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Dengan hormat,
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5 MACRO ECONOMICS

Oleh Triyan Pangastuti

 JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) 
Perry Warjiyo mengaku telah melakukan langkah 
pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE) 
dengan melakukan injeksi likuiditas sebesar Rp 300 
triliun. Ini dilakukan untuk memastikan likuiditas di 
pasar keuangan tetap terjaga di tengah tekanan 
pandemi virus korona baru atau Covid-19.

Ia mengatakan bahwa injeksi li-
kuiditas tersebut bertujuan untuk 
menumbuhkan konsumsi masyarakat, 
menopang keberlangsungan usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
serta dunia usaha lainnya.

“Melalui injeksi likuiditas, itu lang-
kah quantitative easing. Masalahnya, 
likuditas yang kami sudah injeksi 
ke sektor keuangan ini bagaimana 
me ngalir ke sektor riil, sehingga in-
jeksi likuiditas yang dilakukan bank 
sentral bisa menumbuhkan konsumsi 
masyarakat, menumbuhkan UMKM, 
menumbuhkan dunia usaha. Itulah 
masalahnya di situ,” ujar dia dalam vid-
eo conference, di Jakarta, Kamis (2/4).

Injeksi likuiditas untuk menjaga sta-
bilitas nilai tukar rupiah itu dilakukan 
bank sentral melalui tiga intervensi 
(triple interventions yakni intervensi di 
pasar spot, intervensi Domestic Non-
Delivery Forward (DNDF), serta pem-
belian Surat Berharga Negara (SBN) 
yang dilepas asing di pasar sekunder. 
Selain itu, BI sudah menurunkan suku 
bunga acuan ke posisi 4,5%.

Untuk menggerakkan sektor riil, 
langkah BI juga dibantu oleh pemer-
intah dengan tambahan berbagai 
stimulus fiskal. Ini untuk mengurangi 
beban dunia usaha dan masyarakat, 
serta agar konsumsi masyarakat tidak 
terganggu.

Sementara itu dari sisi fiskal, pemer-
intah telah mengambil kebijakan 

stimulus menambah anggaran belanja 
dan pembiayaan Rp 405,1 triliun untuk 
menangani dampak Covid-19. Rincian-
nya, anggaran sebesar Rp 75 triliun un-
tuk belanja bidang kesehatan. Kedua, 
tambahan anggaran sebesar Rp 110,1 
triliun untuk jaring pengaman sosial 
atau social safety net.

Ketiga, Rp 70,1 triliun untuk insentif 
perpajakan dan stimulus kredit usaha 
rakyat (KUR). Keempat, Rp 150 triliun 
untuk pembiayaan program pemuli-
han ekonomi nasional.

“Sehingga, masyarakat bisa mel-
akukan aktivitas sehari-hari, bisa 
melakukan konsumsinya. Konsumsi 
masyarakat yang selama ini men-
jadi daya dukung dari pertumbuhan 
ekonomi bisa kami dukung melalui 
stimulas fiskal, serta injeksi likuiditas 
yang dilakukan Bank Indonesia, ini 
klop,” ujar Perry.

Perry juga mengatakan, bank sen-
tral akan mempererat koordinasi 
dengan pemerintah untuk bisa me-
mulihkan ekonomi, sehingga berbagai 
skenario berat hingga terberat akibat 
dampak pandemi Covid-19 tidak akan 
terjadi. Selain itu koordinasi juga di-
lakukan agar pertumbuhan ekonomi 
RI tidak turun di bawah 2,3%.

“Moga-moga lebih tinggi dari 2,3%, 
itulah sebabnya koordinasi kita perlu-
kan. Ini tetap dalam kaidah kebijakan 
moneter yang prudent, kebijakan fiskal 
yang prudent, kordinasi yang erat, dan 

sama-sama ingin memajukan ekonomi 
dari sisi sektor riil dan dari sisi sektor 
keuangan,” ucap dia.

Capital Outflow
Perry menyebutkan aliran modal 

asing keluar (capital outflow) dari In-
donesia selama wabah Covid-19 yakni 
periode 20 Januari hingga 30 Maret 
2020 mencapai Rp 167,9 triliun karena 
didorong kepanikan investor global.

“Pembalikan modal atau capital out-
flow ini yang menyebabkan nilai tukar 
rupiah melemah didorong kepanikan 
global akibat cepatnya Covid-19 me-
wabah,” kata Perry dalam konferensi 
video bersama Menko Perekonomian, 
Menkeu, OJK dan LPS di Jakarta, 
Rabu (1/4).

Menurut dia, aliran modal asing 
keluar dari portofolio investasi di 
Indonesia itu sebagian besar didomi-
nasi pelepasan surat berharga negara 
(SBN) yang mencapai Rp 153,4 triliun 
dan saham yang mencapai Rp 13,4 
triliun.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar 
rupiah, bank sentral sebelumnya me-
mutuskan menurunkan tingkat suku 
bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo 
Rate menjadi 4,5% untuk memberikan 
keringanan kepada dunia usaha.

Sedangkan terkait dengan tiga 
intervensi di pasar spot, DNDF, dan 
pembelian SBN di pasar sekunder, 
Perry mengungkapkan, BI membeli 
SBN senilai Rp 166 triliun di pasar 
sekunder.

Kemudian, BI menurunkan giro 
wajib minimum (GWM) untuk valas 
dari 8% menjadi 4% sehingga menam-
bah likuiditas hingga mencapai sekitar 
US$ 3,2 milair.

Bank sentral juga menurunkan 
GWM rupiah 50 basis poin dengan 
tambahan likuiditas sekitar Rp 22 
triliun dan ditambah awal tahun yang 
sudah dikendorkan 100 basis poin 
sehingga menambah likuiditas Rp 50 
triliun. Sehingga, total injeksi BI ke 
pasar keuangan dan perbankan telah 
mencapai Rp 300 triliun.

JAKAR TA – Pemerintah resmi 
menyerahkan Surat Presiden (Su-
pres) terkait Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) 
Nomor 1 Tahun 2020 kepada pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Dalam penyerahan ini pemerintah 
diwakili oleh Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati ser ta Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Men-
kum HAM) Yasonna Laoly.

“Saya bersama dengan Pak Yasonna 
mewakili pemerintah dalam peny-
erahan dan nanti pembahasan RUU 
(rancangan undang-undang) menge-
nai Perppu yang ingin diundangkan 
menjadi undang-undang,” ujar Sri 
Mulyani dalam telekonferensi pers di 
Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/4).

Ia mengatakan, Perppu ini dibuat 
sebagai respons terhadap kondisi 
penyebaran virus korona baru atau 
Covid-19 di seluruh dunia. Saat ini 
lebih dari 200 negara terkena dampak 
penyebaran Covid-19 dan ini berpo-
tensi menciptakan krisis ekonomi 
maupun krisis keuangan. Oleh karena 
itu, diperlukan langkah khusus untuk 
menangani kondisi genting tersebut.

“Perppu (ini) dijadikan landasan 
hukum untuk merespons dalam 
rangka penyelamatan kesehatan dan 
keselamatan masyarakat, memantu 
masyarakat yang terdampak, serta 
dunia usaha, sektor eknomi, dan men-

jaga stabilitas sektor keuangan,” ucap 
Sri Mulyani.

Ia mengatakan, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) menginstruksikan 
soal perlunya memfokuskan anggaran 
pada bidang kesehatan dalam menan-
gani Covid-19 ini. Langkah tersebut 
dilakukan melalui realokasi dan refo-
cusing anggaran dalam APBN 2020.

“Namun, itu saja tidak memadai ka-
rena dipandang makin penting untuk 
melakukan langkah jauh lebih besar 
dan signifikan,” ucap Sri Mulyani. 

Oleh karena itu, pemerintah mener-
bitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasion-
al dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu ini di antaranya memberikan 
penambahan anggaran belanja dan 
pembiayaan dalam APBN 2020 sebe-
sar Rp 405,1 triliun. Belanja itu men-
cakup penanggulangan Covid-19 dari 
sisi kesehatan Rp 75 triliun, tambahan 
jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, 
dukungan bagi industri Rp 70,1 triliun, 
dan program pemulihan ekonomi Rp 
150 triliun. Dengan adanya Perppu 
tersebut, maka pemerintah memper-
lebar defisit anggaran hingga 5,07%.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan 

Maharani mengatakan, DPR dan 
pemerintah akan terus berkoordi-
nasi agar ada persamaan sikap dalam 
menghadapi pandemi Covid-19. Dalam 
hal ini termasuk bagaimana mencari 
formula fiskal dan kebijakan sistem 
keuangan dalam menangani dampak 
kesehatan, sosial, ekonomi, dan bi-
dang strategis lainnya.

“Koordinasi DPR dan pemerintah 
lebih intensif pada saat situasi tidak 
kondusif seperti ini agar langkah yang 
dijalankan bisa tetap bersinergi dan 
dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” 
ucap Puan.

Ia mengingatkan, agar Perppu 
tersebut mengakodomodasi program-
program yang bersentuhan langsung 
dengan ketahanan sosial ekonomi 
masyarakat di tengah kondisi krisis 
ini, khususnya penanganan wabah 
virus korona di bidang kesehatan. 

Selain itu, Puan juga mengingatkan 
agar pemerintah menjaga ketahana 
pangan dan energi, memberikan per-
lindungan sosial, memberikan stimulus 
perekonomian dan UMKM, serta berba-
gai program intervensi strategis lainnya.

“DPR juga menyampaikan ke 
pemerintah terkait dengan defisit agar 
digunakan sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan keuangan negara 
sehingga tetap memperhatian beban 
risiko di masa yang akan datang,” ucap 
dia. (ark)
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PEMBERITAHUAN
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017

Dengan rasa syukur PT Bank Maybank Indonesia Tbk memenuhi kewajiban kepada pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 
2017 dengan Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 43,17% dengan tingkat pendapatan bagi hasil setara 7,75% (per tahun), berdasarkan laporan publikasi per Desember 2019 
sebagai berikut:

NO PARAMETER JUMLAH
(Dalam Jutaan Rupiah)

1 Pendapatan Penyaluran Dana 1,898,656
- Pendapatan dari Piutang 64,511
- Pendapatan dari Bagi Hasil 1,834,145

2 Portofolio Pembiayaan 23,268,860
- Pembiayaan berbasis piutang 593,996
- Pembiayaan bagi hasil 22,674,864

3 IH – Imbal Hasil Portofolio (8.16%+ Insentif Mudharabah) setara dengan 8.98%
4 Nilai Portofolio Pembiayaan Yang Dibiayai 532,000
5 Nilai Sukuk Mudharabah 266,000
6 Pendapatan Yang Dibagi Hasilkan 47,774
7 Nisbah Pemegang Sukuk 43.17%
8 Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk )*

- Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Per Tahun 20,624
- Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Per Bulan 1,718.66
- Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Per Triwulanan 5,156

9 - Eq. Rate (p.a) 7.75%

*) Periode 10 Januari 2020 sampai dengan 10 April 2020

Pembayaran Pendapatan Bagi hasil ke-11 tersebut akan dibagikan kepada masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I 
Tahun 2017 secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017 pada tanggal 13 April 2020 
melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Agen Pembayar.

Jakarta, 03 April 2020

EMITEN WALI AMANAT

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Iklan Sukuk_Investor.indd   1 02/04/20   18.26

PENUNDAAN DAN PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PP PROPERTI Tbk
Direksi PT PP Properti Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan penundaan tanggal 
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) Tahun Buku 2019 
yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020 ditunda menjadi 3 Juni 2020. Penundaan 
tersebut dilakukan karena mendukung Program Pemerintah untuk melaksanakan Physical Distancing 
terkait merebaknya wabah COVID-19 secara global.

Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa 
Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 pada hari Rabu 
tanggal 3 Juni 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 13 POJK No. 32/POJK.04/2014 (“POJK No. 32”) Pemanggilan RUPS 
Tahunan akan diumumkan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia & SPE OJK dan situs web Perseroan                                                    
(www.pp-properti.com) pada hari Selasa, 12 Mei 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak hadir dan 
memberikan suara dalam RUPS Tahunan adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat 
dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari Senin, 11 Mei 2020 di Biro Administrasi Efek 
Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari Senin,                       
11 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Bahwa sesuai Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 12 POJK 32/2014, pemegang 
saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan memiliki 
hak untuk mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat                    
7 (tujuh) hari sebelum Panggilan Rapat dilakukan yaitu pada Selasa, 5 Mei 2020, dengan ketentuan 
usulan mata acara Rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan 
Perseroan, (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (iv) tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 April 2020
PT PP Properti Tbk

Direksi

 Jumat, 03 April 2020
3 Kol x 140mm BW

Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat media briefing di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Media briefing terkait penyampaian perkembangan 
terkini dan kebijakan yang ditempuh sesuai kewenangan Bank Indonesia khususnya mengenai pernerbitan Perppu No.1 Tahun 2020. 

BeritaSatu Photo/ Dok. Bank Indonesia

JAKARTA – Komite Cipta Kerja 
(KCK) memutuskan untuk memper-
cepat pelaksanaan Program Kartu 
Prakerja dengan membuka pendafta-
ran bagi calom peserta mulai minggu 
kedua April 2020. Ini dilakukan untuk 
melindungi para pencari kerja dan 
pekerja formal maupun informal 
yang terkena dampak langsung dari 
berkurangnya aktivitas ekonomi na-
sional akibat pandemi virus korona 
baru atau Covid-19.

Menteri Koordinator (Menko) 
Bidang Perekonomian sekaligus 
Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga 
Hartarto mengatakan, pelaksanaan 
dan penyesuaian fokus Program 
Kartu Prakerja tersebut akan diper-
cepat sebagai salah satu langkah 
implementasi Instruksi Presiden 
(Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Refocussing Kegiatan, Realokasi 
Anggaran, serta Pengadaan Barang 
dan Jasa Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19).

Selain itu, hal tersebut juga untuk 
memberi perlindungan sosial dan 
menanggulangi dampak negatif dari 
wabah Covid-19 terhadap ekonomi 
domestik. “Pemerintah telah me-
nyiapkan anggaran sebesar Rp 20 
triliun untuk hal ini. Kami berharap 
program ini dapat membantu daya 
beli para pekerja serta pelaku usaha 
mikro dan kecil yang mengalami 
penurunan pendapatan dan/atau 
kehilangan mata pencaharian,” ucap  
Airlangga, dalam keterangan resmi, 
Kamis (2/4).

Ia mengatakan, sesuai arahan Pres-

iden Joko Widodo, Program Kartu 
Prakerja kini telah disesuaikan, tidak 
hanya bagi pekerja dan pencari kerja 
muda, namun juga mereka yang terk-
ena dampak langsung dari kejadian 
luar biasa Covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordina-
tor Bidang Perekonomian Susiwijono 
Moegiarso mengatakan, pendataan 
penerima Kartu Prakerja yang ter-
dampak wabah Covid-19 merupakan 
upaya lintas sektor dan koordinasi 
dilakukan dengan berbagai kemente-
rian dan lembaga (K/L). “Harapannya, 
dengan kerja sama yang erat antar 
K/L, program Kartu Prakerja dapat 
menyasar mereka yang paling mem-
butuhkan,” ujar Susiwijono.

Direktur Eksekutif Manajemen 
Pelaksana Kar tu Prakerja Denni 
Purbasari mengatakan, Program 
Kartu Prakerja ditujukan untuk 5,6 juta 
peserta pada 2020, dengan besaran 
bantuan pelatihan dan insentif yang 
diterima oleh masing-masing peserta 
sebesar Rp 3,55 juta.

“Pekerja formal maupun infor-
mal yang terdampak Covid-19 dapat 
mendaftarkan diri di laman resmi 
www.prakerja.go.id, mulai minggu 
kedua April 2020,” ucap Denni.

Adapun manfaat Program Kartu 
Prakerja sebesar Rp 3,55 juta ter-
diri atas bantuan pelatihan sebesar 
Rp 1 juta dan insentif pascapelatihan 
sebesar Rp 600 ribu per bulan (untuk 
empat bulan), serta insentif survei 
kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per 
survei untuk tiga kali survei atau total 
Rp 150 ribu per peserta. 

Setiap peserta program hanya dapat 

mengikuti program sebanyak sekali. 
Insentif tersebut akan dibayarkan sete-
lah peserta menyelesaikan minimal 
satu kali pelatihan.

Laporan Data PHK
Sementara itu, Kementerian Ke-

tenagakerjaan (Kemenaker) meminta 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadis-
naker) se-Indonesia untuk segera 
menginventarisir data pekerja yang 
dapat menerima program Kartu Prak-
erja, terutama pekerja yang terkena 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
dan dirumahkan karena dampak wa-
bah Covid-19.

"Kami harap para Kadisnaker segera 
mengumpulkan dan melaporkan data 
pekerja ter-PHK dan dirumahkan 
baik pekerja formal dan informal 
serta UMKM terdampak Covid-19 
untuk mendapatkan kartu prakerja," 
ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah dalam keterangan resmi, 
Kamis (2/4).

Para Kadisnaker diminta melapor-
kan data lengkap by name-by ad-
dress yang dikirim berupa nama 
kar yawan; nomor kontak; Nomor 
Induk Kependudukan (NIK); email; 
dan pekerjaan. Pengumpulan dan 
pelaporan data diharapkan dapat 
segera dilakukan dalam minggu ini 
agar proses pelatihan berbasis Kartu 
Prakerja bisa dimulai. 

“Semakin cepat data terkirim, akan 
semakin cepat Kartu Prakerja dilun-
curkan untuk memperoleh akses 
layanan pelatihan secara online teru-
tama bagi karyawan ter-PHK maupun 
dirumahkan,“ ucap Ida. (ark)

JAKARTA – Menteri Koordinator 
(Menko) Bidang Perekonomian Air-
langga Hartarto mengingatkan kepada 
perusahaan swasta bahwa mereka 
tetap wajib membayar tunjangan hari 
raya (THR) kepada para karyawan 
meski virus korona baru atau Covid-19 
tengah mewabah.

“Presiden Joko Widodo juga mem-
bahas terkait dengan kesiapan sektor 
usaha membayar THR dan ini diingat-
kan kepada swasta, THR itu berdasar-
kan undang-undang di-
wajibkan. Kementerian 
Ketenagakerjaan akan 
mempersiapkan hal-hal 
terkait THR,” kata Air-
langga dalam telekon-
ferensi pers usai rapat 
terbatas yang dipimpin 
Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) dari Istana 
Kepresidenan Bogor, 

Kamis (2/4).
Ia menambahkan, pemerintah 

sudah memberikan stimulus kepada 
masyarakat dan dunia usaha melalui 
landasan hukum Perppu Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan. Stimulus sebesar 
Rp 405,1 triliun akan dikucurkan 
pemerintah untuk menambah ang-
garan dalam APBN 2020 bagi pen-
anganan dampak virus korona baru 

atau Covid-19.
Dia juga mengatakan, pemerintah 

memperluas cakupan stimulus fiskal 
yang sebelumnya hanya diberikan 
kepada dunia usaha di sektor industri 
pengolahan. Stimulus fiskal di industri 
pengolahan yang dimaksud Airlangga, 
antara lain, adalah pembayaran oleh 
pemerintah terkait pajak penghasilan 
(Pph) pasal 21 untuk pekerja dengan 
penghasilan sampai dengan Rp 200 
juta per tahun. (try)
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