dengan mengulas secara singkat hal-hal yang perlu diwaspadai dari kebijakan burden sharing 

Kemenkeu dan Bank Indonesia, 

 

Kedua, kami menyajikan gambaran kebijakan fiskal Indonesia dalam penanganan pandemi 

dan pemulihan ekonomi nasional. Pembahasan dimulai dari kinerja penerimaan pemerintah 

yang terganggu secara signifikan, lalu dilanjutkan strategi pembiayaan untuk menutupi 

shortfall. Selanjutnya, diulas berbagai stimulus yang dicanangkan pemerintah guna 

penanganan krisis. 

 

Ketiga, kami menyajikan gambaran kinerja perdagangan Indonesia di masa pandemi. 

Pembahasan diawali dengan gambaran umum kinerja perdagangan secara global, termasuk 

Indonesia. Hal ini lalu dilanjutkan dengan menyajikan penyebab dan sistematis penurunan 

perdagangan global. Terakhir, pembahasan ditutup dengan menawarkan berbagai strategi 

yang diyakin dapat membantu mempertahankan dan memperbaiki kinerja perdagangan 

Indonesia. 
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Keempat, kami menyajikan rangkuman kebijakan berbagai kota di dunia dalam pemulihan 

ekonomi. Pembahasan berfokus pada studi kasus kebijakan berbagai kota di dunia dalam 

meningkatkan ketahanan terhadap pandemi, dan di saat bersamaan berupaya menjaga roda 

perekonomian. Disamping itu, dibahas juga bagaimana kota-kota menjaga performa 

penyediaan pelayanan publik yang tetap prima. 

 

Kelima, kami membahas aspek keberlanjutan dan lingkungan berkaitan dengan pemulihan 

ekonomi. Pandemi dan krisis ekonomi yang saat ini terjadi memberikan nuansa baru betapa 

bumi bisa menjadi tempat yang lebih baik secara lingkungan saat manusia berhenti 

beraktivitas. Hal ini terlihat jelas dari fenomena turunnya tingkat pencemaran udara selama 

periode lockdown. Pada bagian ini kami membahas bagaimana momentum pandemi bisa 

menjadi peluang untuk agenda-agenda pelestarian lingkungan 
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Pandemik Global, Tantangan Lokal: Ekonomi Indonesia di 

Tahun 2020 

Denny Irawan 

 

 

Anatomi Shock Coronavirus dan Respon Kebijakan Ekonomi Berbagai Negara 

Tidak bisa dipungkiri bahwa tahun 2020 begitu mendebarkan. Siklus perekonomian dunia 

kembali memasuki fase krisis. Meskipun, harus dicatat bahwa ada hal menarik yang perlu 

dipahami secara spesifik terkait krisis ekonomi di tahun 2020 ini, yaitu sumber dari krisis 

tersebut. Dari sisi periodisasi siklus bisnis, setidaknya di sepanjang abad 20, terjadi pada 

umumnya satu krisis setiap 8-12 tahun. Krisis ekonomi global yang terakhir terjadi adalah 

pada tahun 2008/2009, yang ditandai dengan jatuhnya Lehmann Brothers di Amerika Serikat 

sebagai awal bencana keuangan global dan runtuhnya bangunan keuangan Sub-Prime 

Mortgage. Bila mengacu pada periodisasi yang umum terjadi, pada tahun 2012 dunia sudah 

“semestinya” merasakan kembali penyesuaian perekonomian. Tahun 2018 berlalu tanpa 

tantangan perekonomian yang berarti, meskipun indikasi perlambatan mulai terlihat. Tahun 

2019 berlalu dengan cerita yang tidak jauh berbeda. Tahun 2020, krisis benar-benar terjadi. 

Dua hal yang dapat kita simpulkan dari pola krisis ini. Pertama, secara ekonomi, bukan 

sesuatu yang mengejutkan bahwa perekonomian dunia akan mengalami krisis. Secara 

ekonomi, ini sudah diprediksi. Kedua, penyebab atau sumber krisis inilah yang sangat tidak 

biasa, yaitu faktor kesehatan, yang merupakan faktor non-ekonomi. Singkat cerita, kejutan 

datang bukan dari sisi ekonomi, melainkan non-ekonomi. 

Tabel 1. Karakteristik Berbagai Krisis 

 

 

 

Kriteria 

Krisis 

Keuangan 

 

Perang 

Bencana 

Kesehatan 

Bencana Alam 
Krisis Sosial- 

Politik 

Jangkauan Dunia / 

Regional 

Dunia / 

Regional 

Dunia / 

Regional 

Dunia / 

Regional 

Regional 

Durasi Seketika Jangka Jangka Seketika Bergantung 
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Panjang Panjang 

Sektor 

Riil/UKM 

Stabil Bergantung Terdampak Terdampak Terdampak 

Sektor 

Keuangan 

Terdampak Bergantung Cenderung 

Stabil 

Cenderung 

Stabil 

Terdampak 

Konektivitas 

fisik 

Normal Terputus Terputus Terputus Terputus 

Kerusakan 

Fisik 

Tidak ada Terjadi Tidak ada Terjadi Bergantung 

Sumber: Kompilasi Penulis dari Berbagai Sumber 

 

 

Tabel 1 menjabarkan perbandingan satu krisis dan lainnya, yang tidak terbatas dalam konteks 

ekonomi semata. Dengan mudah kita dapat mengkategorikan bahwa krisis ekonomi global 

terjadi pada tahun 2000 (DotCom Crisis) dan tahun 2008/2009 (Sub-prime Motgage Crisis) 

masuk ke dalam kategori krisis keuangan. Terutama karena sumber awal shock berasal dari 

sektor keuangan. Secara jangkauan, keduanya berdampak global. Dari sisi durasi, terjadi 

seketika, dalam arti bahwa keruntuhan di pasar keuangan terjadi di suatu waktu spesifik, dan 

setelah itu secara bersama-sama seluruh dunia memulai proses pemulihan. Untuk kasus 

Indonesia, sektor riil khususnya UKM tidak terdampak secara signifikan oleh krisis yang murni 

merupakan krisis keuangan, khususnya di tahun 2008/2009. Sektor keuangan yang paling 

terdampak. Sementara dari sisi konektivitas dan kerusakan fisik, hampir tidak ada yang terjadi 

di saat krisis keuangan. 

 

Hal yang berbeda terjadi ketika krisis/bencana kesehatan dating. Jangkauannya bisa bersifat 

regional, seperti krisis kesehatan Ebola di Afrika, namun bisa juga berskala global, seperti 

pandemi Coronavirus yang saat ini terjadi di dunia. Durasinya sangat lain dengan krisis 

keuangan, yang terjadi secara seketika. Krisis kesehatan datang dan bertahan selama solusi 

kesehatan belum ditemukan. Masalah akan terus terjadi sebelum ada vaksin yang ampuh 

menyelesaikan masalah, sebagaimana kita sama-sama nantikan dalam krisis Coroavirus ini. 

Sektor riil/UMKM terdampak signifikan, karena kegiatan berbasis fisik tertahan. Hal yang 

menarik, bahwa sektor keuangan justru relatif stabil dan pulih secara cepat. Pasar saham 

maupun mata uang hanya mengalami guncangan yang relatif singkat, lalu kembali pulih dalam 
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waktu yang relatif cepat. Bahkan banyak pihak menyebutkan bahwa krisis saat ini identik 

dengan decoupling antara sektor riil dan sektor keuangan. 

 

Karakteristik Transmisi Ketidakpastian Global terhadap Perekonomian 

Indonesia 

Irawan dan Okimoto (2020)1 mencoba menggambarkan transmisi ketidakpastian global 

terhadap perekonomian Indonesia. Satu hal penting yang sangat mencolok dari hasil temuan 

awal mereka menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang periode analisis 

(1994Q1-2019Q4) sangat dipengaruhi oleh gejolak harga komoditas. Peran kebijakan moneter 

sangat krusial dan berhasil bertindak secara countercyclical, untuk menjaga perekonomian 

berada tidak jauh dari level naturalnya di jangka panjang. Di sisi lain, kebijakan fiskal, 

meskipun efektif, namun hanya bersifat jangka pendek. Hal ini tidak mengherankan, 

mengingat rasio APBN terhadap PDB Indonesia yang relatif kecil dan berada di angka 14-

15% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini pula yang menyebabkan pemerintah terbilang 

kewalahan dalam penyediaan stimulus untuk penanganan krisis, yang membuat angka defisit 

sektor APBN diproyeksikan menyentuh 7% terhadap PDB, dan berpotensi lebih besar dari itu. 

Sementara itu, harga komoditas jatuh ke level yang sangat dalam, dimana harga minyak dunia 

sempat stabil berada di kisaran 20 USD, bahkan sempat menyentuh negatif karena pasokan 

minyak dunia yang sempat berlebih. Meskipun kini harga komoditas kembali menyentuh 

angka 40 USD dan cukup stabil di kisaran angka tersebut, tetap level harga ini tidak cukup 

tinggi untuk memberikan keleluasaan ruang gerak bagi perekonomian Indonesia. 
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Gambar 1. Impulse Response Analysis Perekonomian Global terhadap Indonesia 

Sumber: Irawan dan Okimoto (2020) 

 

Satu tantangan baru yang tampak sangat berat bagi pemerintah Indonesia adalah runtuhnya 

aktivitas sektor riil, terutama UMKM. Pada tahun 2008, sektor ini merupakan penopang utama 

perekonomian Indonesia tetap bisa bertumbuh positif dan hanya mengalami perlambatan, 

dibandingkan banyak negara di dunia yang perekonomiannya terkontraksi cukup signifikan. 

Kali ini cerita jelas berbeda. Sektor riil secara langsung terdampak dari krisis ekonomi yang 

sedang terjadi. Secara esensial, bentuk stimulus yang harus disiapkan pun agak lain. 

 

Pemerintah Indonesia tampak berusaha bergerak cepat, minimal dari sisi perumusan 

kebijakan. Meskipun, dari sisi implementasi banyak permasalahan terjadi. Di samping itu, 

hingga bulan Juli 2020 saat artikel ini ditulis, harus diakui bahwa masih minim sekali klaim 

keberhasilan dari pemerintah. Bahkan, baru-baru ini Presiden Joko Widodo secara terbuka 

menegur menteri-menteri dalam kabinetnya dengan menyebutkan bahwa pencapaian 

keberhasilan penanganan pandemik masih sangat minim. 
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1 Irawan, Denny dan Okimoto, Tatsuyoshi. 2020. A Structural VAR Model of a Small Open 

Resource- Exporting Economy: The Case of Indonesia. Mimeo (unpublished working paper). 

 

Kerjasama Burden Sharing Bank Indonesia – Kemenkeu 

Dalam konferensi pers bersama Bank Indonesia dan Kemenkeu, diumumkan skema burden 

sharing yang akan dijalankan kedua lembaga tersebut.2 Salah satu poin utama dari skema ini 

adalah Bank Indonesia akan langsung membeli Surat Berharga Negara yang dikeluarkan 

Kemenkeu untuk belanja penanganan COVID-19 yang bersifat barang publik, dengan suku 

bunga acuan sebesar Reverse Repo Rate (RRR). Kebijakan ini merupakan inovasi yang perlu 

diapresiasi. Keberanian untuk keluar dari pakem-pakem konvensional pengambilan kebijakan 

sangat diperlukan pada masa-masa genting. Meskipun demikian, setidaknya ada dua hal yang 

perlu diwaspadai. 

 

Pertama, komitmen untuk kembali ke skema normal seiring pulihnya krisis. Salah satu tren 

kebijakan ekonomi di berbagai negara di periode pandemi ini adalah kaburnya batasan tegas 

antara kebijakan moneter dan fiskal. Di berbagai negara, hal ini tentunya masih baru dan 

perlu dicermati, dan memiliki potensi di jangka panjang berkaitan dengan independensi 

kebijakan bank sentral. Oleh sebab itu, komitmen pemerintah untuk kembali ke skema normal 

sangat menentukan. 

 

Kedua, tetap perlu ada batasan tegas anggaran yang masuk dalam skema ini. Baik Kemenkeu 

maupun Bank Indonesia telah secara rinci menyebutkan tiga kelompok anggaran yang 

ditanggung melalui skema ini. Yaitu ketegori belanja barang publik sebesar Rp. 203,9 triliun, 

kategori belanja dukungan dunia usaha dan UMKM (Rp. 123,46 triliun), dan terakhir kategori 

belanja terkait usaha dan komitmen-komitmen pemerintah (Rp. 328,87 triliun). Seiring 

berkembangnya situasi pandemi, seringkali pemerintah merevisi (menambah) besaran 

anggaran stimulus. Pertanyaannya, apakah ini berarti besaran yang ditanggung skema ini akan 

ikut berubah? Batasan yang tegas tetap diperlukan agar tidak terjadi moral hazard dari sisi 

pengambil kebijakan. 
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2 https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-paparkan-tiga-skema-burden-sharing-dengan-bank- 

indonesia?page=1 

 

New Normal, New Hope? Kilas Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi 

Chairul Adi 

 

Sejak pertama kali diumumkannya kasus pertama COVID-19 pada awal Maret 2020, 

penyebaran COVID-19 di Indonesia kian meluas. Sampai dengan tanggal 5 Juli 2020, Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat sebanyak 63.749 kasus positif COVID-

19 di 453 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi, lebih dari 3,000 di antaranya meninggal 

dunia. Semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19 memaksa pemerintah untuk 

menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada akhir Maret 2020 

yang mencakup pembatasan enam kegiatan inti, yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, 

pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, 

pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan 

kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. 

 

Pandemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi. 

Meskipun kasus pertama COVID-19 baru masuk ke Indonesia pada awal Maret dan kebijakan 

PSBB baru diterapkan pada akhir bulan Maret, namun dampaknya terhadap kinerja 

perekonomian kuartal pertama sudah sangat jelas terlihat. Meski pertumbuhan ekonomi masih 

positif 2,97%, kuartal pertama 2020 mencatatkan penurunan yang signifikan dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi 

penopang utama pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni turun 

sekitar 49% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Sementara itu, pengeluaran investasi 

tercatat hanya tumbuh 1,7%, atau turun sebesar 134% dibandingkan kuartal pertama tahun 

lalu yang mencapai 5,0%. Kinerja perekonomian diperkirakan akan semakin memburuk di 

kuartal kedua. Sebagian lembaga riset memproyeksikan ekonomi Indonesia akan mengalami 

pertumbuhan negatif di kisaran 3 – 7% pada kuartal kedua. 

 

https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-paparkan-tiga-skema-burden-sharing-dengan-bank-indonesia?page=1
https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-paparkan-tiga-skema-burden-sharing-dengan-bank-indonesia?page=1
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Kinerja dari sisi fiskal menunjukkan hal yang serupa. Penerimaan pajak sampai dengan bulan 

Mei 2020 tercatat hanya sebesar Rp444,56 triliun, atau 27,06% dari target APBN 2020. Jika 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 

10,82%. Seluruh sektor usaha utama tercatat mengalami kontraksi sebagai dampak 

terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomis akibat penerapan PSBB dimana sektor 

pertambangan mencatatkan penurunan tertinggi yang mencapai 34,9%, disusul sektor 

perdagangan yaitu sebesar 12,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

 

Sebagai upaya penyelamatan dari krisis kesehatan dan ekonomi, pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus. Melalui Perppu No. 1/2020, batasan defisit fiskal 

telah dilonggarkan menjadi lebih dari 3% sampai dengan tahun 2022. Selain fleksibilitas 

fiskal, pemerintah juga telah menerbitkan stimulus fiskal senilai Rp695,2 triliun untuk biaya 

penanganan COVID-19 yang terbagi dalam beberapa sektor dengan alokasi sebagaimana 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Anggaran penanganan COVID-19 

Sumber: APBN Kita http://www.kemenkeu.go.id 

 

 

http://www.kemenkeu.go.id/
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Jika dibandingkan dengan negara lain, besaran stimulus yang diberikan pemerintah relatif 

cukup kecil. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini, total dukungan fiskal Indonesia 

hanya sekitar 3,5% dari PDB, lebih kecil dari rata-rata negara emerging markets sebesar 5,1%. 

Angka sebesar Rp695,2 triliun itu sendiri sudah memperhitungkan insentif berupa 

pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan. Dengan kata lain, stimulus tersebut sudah 

memasukkan unsur potensi penerimaan negara yang hilang, bukan murni tambahan belanja 

negara saja.  

 

Jumlah ini diperkirakan mencapai sekitar Rp132,06 triliun (18,99% dari total stimulus), 

dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Sebagai perbandingan, stimulus 

(above the line) yang diberikan pemerintah federal Australia di luar bidang kesehatan dalam 

bentuk forgone revenue hanya sebesar AUD5,8 miliar (sekitar 4%). Sebesar AUD128 miliar 

lainnya diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan subsidi, baik bagi pelaku bisnis maupun 

pekerja. Demikian halnya di India, meskipun stimulus yang diberikan lebih rendah secara 

persentase dari PDB dibanding Indonesia, namun hampir 100% stimulus merupakan berupa 

tambahan belanja negara (IMF 2020). 

 

Gambar 3. Besaran stimulus fiskal terkait COVID-19 di beberapa negara (% PDB) Sumber: IMF, 

data sampai dengan 12 Juni 2020 
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Tabel 2 Besaran Stimulus di bidang Perpajakan 

Insentif Perpajakan Nilai Stimulus 

Fasilitas pajak dan kepabeanan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun 

Insentif dunia usaha dan UMKM: 

- PPh 21 DTP 

- Pembebasan PPh 22 Impor 

- Pengurangan angsuran PPh 25 

- Pengembalian pendahuluan PPN 

- Penurunan tarif PPh Badan (dari 25% ke 22%) 

- PPh Final UMKM DTP 

- Stimulus lainnya 

 

Rp39,66 triliun Rp14,75 triliun 

Rp14,40 triliun Rp5,80 triliun 

Rp20,00 triliun Rp2,40 triliun 

Rp26,00 triliun 

TOTAL Rp132,06 triliun 

Sumber: Instagram Menteri Keuangan RI @smindrawati 

 

 

Selain dari sisi besaran stimulus, masalah lainnya terjadi pada tataran implementasi, 

khususnya penguatan di sektor supply. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor 

perlindungan sosial yang menunjukkan realisasi yang cukup menggembirakan, meskipun 

masih terjadi beberapa kasus inclusion error di beberapa daerah. Sementara itu, realisasi 

stimulus di bidang kesehatan masih sangat rendah, yaitu sebesar 1,54% sampai dengan akhir 

Mei 2020 (APBN Kita). Angka realisasi terbaru per 29 Juni 2020 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. Di sisi supply, pemberian insentif bagi dunia usaha, UMKM, dan pembiayaan 

korporasi masih sangat rendah akibat terkendala masalah regulasi, sosialisasi, dan belum 

memadainya dukungan infrastruktur. 

 

 

Tabel 3. Realisasi penyaluran dana stimulus per 29 Juni 2020 

 

Sektor Realisasi Mei 2020 Realisasi 29 Juni 2020 

Perlindungan sosial 28,63% 34,06% 

UMKM 0,06% 22,74% 
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Insentif usaha 6,80% 10,14% 

Kesehatan 1,54% 4,68% 

Sektoral K/L dan Pemda 3,65% 4,01% 

Pembiayaan korporasi 0,00% N/A 

Sumber: APBN Kita dan instagram Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu @bkfkemenkeu 

 

 

Selain masalah implementasi, tantangan yang perlu diwaspadai pemerintah adalah dari sisi 

pembiayaan. Dalam Perpres No. 72/2020 tanggal 24 Juni 2020, pendapatan negara 

diperkirakan sebesar Rp1.699,9 triliun (turun 23,9% dari APBN 2020 sebesar Rp2,233,2 

triliun) sedangkan belanja negara diperkirakan sebesar Rp2.739,2 (naik 7,8% dibandingkan 

APBN 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun). Dengan demikian defisit tahun ini akan melebar dari 

Rp307,2 triliun menjadi Rp1.039,3 triliun. Pemerintah memproyeksikan rasio defisit fiskal 

terhadap PDB akan mencapai 6,34%, naik dari proyeksi pada APBN 2020 sebesar 1,76% dan 

dari estimasi sebelumnya pada Perpres No. 54/2020 tanggal 3 April 2020 sebesar 5,07%. 

Dengan angka defisit tersebut, pemerintah membutuhkan pembiayaan dari utang sebesar 

Rp1.220,46 triliun. Jika ditambah nilai utang yang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp433,35 

triliun, total gross utang yang harus diterbitkan pemerintah tahun ini mencapai Rp1.653,81 

triliun. Dengan jumlah utang tersebut, pemerintah memperkirakan outlook rasio utang 

terhadap PDB tahun ini akan meningkat menjadi 37,6% (Anjaeni 2020), naik cukup signifikan 

dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 30,2%. 

 

Meski angka tersebut masih dalam batas aman yang menjadi konsensus internasional, yaitu 

sebesar 60% dari PDB, pemerintah perlu lebih berhati-hati. Terlebih selama tahun 2020, yield 

obligasi negara tenor 10 tahun menunjukkan tren peningkatan. Sebagaimana terlihat pada 

grafik di bawah ini, di antara negara ASEAN lainnya, hanya Indonesia yang menunjukkan tren 

kenaikan yield obligasi negara. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya beban bunga yang 

harus ditanggung pemerintah. Sebagai gambaran, rasio pembayaran bunga utang tahun ini 

diperkirakan mencapai 17% dari total belanja, naik dari rasio sebelumnya sekitar 12% 

(Anjaeni 2020). Tanpa kebijakan pemerintah yang efektif mendorong aktivitas 

perekonomian, bukan tidak mungkin rasio utang pemerintah dan beban pembayaran bunga 

utang akan terus meningkat sehingga pembiayaan pemerintah menjadi kurang sustainable. 
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Gambar 4. Perbandingan yield obligasi negara di beberapa negara ASEAN 

Sumber: AsiaBondsOnline 

 

 

Dengan struktur ekonomi Indonesia yang mayoritas ditopang oleh konsumsi rumah tangga, 

stimulus dalam bentuk perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat tentu sudah 

sangat tepat. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah stimulus bagi dunia usaha dan 

UMKM. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan stimulus bagi dunia usaha bukan 

terbatas pada insentif perpajakan saja namun termasuk bantuan yang lebih riil. Berkaca dari 

apa yang dilakukan Australia misalnya, selain stimulus ‘JobSeeker’ yang diperuntukkan bagi 

rumah tangga yang terdampak, pemerintah juga memberikan stimulus ‘JobKeeper’ bagi dunia 

usaha. Melalui stimulus ini, sektor-sektor usaha yang terdampak secara signifikan oleh 

pandemi COVID-19 akan mendapatkan bantuan tunai dalam bentuk subsidi gaji pegawai. 

 

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan stimulus ‘JobKeeper’ di 

Indonesia, khususnya bagi UMKM di sektor-sektor yang terdampak. Kebijakan ini diyakini 

akan dapat mengatasi dilema yang dihadapi pelaku bisnis, yaitu antara mempertahankan 

pegawai namun dengan risiko menghadapi kebangkrutan karena operasi terhenti atau 

melakukan PHK untuk mengurangi beban operasional. Dengan kata lain, stimulus tersebut 

selain mencegah UMKM dari kebangkrutan juga akan dapat membantu mempertahankan daya 

beli masyarakat. Sebagai persyaratannya, UMKM penerima stimulus diwajibkan terdaftar 
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sebagai wajib pajak dan akan dimonitor kewajiban perpajakannya. Cara ini sekaligus akan 

meningkatkan coverage basis pajak di sektor usaha informal yang selama ini menjadi tantangan 

terbesar perpajakan di Indonesia. Konsekuensi dari kebijakan ini tentu saja semakin 

meningkatnya beban pembiayaan pemerintah. Namun, stimulus ini diyakini akan lebih 

sustainable dalam jangka panjang karena akan berdampak pada meningkatnya tax ratio di 

Indonesia. 

 

Memburuknya kinerja ekonomi, anjloknya penerimaan pajak, melebarnya defisit, dan 

meningkatnya utang menjadi hal yang tak terhindarkan di tengah pandemi COVID-19, bukan 

hanya di Indonesia tapi juga hampir di seluruh negara di dunia. Yang membedakan tentunya 

formulasi kebijakan yang diambil untuk memulihkan kondisi ekonomi. Kebijakan ‘New 

Normal’ yang diambil pemerintah memberikan harapan besar bagi pelaku bisnis akan kembali 

bergeraknya roda perekonomian. Namun tanpa dukungan stimulus yang konkret dan tepat 

sasaran dari pemerintah, akan sangat sulit bagi pelaku bisnis untuk kembali bangkit. Stimulus 

yang ada saat ini, khususnya yang terkait dunia usaha dan UMKM, masih perlu ditingkatkan. 

Bukan hanya stimulus dalam bentuk insentif perpajakan, namun stimulus yang lebih riil yang 

dapat membantu dunia usaha untuk kembali bangkit. Dengan mengoneksikan pemberian 

stimulus dengan kewajiban perpajakan, kebijakan pemulihan ekonomi nasional diyakini akan 

lebih sustainable sehingga dapat mencegah Indonesia masuk ke dalam pusaran debt spiral. 

Yang tidak kalah pentingnya, kebijakan ‘New Normal’ harus dibarengi dengan disiplin yang 

tinggi terhadap penerapan protokol kesehatan. Jika tidak, ancaman gelombang kedua COVID-

19 dan semakin terpuruknya ekonomi Indonesia akan tidak terhindarkan. 
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Tantangan Perdagangan Internasional dan Tindakan yang Perlu Diambil 

Muhammad Putra Hutama 

Kurang lebih 7 Bulan sudah krisis kesehatan yang disebabkan oleh COVID19 melanda dunia. 

Meskipun beberapa negara sudah melonggarkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial 

dan menerapkan kebijakan New Normal, permasalahan tidak serta merta berkahir. Krisis 

kesehatan ini sangat berdampak langsung ke berbagai sektor tak terkecuali ekonomi dan 

perdagangan internasional. Prediksi dari berbagai macam lembaga atau organisasi 

international seperti IMF menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami 

penurunan hingga negatif 3% (IMF, 2020). 

 

Dengan menurunnya Pendapatan Domestik Bruto Global berarti akan menurunnya juga 

tingkat perdagangan internasional. Menurut gravity model yang dibangun oleh Jan Tinbergen 

(1962), tingkat perdagangan internasional suatu negara dipengaruhi oleh economy size yang 

diukur oleh PDB negara asal dan negara tujuan serta jarak atau biaya transportasi logistik 

kedua negara tersebut. 

 

Gambar 5. Performa Neraca Perdagangan Indonesia 

Sumber: Kemeterian Perdagangan dan BPS 2020 
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Penurunan perdagangan international dipastikan berasal dari supply shock yaitu PDB yang 

turun dari negara eksportir serta demand shock yaitu turunnya PDB dari negara tujuan ekspor. 

Menurut IMF dalam World Economic Outlook April 2020, perdagangan internasional akan 

mengalami penurunan yang tajam sebesar negatif 11% (IMF, 2020). 

 

Menurut data Trademap, beberapa negara tercatat mengalami neraca defisit pada awal tahun 

2020 diantaranya Jepang (2 Miliar USD), Spanyol (3.7 Miliar USD), Perancis (9.4 Miliar 

USD), Inggris (17.3 Miliar USD), dan Amerika Serikat (73 Miliar USD). Sedangkan 

Singapura dan Jerman mengalami penurun surplus perdagangan dari tahun 2019. 

 

Akan tetapi performa neraca perdagangan Indonesia selama periode Januari – Maret 2020 

menunjukan angka surplus. Hal ini bahkan menunjukan performa yang lebih baik dari neraca 

perdagang periode Januari dan Maret 2019 bahkan tahun 2019 dan 2018 Indonesia mengalami 

defisit neraca perdagangan. Meskipun hal tersebut masih sangat sementara dan dapat berubah 

di kuartal II mengingat krisis kesehatan masih berlangsung sampai saat ini bahkan neraca 

perdagangan bisa defisit dikarenakan pada kuartal ke-2 pemerintah baru memberlakukan 

kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penyebaran COVID meningkat tajam 

diseluruh negara. 

 

Mengapa Perdagangan Global Menurun? 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus COVID-19 bermula dari Tiongkok. Selama 

kurun waktu kurang lebih 3 bulan Tiongkok mengambil kebijakan lockdown sehingga selama 

itu juga pabrik - pabrik dibeberapa kota berhenti beroperasi. Dengan berhentinya produksi di 

beberapa kota di Tiongkok menyebabkan produksi di beberapa negara termasuk Indonesia 

juga terganggu baik produksi barang input, intermediate, dan final goods. Terdapat 20% 

Global supply chain yang berada di Tiongkok, dapat dipastikan hal tersebut memutus supply 

chain serta membuat produksi dan ekspor dari beberapa negara menurun. 

 

Selain produksi dari barang yang terhambat, pendistribusian barang pun juga terhambat. 

Beberapa pelabuhan dan angkutan barang berhenti beroperasi dikarenakan kebijakan 

pembatasan sosial atau lockdown. Sebagai contoh di Indonesia khususnya Surabaya jumlah  
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truk yang beraktifitas sebagai pengangkut barang ekspor dan impor merosot 40% (Ginanjar, 

2020). Selain itu, terdapat perubahan pola perdagangan global yang semakin meningkatnya 

ketidakpastian akibat dari berbagai faktor. Faktor pertama adalah masih berlanjutnya perang 

dagang antara AS dan Tiongkok yang masih berlarut larut sejak 2018. Meskipun sudah 

beberapa kali AS dan Tiongkok mengadakan negosiasi, diprediksi perang dagang masih 

berlangsung. 

 

Faktor kedua adalah saat ini mulai terjadi de-globalisasi atau Diminishing Globalization. Hal 

ini terjadi karena setiap negara berusaha untuk memproteksi kepentingan nasionalnya masing 

masing. Diprediksi setiap negara akan meingkatkan hambatan impor untuk setiap produk yang 

masuk baik dari sisi tarif maupun non-tarif. Lebih lanjut, setiap negara akan membangun 

produksi dalam negeri lebih besar lagi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setiap negara 

akan mencoba tidak bergantung kepada 1 atau 2 negara mengingat dengan ketidakpastian yang 

terjadi karena Perang Dagang AS-Tiongkok dan wabah COVID19. 

 

Apa yang harus Indonesia lakukan? 

Agar dapat menjaga ekspor Indonesia, ada beberapa hal yang harus pemerintah lakukan. 

Pertama, meningkatkan jumlah calon potensial pasar dengan cara meningkatkan perjanjian 

dagang dan kedua pemerintah harus meningkatkan produksi dalam negeri dengan cara menarik 

investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

Setiap negara tidak boleh hanya bergantung kepada beberapa negara termasuk dalam urusan 

perdagangan internasional. Indonesia harus mempercepat dan meningkatkan jumlah 

perjanjian dagang guna mengembangkan pasar yang lebih luas lagi serta mengurangi 

ketergantungan terhadap negara traditional market Indonesian export destinations. Saat ini 

Indonesia masih sangat bergantung dengan 3 negara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu 

Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Saat ini Indonesia memiliki perjanjian dagang dalam 

proses ratifikasi sebanyak 6 perjanjian sedangkan 18 perjanjian yang sedang berjalan dan 

diinisiasi. Pemerintah harus bisa lebih mempromosikan produk Indonesia khususnya kepada 

negara non-tradisional melalui perjanjian dagang agar produk Indonesia dapat lebih 
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competitive dibanding dengan produk dari negara lain. 

Tabel 4. Indonesian Trade Agreement: Concluded, on Going, and Initiated negotiations 

 

Concluded/Ratification On-Going Negotiation Initiated Negotiations 

Indonesia-EFTA CEPA Indonesia-EU CEPA Indonesia-Marocco PTA 

Indonesia-Australia CEPA Indonesia-Iran PTA Indonesia-Sri Lanka 

ASEAN Agreement on E- 

Commerce 

Indonesia-Pakistan Trade in 

Goods Agreement 

Indonesia-Kenya PTA 

ASEAN Trade in Service Indonesia-Turkey CEPA Indonesia-Nigeria PTA 

Asean-Hongkong FTA & 

Investment Agreement 

Indonesia - Tunisia CEPA Indonesia -SACU PTA 

ASEAN-Japan CEPA Indonesia - Bangladesh PTA Indonesia -Peru 

Indonesia-Mozambique Indonesia- Korea CEPA ASEAN-European Union FTA 

 ASEAN-Australia-New Zealand 

FTA 

ASEAN-European Union FTA 

 Asean-India FTA Asean-Canada FTA 

Sumber: Kementerian Perdagangan 

 

 

Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan output atau produksi dengan cara 

menarik investasi khususnya untuk beberapa sektor unggulan Indonesia. Indonesia memiliki 

peluang untuk mendapatkan penanaman modal asing yang berasal dari realokasi investasi dari 

Tiongkok. Seperti yang kita ketahui beberapa perusahaan multinasional berencana me-

realokasi investasi dari Tiongkok. Realokasi beberapa perusahaan dikarenakan sudah terlalu 

tingginya ketergantungan dunia terhadap Tiongkok serta menurunkan ketidakpastian akibat 

perang dagang yang melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat 

 

Pemerintah harus memastikan realokasi tersebut setidaknya ada beberapa persen masuk ke 

Indonesia guna meningkatkan produksi dalam negeri. Diharapkan dengan peningkatan 

produksi dalam negeri akan selaras dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia. 
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Kebijakan Perkotaan di Dunia Dalam Memulihkan Ekonomi 

Achyar Al Rasyid 

 

Dengan lebih dari 100 negara di dunia mengalami kondisi yang tidak normal (lockdown, 

pembatasan sosial, dsb), pandemi COVID-19 menciptakan kondisi “shock” secara ekonomi. 

Kondisi ini merupakan kondisi terberat di abad ke-21 setelah krisis keuangan global pada 

tahun 2008.1 Diperkirakan bahwa setiap bulan dari kondisi yang tidak normal, dapat 

menurunkan dua poin persentase dalam pertumbuhan PDB tahunan.2 Guncangan sistemik ini 

memicu penghentian produksi global, menabrak rantai pasokan di seluruh dunia, penurunan 

tajam dalam konsumsi bersama dengan jatuhnya kepercayaan dan penurunan tajam dalam 

layanan yang mencerminkan konsekuensi dari pembatasan aktivitas dan menjaga jarak sosial, 

terutama dalam pengelolaan perkotaan.1 

 

Selama beberapa bulan terakhir, banyak langkah yang telah diterapkan untuk mengendalikan 

virus dan mencoba untuk meminimalisir orang yang datang ke rumah sakit dan 

mempersiapkan infrastruktur kesehatan. Awalnya, prioritas paling mendesak adalah 

meminimalisir hilangnya nyawa dan menjaga kesehatan. Namun, pandemi ini juga 

menciptakan krisis ekonomi dan sosial yang besar.1 Banyak negara, khususnya perkotaan 

yang telah mengakhiri kebijakan pembatasan sosial dan selanjutnya dilakukan kebijakan awal 

jangka pendek yang seterusnya perlu dikombinasikan dengan kebijakan jangka panjang yang 

bertujuan untuk pemulihan. Ini memerlukan upaya terkoordinasi di semua tingkat 

pemerintahan dan pemangku kebijakan untuk memenuhi tantangan ini. 

 

Krisis COVID-19 memberikan kesempatan bagi penduduk kota dan perencana untuk 

memikirkan kembali secara drastis secara komprehensif bagaimana proses jalannya kehidupan 

perkotaan selama ini. Sampai batas tertentu “kehidupan setelah COVID-19” akan menjadi 

“kehidupan dengan COVID-19”, maka kebutuhan untuk membangun kembali kota secara 

jangka panjang berdasarkan pada pendekatan baru untuk ruang kota yang memperhitungkan 

kebutuhan yang berbeda dan bergeser dari logika mobilitas dan aksesibilitas ke fasilitas dan 

layanan dasar.1 
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Garis Besar Langkah Perkotaan 

Ketika COVID-19 menyebar ke seluruh kota di seluruh dunia, dengan memberikan dampak 

buruk pada komunitas lokal dan kesejahteraan penduduk, banyak pemerintah daerah berada 

di garis depan dalam memerangi wabah tersebut. Sementara sebagian besar pemerintah 

nasional mengambil langkah untuk meminimalkan penyebaran virus, kota-kota di banyak 

negara menjalanlan peran penting untuk menghadapi tantangan kebijakan COVID-19 di 

lapangan. Di banyak negara, peran kota memiliki 2 fungsi :1
 

1. Di satu  sisi,  kota  telah  bertindak  sebagai kendaraan  implementasi  dari  kebijakan  nasional 

seperti dukungan ditingkat lokal dan penegakan langkah-langkah pembatasan sosial, dengan 

seluruh sumber daya dan kapasitas mereka (yaitu polisi kota) atau dengan hak prerogatif lokal 

mereka (yaitu penutupan taman umum) dan kebun); dan 

2. Di sisi lain, kota-kota telah mempelopori respons inovatif yang lebih bottom-up sementara 

menggunakan teknologi atau sumber daya lainnya dan membangun kedekatannya yang unik 

dengan warga (yaitu perhatian pada kelompok rentan).1 

 

Dari hasil kebijakan lebih dari 40 kota yang dikumpulkan, terdapat 6 poin kebijakan yang 

dilakukan pemerintah kota dalam merespon Pandemi COVID-19 ini. Yaitu :1 

1. Memastikan terjaganya jarak dan pembatasan sosial. 

2. Mengatur praktik tempat kerja dan pola perjalanan (mobilitas) 

3. Tindakan yang ditargetkan untuk kelompok rentan 

4. Pelayanan tingkat lokal, terutama air bersih dan limbah 

5. Dukungan untuk pemulihan bisnis dan ekonomi 

6. Memastikan masyarakat dapat berkomunikasi jarak jauh dan menyediakan peralatan untuk 

mendukung digitalisasi1 
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Gambar 6. Enam Poin Kebijakan Pemerintah Kota1 Tindakan Jangka Pendek-Menengah 

Mendukung Bisnis dan Pemulihan Ekonomi 

Disamping pemerintah nasional di seluruh dunia mengumumkan langkah-langkah untuk 

melindungi ekonomi mereka dari kejatuhan ekonomi yang sangat besar dari krisis COVID-19, 

pemerintah kota juga memiliki peran dalam mendukung usaha kecil dan menengah, 

menyediakan pembiayaan untuk membantu usaha yang kurang beruntung, dan 

memberdayakan bisnis untuk berada di posisi terkuat yang mungkin untuk bangkit kembali dari 

krisis. Berbagai macam kebijkaan perkotaan dunia yang dilakukan dirangkum menjadi 7 

kebijakan, yaitu :1 

 

1. Layanan Konsultasi Untuk UKM 

Bilbao (Spanyol) telah menerapkan langkah-langkah spesifik yang ditujukan untuk 

mendukung wirausahawan, penjual eceran kecil, dan UMKM melalui layanan konsultasi yang 

diselenggarakan oleh Dewan Kota, yang menawarkan bantuan melalui saluran telepon dan 

online.3 Di Kota Yokohama (Jepang) didirikan khusus kantor konsultasi untuk usaha kecil dan 

menengah pada tanggal 30 Januari 2020 .4 Kota Lisbon (Portugal) telah membentuk tim 

pendukung untuk perusahaan mikro, kecil, dan menengah untuk memastikan informasi 

tentang semua dukungan yang ada menjangkau perusahaan-perusahaan ini. Serta konsultasi 

untuk mengurangi dampak krisis dan mendorong pemulihan ekonomi. Tim ini terdiri dari 
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berbagai macam latar belakang praktisi dan akademisi yang memiliki spesialisasi dalam 

pemulihan ekonomi.5 Kota Paris (Prancis) mengadakan pertemuan mingguan dengan serikat 

pekerja profesional,  

 

asosiasi perdagangan, dan mitra ekonomi.6 

 

2. Mengalokasikan dan Mengumpulkan Sejumlah Dana 

Walikota Milan (Italia) mengalokasikan dana sejumlah 3 juta EUR yang telah disetujui oleh 

Dewan Kota, selain itu Walikota juga mengumumkan  pengumpulan  dana  bantuan  bersama 

untuk membantu mereka yang paling membutuhkan dan untuk mendukung pemulihan 

kegiatan kota. Dana tersebut, dikumpulkan secara terbuka dari partisipasi warga, perusahaan, 

dan asosiasi. Pengumpulan dana tersebut mencapai angka 800.000 EUR pada hari pertama 

(14 Maret 2020).7 Kota King County (AS) bersama dengan organisasi-organisasi filantropi 

berkumpul untuk membentuk dana bantuan dan menciptakan halaman website/aplikasi 

penghubung sumbangan bagi orang-orang untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan 

dan memberikan apa yang mereka bisa.8 Kota Seattle (AS) mengumpulkan dana bantuan dari 

perusahaan teknologi besar .9 

 

3. Memberikan Keringanan Pajak 

Dewan Kota Madrid (Spanyol) telah menyetujui pemotongan pajak sebesar 63 juta EUR atas 

penerimaan dari Pajak Kegiatan Ekonomi dan pajak untuk waktu luang, perhotelan dan 

perusahaan komersial, agen perjalanan dan department store, dengan syarat mereka 

mempertahankan  proses  pekerjaan  beserta  para  pekerjanya  sampai  pekerja  akhir   tahun.10 

Kota Montréal (Kanada) menawarkan dukungan keuangan darurat dan mengambil langkah-

langkah untuk membantu bisnis. Langkah-langkah bantuan termasuk penundaan pajak kota, 

bantuan keuangan darurat, dan moratorium modal serta bunga.11 Kota Seattle (AS) 

mengumumkan akan membebaskan hukuman finansial untuk bisnis yang membayar pajaknya 

terlambat.12 Kota Braga (Portugal) menerapkan pembebasan total pajak kota untuk 

penggunaan  ruang  publik  dan  iklan  untuk  semua  bisnis  lokal  yang   tutup   untuk   umum. 

InvestBraga memberikan bantuan kepada komunitas bisnis mengenai persyaratan jaminan 

sosial, bimbingan teknis tentang insentif bisnis dan bantuan khusus untuk perusahaan 

pariwisata13 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#endnotea0z78


 

25 
 

 

4. Memberikan Pinjaman 

New York City (AS) telah membuat kebijakan dukungan lokal untuk UKM, termasuk pinjaman 

tanpa bunga yang harus dibayar lebih dari 15 hingga 20 tahun untuk perusahaan dengan 

karyawan di bawah 100, untuk pinjaman hingga USD 75.000, dengan menunjukkan tanda bukti 

penurunan pelanggan hingga 25%. Kota Tokyo (Jepang) telah menanggung pembayaran 

sebanyak satu kali untuk UKM yang mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran 

virus lebih lanjut, seperti menangguhkan pembayaran penggunaan fasilitas mereka. Selain itu, 

program pinjaman darurat dan layanan konsultasi gratis diberlakukan untuk UKM yang terkena 

dampak krisis.14 Di Kota Buenos Aires (Argentina), Bank umum yaitu Banco Ciudad, , 

meluncurkan program pinjaman baru dengan tujuan memberikan dana kepada perusahaan 

kecil dan menengah untuk pembayaran gaji karyawan mereka. Semua skema pinjaman 

diturunkan suku bunganya secara signifikan dengan kisaran antara 20% dan 24% dari jumlah 

nominal suku bunga tahunan normal.15 

 

5. Memberikan Subsidi dan Dukungan Kepada Pemegang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Kota Tokyo (Jepang) memberikan subsidi untuk usaha kecil dan menengah untuk mendukung 

biaya pemasangan peralatan dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mempromosikan 

produk mereka.16 Kota Milan (Italia) telah menerapkan program yang disebut "Partita AttIVA", 

yang memberikan dukungan ekonomi kepada pemegang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 

memfasilitasi pelatihan dan materi profesional (yaitu peralatan profesional, mesin, dll.) Dan 

investasi untuk pengembangan bisnis mereka (yaitu berupa perangkat lunak).17 

 

6. Memberikan Pembebasan Sewa Komersial dan Fiskal 

Kota Paris (Prancis) telah mengembangkan skema untuk mendukung dan mendukung agen 

ekonomi seperti pembebasan sewa jalan, teras, dan pajak kota lainnya untuk bisnis tertutup dan 

LSM.18 Kota Lisbon (Portugal) juga telah memberikan pembebasan penuh dari pembayaran 

sewa untuk semua perusahaan komersial di ruang kota dan semua tempat sosial, budaya, 

olahraga dan lembaga rekreasi yang menempati di ruang kota, sampai dengan 30  Juni  2020.19 

Kota Porto (Portugal) telah menerapkan pengecualian dari pembayaran sewa oleh pedagang, 

yang memiliki perjanjian sewa komersial dengan properti kota atau local.20 Kota Viano do 

Castelo (Portugal) telah memberikan  
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pengecualian dari pembayaran sewa untuk perusahaan yang berlokasi di Taman Bisnis Praia 

Norte dan inkubator bisnis pada bulan April dan Mei. Pada tanggal 26 Maret 2020 Dewan 

Kota Reykjavík (Islandia) dengan suara bulat menyetujui Rencana Tindakan Darurat sebagai 

tanggapan awal terhadap krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Rencana tersebut 

berisi 13 langkah, termasuk penangguhan biaya, peningkatan cakupan fleksibilitas untuk 

rumah dan bisnis, dan pengurangan biaya real estat.21 

 

7. Mendukung Produksi dan Distribusi Lokal 

Kota Vila Nova de Famalicao (Portugal) telah mengembangkan pasar untuk perdagangan lokal, 

bersama dengan entitas ekonomi dan program untuk mendorong konsumsi produk lokal. Ini 

juga mempromosikan distribusi lokal dan rantai pasokan dalam kemitraan dengan koperasi, 

perusahaan, distributor, restoran, perdagangan supermarket. Ini telah menciptakan saluran 

bantuan untuk menjawab pertanyaan tentang tindakan nasional untuk perusahaan dan untuk 

pertukaran kerja local.22 Kota Paris (Prancis) membantu menghubungkan bisnis independen 

dan entitas logistik untuk mengirimkan barang, dan mendukung sektor pertanian dan sirkuit 

distribusi sebelah dengan memungkinkan asosiasi petani lokal untuk terus mengirimkan dan 

mempertahankan beberapa pasar terbuka.23 Kota Sydney (Australia) telah menerbitkan 

rancangan Strategi Perencanaan Sydney Pusat untuk berkontribusi pada pemulihan pasca- 

COVID-19 dan mata pencaharian masa depan, dengan, di antara unsur-unsur lain, mendukung 

pekerjaan lokal.24 
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Gambar 7. Tujuh Kebijakan Perkotaan di Dunia dalam Memulihkan Perekonomian Kota 

 

Perkotaan di Indonesia Perlu Berinisiatif 

Setiap perkotaan memiliki karakteristik masing-masing sehingga kebijakan dan 

pengelolaannya pun berbeda-beda. Namun kota-kota di Indonesia dapat melihat dan belajar 

dari yang dilakukan oleh kota- kota lain di dunia dalam membuat kebijakan untuk memulihkan 

perekonomian kota. Jika memang kebijakan di kota lain di dunia tepat dan baik pengaruhnya, 

suatu kota di Indonesia dapat melakukan telaah kajian contoh kebijakan tersebut disesuaikan 

dengan kondisi di kota tersebut, baik secara undang- undang dan peraturannya, maupun secara 

karakteristik kotanya, baik secara fisik, kelompok masyarakat, usia masyarakat, tingkat taraf 

hidup, dsb. Langkah selanjutnya adalah jika sesuai bisa diterapkan, jika kurang sesuai bisa 

dilakukan modifikasi jika ingin menerapkan. Satu hal yang pasti, aktor-aktor pembangunan 

kota, khususnya pemerintah kota tidak bisa berdiam diri dan menunggu arahan dari 

pemerintah pusat. Perlu langkah inovatif dan inisiatif dalam menanggulangi kondisi pandemi 

ini, karena ini adalah kondisi yang extraordinary, perlu ada kebijakan yang extraordinary juga 

untuk diterapkan agar perekonomian kota dapat kembali pulih. 
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Momentum Keberlanjutan Lingkungan dalam Pemulihan 

Ekonomi 

Hadi Prasojo 

 

 

Saat ini dunia sedang mengalami krisis kesehatan global akibat pandemi COVID-19, yang juga 

menyebabkan adanya krisis ekonomi. Krisis ini juga berdampak pada peningkatan kualitas 

lingkungan salah satunya dari penurunan tingkat emisi CO2 sektor energi. Proyeksi penurunan 

tingkat emisi CO2 sektor energi global akibat pandemi COVID-19 pada 2020 ini jauh lebih besar 

dibandingkan yang telah terjadi akibat kejadian krisis finansial maupun Perang Dunia II seperti 

yang ditampilkan pada Gambar 

1. Hal ini dikarenakan penurunan drastis permintaan energi semenjak diberlakukannya 

berbagai kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat untuk mengurangi kemungkinan 

penularan COVID-19. 

 

Gambar 8. Perubahan tingkat emisi CO2 sektor energi global 

Sumber: IEA (2020) 

 

 

Sayangnya penurunan tingkat emisi CO2 sektor ini disinyalir hanya akan berlangsung 

sementara dalam jangka pendek saja. Mengingat berbagai negara telah mulai melakukan 

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/annual-change-in-global-energy-related-co2-emissions-1900-2020
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relaksasi kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat, memberikan berbagai kebijakan 

stimulus ekonomi, dan melakukan pemulihan kegiatan ekonominya. Proses pemulihan 

ekonomi ini memang dapat dilihat dari dua sisi bagi perspektif lingkungan. Pada satu sisi, resiko 

pemulihan krisis ekonomi membutuhkan dana yang besar dengan kapasitas yang terbatas 

sehingga akan mengurangi pendanaan program peningkatan kualitas lingkungan. Sedangkan 

sisi lainnya, kondisi ini justru dapat dijadikan sebagai momentum untuk memastikan 

keberlanjutan lingkungan global dalam jangka panjang. Sesuai dengan komitmen yang telah 

disepakati termasuk pada Paris Agreement maupun Sustainable Development Goals. 

 

Pemulihan ekonomi 

Selain upaya yang terus dilakukan dalam mengatasi dampak pandemi di sisi sektor kesehatan, 

pemulihan juga dilakukan dalam sektor ekonomi oleh berbagai negara. Proses pemulihan 

ekonomi secara makro umumnya berfokus pada memperbaiki tingkat kesejahteraan (baik 

tingkat kemiskinan maupun pengangguran) dan tingkat pertumbuhan. Di sisi tingkat 

kesejahteraan, dibutuhkan kebijakan yang mendukung baik berupa perlindungan sosial 

terutama untuk masyarakat yang rentan maupun perlindungan dunia usaha untuk menjaga 

lapangan pekerjaannya. 

 

Di sisi tingkat pertumbuhan, dibutuhkan kebijakan untuk menggenjot aktivitas ekonomi, 

mengingat berbagai proyeksi pertumbuhan ekonomi negatif dari beberapa institusi. Kondisi ini 

dapat digunakan kembali untuk mengingat konsep pertumbuhan hijau, pertumbuhan yang 

menggunakan sumberdaya secara berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan hijau, berbagai 

aktivitas ekonomi yang melemah ini perlu didukung oleh berbagai respon kebijakan 

 

Rekomendasi respon kebijakan 

Jika disarikan dari beberapa laporan baik yang dikeluarkan oleh OECD, Partners for Inclusive 

Green Economy, maupun IEA terdapat beberapa opsi respon kebijakan yang dapat dilakukan 

dalam rangka pemulihan ekonomi namun tetap dalam koridor mendukung keberlanjutan 

lingkungan termasuk mendukung pertumbuhan hijau di situasi krisis akibat COVID-19 saat 

ini, diantaranya yaitu: 

 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-low-carbon-transition-impacts-and-possible-policy-responses-749738fc/
https://www.greeneconomycoalition.org/assets/reports/GEC-Reports/PIGE-COVID-10PriorityOptionsforaJustGreenTransformativeRecovery.pdf
https://www.greeneconomycoalition.org/assets/reports/GEC-Reports/PIGE-COVID-10PriorityOptionsforaJustGreenTransformativeRecovery.pdf
https://www.greeneconomycoalition.org/assets/reports/GEC-Reports/PIGE-COVID-10PriorityOptionsforaJustGreenTransformativeRecovery.pdf
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery
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• Menghindari melemahnya kebijakan lingkungan. 

Kondisi krisis memungkinkan adanya permintaan relaksasi kebijakan lingkungan (berupa 

penurunan standar maupun penundaan kebijakan) dari pelaku usaha. Namun, hal tersebut harus 

dihindari mengingat dibutuhkan kepastian dan kestabilan jangka panjang untuk investasi 

aktivitas rendah karbon. Selain itu, akan sulit untuk mengembalikan kembali standar 

lingkungan jika dilakukan relaksasi sementara, dilihat dari sudut pandang ekonomi politik. 

 

• Membantu pengelolaan masalah likuiditas dunia usaha khususnya perbaikan kualitas 

lingkungan.  

Kondisi krisis memungkinkan banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan dan membutuhkan 

dukungan. Stimulus yang diberikan harus mendukung khususnya perusahaan yang bergerak pada 

sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi rendah karbon lainnya. Sebagai contoh, 

Amerika Serikat memberikan dana talangan (bailout) kepada industri otomotifnya pada krisis 

finansial global dengan kesepakatan tentang peningkatan standar efisiensi bahan bakarnya. Selain 

perbaikan kualitas lingkungan, kebijakan ini juga meningkatkan daya saing industri tersebut. 

 

• Investasi dalam infrastruktur rendah karbon. 

Terdapat banyak peluang investasi dalam infrastruktur rendah karbon, namun pemerintah harus 

memilih proyek yang benar-benar telah siap untuk segera dikonstruksikan (shovel-ready) 

sebagai bagian dari implementasi pemulihan. Contoh proyek infrastruktur tersebut adalah 

peningkatan efisiensi energi bangunan / industri yang dapat membantu menyerap kehilangan 

pekerjaan dari sektor konstruksi, sambil memfasilitasi transisi rendah karbon. Contoh proyek 

infrastruktur lainnya adalah peningkatan jaringan komunikasi, dimana saat ini dibutuhkan 

peningkatan teknologi digital pada masa physical distancing. Selain itu hal ini juga mampu 

mendukung perubahan perilaku masyarakat yang dapat membantu transisi rendah karbon, 

melalui fasilitas teleworking dan broadband berkecepatan tinggi. 

 

• Mempertahankan dukungan pada inovasi dan start-ups teknologi rendah karbon. 

Selain penelitian dan pengembangan tahap dasar, dukungan dukungan yang diharapkan 

termasuk penyebaran dan demonstrasi komersial membantu pencapaian skala pasar melalui 

pembagian risiko antara sektor publik dan swasta. Mengingat bahwa kebijakan di masa 

pemulihan umumnya berfokus pada penyelamatan perusahaan yang sudah ada, namun pada 

masanya ketika ekonomi kembali berjalan normal, kemunculan dan pertumbuhan inovasi dan 
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start-ups lah yang krusial dibutuhkan dalam pengembangan teknologi rendah karbon. 

 

• Melakukan penghapusan subsidi bahan bakar fosil dan komitmen terhadap harga 

karbon.  

Dukungan investasi pada infrastruktur dan teknologi rendah karbon tidak akan mampu 

memberikan hasil maksimal jika tidak dibarengi dengan sinyal regulasi terkait karbon 

lainnya yang selaras. Sebagai contoh, investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

maupun Uni Eropa pada tahun 2009 pasca krisis finansial global untuk proyek carbon 

capture and storage (CCS) tidaklah berjalan maksimal dikarenakan sinyal harga karbon 

yang rendah. Oleh karena itu, upaya penghapusan subsidi maupun kompensasi bahan bakar 

fosil (terutama yang tidak tepat sasaran) dan pemberian pajak secara bertahap dalam jangka 

panjang juga penting dilakukan. Disamping itu kebijakan ini dapat menghasilkan dana yang 

sangat dibutuhkan untuk mengurangi tekanan pada kapasitas dalam fase pemulihan. 

Langkah-langkah kebijakan lain termasuk peraturan dan standar perlu melengkapi regulasi 

harga karbon dalam mendorong transisi. Dibutuhkan kepastian pengeluaran kompensasi 

yang memadai untuk menghindari pembagian beban yang tidak adil dalam rangka 

meningkatkan penerimaan politik atas harga karbon. 

 

Tentunya opsi-opsi respon kebijakan dalam perspektif global diatas perlu untuk dikaji lebih 

mendetail dengan data dan struktur ekonomi Indonesia saat ini. Mengingat tidak ada yang 

dinamakan one-size- fits-all solution termasuk dalam kebijakan ekonomi. Kajian berupa 

cost-benefit analysis baik ex-ante dan ex-post menggunakan metrik terukur diharapkan 

dapat memberikan pemahaman dampak ekonomi dan lingkungan dari respon kebijakan, 

sehingga dapat dijadikan proses evaluasi perancangan kebijakan yang lebih efektif ke 

depan. 

 

Sebagai penutup, belajar dari bagaimana kita menghadapi kondisi krisis kesehatan akibat 

pandemi COVID-19 saat ini, kita harus selalu siap menghadapi resiko yang mungkin dapat 

muncul di masa mendatang. Termasuk juga harus memitigasi resiko krisis degradasi 

lingkungan akibat perubahan iklim. Mengutip Winston Churchill, “Never let a good crisis 

go to waste”. Memang krisis saat ini bukanlah kondisi yang bagus dan merupakan saat yang 

berat bagi sektor kesehatan maupun ekonomi. Namun momentum ini juga harus dapat 



 

33 
 

digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan untuk menjalankan apa yang kemudian akan 

menjadi “new normal”, termasuk upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. 
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