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 JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) 
mengungkapkan, pada April 2020 perekonomian 
Indonesia mengalami pola laju inflasi yang 
tidak biasa dibandingkan dengan pola-pola 
sebelumnya. Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya yang pada bulan masuknya 
Ramadan inflasi selalu meningkat, tahun ini justru 
mengalami penurunan.

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Apin do 
Bidang Hubungan Internasional dan Investasi 
Shinta Widjadja Kamdani mem perkirakan, 
pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 di kisa-
ran 4,3% sampai 4,5%. Me nurutnya, dampak 
pandemi virus corona ba ru atau Covid 19 
sendiri baru terasa ke perekonomian Indone-
sia pada Maret, se hingga belum terlihat ber-
dampak besar pada perekonomian kuartal I.

“Perkiraan kami pertumbuhan ekonomi 
kuartal I-2020 akan ada di level 4,3 sampai 
4,5%. Ini dengan mempertimbangkan bahwa 
aktifitas ekonomi kita masih relatif normal 
hingga pertengahan Februari, meskipun 
sejak awal tahun sudah melambat dibanding 
kuartal IV-2019 karena faktor banjir,” ucap 
Shinta saat dihubungi belum lama ini.

Hari ini, Selasa (5/5), Badan Pusat 
Statistik dijadwalkan mengumumkan per-
tumbuhan ekonomi Indonesia (produk do-
mestik bruto) kuartal I-2020 dana keadaan 
ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020.

Shinta menjelaskan, sektor konsumsi 
tidak setinggi biasanya dan sejak pertenga-
han Februari sudah terjadi keterlambatan 
dan ketidaklancaran supply chain yang 
berdampak terhadap penurunan kinerja 
manufaktur. “Secara umum, aktifitas ekono-
mi di paruh pertama kuartal I-2020 bisa 
mengangkat anjloknya kegiatan ekonomi 
yang terjadi per Maret,” ucap Shinta.

Mengenai paket kebijakan stimulus 
untuk mengatasi Covid-19, Shinta menilai 
kebijakan stimulusnya sendiri sudah tepat. 
Namun eksekusi stimulusnya jauh terlam-
bat dibanding kecepatan perluasan kerusa-
kan yang terjadi sepanjang wabah. Besaran 
nilai dalam paket tersebut yakni sebesar Rp 
405,1 triliun tidak cukup untuk menyelamat-
kan semua industri yang terdampak.

“Padahal, besaran dan kecepatan realisasi 
stimulus ini ke beneficiary yang membutuh-
kan pelaku usaha sektor riil sangat penting 
untuk mencegah peningkatan stagnasi keg-
iatan ekonomi nasional dan naiknya angka 
PHK,” ucap Shinta.

Menurutnya, selama pandemi masih ter-
jadi, langkah penting yang  perlu dilakukan 
agar ekonomi kita tetap bergerak yakni 
pengendalian wabah yang lebih efektif serta 

stimulus perlindungan terhadap daya beli 
masyarakat. Khususnya masyarakat menen-
gah bawah dan stimulus untuk merelaksasi 
tekanan cash flow sektor riil.

“Sebetulnya sudah dilakukan melalui kebi-
jakan stimulus, hanya saja realisasinya tidak 
lancar dan besarannya kurang sehingga efek 
remedy-nya pun menjadi minimal,” ucapnya.

Sedangkan pengamat ekonomi Institut Ka-
jian Strategis Universitas Kebangsaan RI Eric  
Sugandi memperkirakan, pertumbuhan eko-
nomi kuartal I-2020 tumbuh 4,7%. Sebab kon-
sumsi rumah mulai terpengaruh negatif Covid 
pada Februari,  tetapi sebelum wabah Co vid-19 
pun konsumsi rumah tangga sudah melambat 
karena adanya kontraksi daya beli masyarakat. 
Investasi juga tumbuh melambat karena 
pertumbuhan permintaan dari konsu men do-
mestik dan luar negeri melambat. Se mentara 
itu ekspor menurun karena pereko nomian 
dari negara tujuan utama ekspor Indonesia, 
khususnya dari Tiogkok juga berkontraksi.

“Pertumbuhan di kuartal I walau melam-
bat, namun masih bisa di 4,7% karena wabah 
covid-19 baru mulai berpengaruh pada ak-
tivitas ekonomi sekitar akhir Februari. Pada 
kuartal II, dampak negatif Covid-19 makin 
terasa. PSSB (Pembatasan Sosial Berskala 
Besar) juga membuat aktivitas ekonomi 
makin melambat. Tapi, PSSB ini perlu untuk 
menghentikan wabah Covid-19,” ucap Eric.

Untuk mendorong pertumbuhan, pemer-
intah harus menjaga daya beli masyarakat 
agar komponen konsumsi rumah tangga 
tetap terjaga. Sebab konsumsi rumah tangga 
adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi. 
Misalnya melalui program Bantuan Langsung 
Tunai (BLT). Selain itu sebisa mungkin 
pemerintah tidak naikkan harga, yang ter-
masuk kategori harga diatur pemerintah (ad-
ministered prices), misalnya tarif dasar listrik 
(TDL) dan bahan bakar minyak (BBM). Bank 
sentral juga bisa membantu dengan menjaga 
stabilitas nilai tukar rupiah agar tekanan im-
ported inflation bisa terkendali.

“Tetapi yang paling penting adalah 
pemerintah mesti hentikan wabah Covid-19 
di Indonesia. Jika wabahnya terus berjalan, 
stimulus fiskal dan moneter tidak akan 
optimal,” ucapnya. (ark)

JAKARTA – Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 
menegaskan, peraturan perlindun-
gan hukum dalam Perppu Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk penanga-
nan Covid-19 bukan merupakan 
imunitas penuh atau absolut bagi 
pejabat pelaksana.

Ia menegaskan, perlindungan 
hukum itu diberikan bukan untuk 
perbuatan yang dilakukan secara 
semena-mena. “Karena, dalam 
ketentuan tersebut tetap diberikan 
prasyarat yaitu sepanjang dilaku-
kan dengan itikad baik dan sesuai 
peraturan perundang-undangan,” 
kata Sri Mulyani dalam rapat kerja 
bersama Badan Anggaran DPR RI 
secara virtual, Senin (4/5).

Menurut dia, perlindungan hu-
kum sesuai pasal 27 dalam Perppu 
tersebut untuk memberikan kepas-
tian hukum dan keadilan kepada 
pelaksana Perppu Nomor 1 tahun 
2020. Perlindungan hukum, kata 
dia, sangat penting bagi efektivitas 
pelaksanaan Perppu 1/2020 oleh 
para pihak karena akan mem-

peroleh kepercayaan terhadap 
hukum dan sistem hukum yang 
akan melindungi pihak-pihak yang 
telah melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya berdasarkan 
Perppu tersebut.

Ketentuan mengenai perlindun-
gan hukum, lanjut Menkeu, meru-
pakan hal yang lazim diberikan bagi 
para pihak dalam menjalankan tugas 
dan kewenangannya. Mantan direk-
tur pelaksana Bank Dunia itu me-
nambahkan, pelaksanaan Perppu itu 
dilakukan dengan tata kelola yang 
baik sesuai pasal 12 ayat 1 dalam 
Perppu tersebut dan dilaporkan 
pemerintah dalam Laporan Keuan-
gan Pemerintah Pusat. Sehingga, 
kata dia, tetap diaudit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menkeu menjelaskan Perppu 1 
tahun 2020 dibentuk untuk menga-
tasi kondisi luar biasa penanganan 
pandemi Covid-19 dan dampaknya 
dalam rangka penyelamatan pere-
konomian nasional dan stabilitas 
sistem keuangan. “Pemerintah 
mengharapkan dukungan dari 
DPR khususnya Badan Anggaran 
DPR dalam rangka pengesahan 

Perppu 1 tahun 2020 menjadi 
Undang-Undang,” kata Menkeu.

Dukungan DPR
Sementara itu, Badan Anggaran 

DPR RI mendukung Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Ke-
uangan untuk Penanganan Cov-
id-19 karena ekonomi dan keuan-
gan negara dalam kondisi sulit yang 
harus segera mendapatkan solusi.

“Kami sepakat dan mendukung 
sepenuhnya, jika setiap kebijakan 
harus dilakukan dengan prudent, 
terukur dan dilakukan secermat 
mungkin agar tidak menimbulkan 
dampak ekonomi dan hukum di 
kemudian hari,” kata Ketua Badan 
Anggaran DPR RI Said Abdullah.

Menurut dia, Banggar DPR RI 
akan terus mengawal proses pen-
gelolaan keuangan negara dalam 
penanganan wabah virus corona 
jenis baru ini dengan instrumen 
yang dimiliki wakil rakyat agar 
sesuai konstitusi negara.

Banggar, lanjut dia, akan terus 

memberikan dukungan penuh, 
agar pemerintah melakukan tiga 
intervensi secara serentak yang 
sudah dituangkan dalam Perppu 
Nomor 1 Tahun 2020 itu yakni 
mengatasi gangguan kesehatan 
masyarakat, memberikan bantuan 
sosial kepada masyarakat miskin 
dan rentan, dan pencegahan serta 
penanganan krisis sistem keuan-
gan yang mungkin terjadi.

Meski mendukung penuh, na-
mun DPR RI tidak serta merta 
menghilangkan kewajiban konstitu-
sional pemerintah untuk mendapat-
kan persetujuan DPR atas Perppu 
Nomor 1 Tahun 2020.“Karenanya, 
pemerintah harus memberikan 
penjelasan secara utuh, mengenai 
latar belakang, dasar pemikiran, 
konstruksi hukumnya dan imp-
likasi ekonomi dan keuangan yang 
akan ditimbulkannya,” kata dia.

Alasannya, agar ke depan tidak 
menimbulkan masalah hukum, dan 
di sisi lain perppu itu bisa menjawab 
kebutuhan obyektif dari permasala-
han yang ditimbulkan sebagai 
dampak penyakit yang disebabkan 
virus SARS-CoV-2 itu. (try)

JAKARTA – Kegiatan sektor 
manufaktur Indonesia mencat-
atkan pelemahan kinerja paling 
dalam dibanding sektor lainnya 
selama periode April 2020. Ini 
dipicu oleh tekanan dari pandemi 
Covid-19 yang menyebabkan baik 
sisi produksi maupun permintaan 
mengalami penurunan drastis.

IHS Markit melaporkan, Pur-
chasing Managers’ Index (PMI) 
manufaktur Indonesia pada April 
2020 lalu hanya berada di level 
27,5. Angka indeks tersebut turun 
tajam dibandingkan bulan sebel-
umnya yang masih di level 43,5. 
Bahkan, PMI bulan lalu tersebut 
menjadi yang terendah sepanjang 
pencatatan PMI oleh IHS Markit 
yang dimulai sejak April 2011.

Menteri Keuangan (Menkeu) 
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, 
pelemahan indeks manufaktur In-
donesia tersebut juga merupakan 
yang paling dalam dibandingkan 
negara-negara Asia yang lain. Oleh 
karena itu pelemahan yang di-

akibatkan oleh tekanan pandemi 
Covid-19 tersebut patut diwaspadai.

“PMI Indonesia di angka 27,5 
ini merupakan yang paling dalam 
dibandingkan negara-negara di Asia 
seperti Jepang dan Korea Selatan,” 
ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja 
(raker) dengan Badan Anggaran De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR) yang 
dilakukan secara virtual, Senin (4/5).

Ia mengatakan, kinerja manufaktur 
masih akan tertekan pada bulan-
bulan selanjutnya. Oleh karena itu ia 
menekankan perlunya kewaspadaan. 
Pasalnya, kinerja industri manufaktur 
yang melemah ini juga menjadi salah 
satu faktor penekan ekonomi Indone-
sia pada kuartal I-2020.

“Puncak pemburukannya diper-
kirakan terjadi pada Maret akhir 
hingga April dan kemungkinan 
sampai bulan Mei,” ujar mantan 
direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Ia mengatakan, semenjak Cov-
id-19 dideklarasikan sebagai pan-
demi global, maka bulan Maret dan 
April 2020 menjadi puncak gejolak 

dikarenakan kepanikan berkem-
bang dari masalah kesehatan yang 
mengancam jiwa hingga ke masalah 
confidence di sektor ekonomi.

“Aktivitas global dan keper-
cayaan bisnis merosot tajam kalau 
kita lihat di dalam composite index 
yang terdiri atas kombinasi real ac-
tivity financial dan confidence indi-
kator. Baik di negara maju maupun 
negara berkembang mengalami 
terjun bebas pada bulan Maret dan 
itu terjadi sangat cepat,” tegas dia.

Apalagi, lanjut Sri Mulyani, 
hingga kini belum diketahui ka-
pan wabah ini akan berakhir dan 
aktivitas bisa kembali normal. 
"Tidak ada yang tahu kapan akan 
kembali aktivitasnya dan kapan 
akan berjalan normal," ucap dia.

Meski begitu, ia mengatakan, 
pemerintah saat ini terus berupaya 
untuk bisa mengatasi Covid-19 
dengan melakukan penanganan 
dan pencegahan atas pandemi virus 
corona baru di pusat pandemi agar 
tak menyebar ke berbagai daerah. 

Sri Mulyani mengungkapkan, 
perkembangan penanganan Cov-
id-19 berdasarkan laporan Satgas, 
kasus baru di Jakarta sudah mulai 
terjadi penurunan jumlah per 
harinya. Tapi, di luar Jakarta men-
unjukkan peningkatan yang cukup 
mengkhawatirkan. 

“Jangan sampai Indonesia men-
galami efek ping pong. Jangan 
sampai Jakarta turun, di luar Jakarta 
naik. Nanti, dari luar Jakarta masuk 
lagi ke Jakarta. Ini kami sedang 
membahas secara sangat-sangat 
menantang, bagaimana penanganan 
di masing-masing daerah,” jelas dia.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, 
Covid-19 telah menyebar di 34 
provinsi, bahkan 12.703 penerban-
gan domestik dan internasional di 15 
bandara dibatalkan sepanjang kurun 
waktu Januari hingga Februari .

“Selama Covid-10, selama Janu-
ari-Februari, industri penerbangan 
telah kehilangan pendapatan di 
sektor layanan udara sebesar Rp 
207 miliar,” pungkas dia. (try)

“Kita lihat, tahun lalu ketika memas-
uki bulan Ramadan yang jatuh pada 
bulan Mei, inflasinya meningkat. Tapi, 
pada tahun ini inflasinya justru mela-
mbat, yang Maret adalah 0,10% (mtm) 
dan pada April hanya 0,08% (mtm),” 
ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto 
dalam konferensi pers secara virtual, 
Senen (4/5).

Sedangkan tahun lalu, inflasi dari 
bulan ke bulan (mtm) pada April ter-
catat 0,44%, sedangkan pada pada Mei 
meningkat menjadi 0,68% (mtm).  Pola 
yang tak biasa juga terjadi untuk inflasi 
secara tahunan atau year on year (yoy).

“Inflasi yoy yang pada Maret 2020 
adalah 2,96%, pada April 2020 men-
galami perlambatan menjadi 2,67%,” 
ujar dia. Sementara itu, pada tahun 
lalu, inflasi April adalah sebesar 2,83% 
(yoy), sedangkan pada Mei meningkat 
signifikan menjadi 3,32% (yoy).

“Kembali lagi, pettern (pola) ini 
tidak biasa. Biasanya, kalau Ramadan 
dan Idul Fitri selalu ada kenaikan 
inflasi karena permintaan masyarakat 
terhadap barang dan jasa meningkat. 
Tetapi, tahun ini karena situasi yang 
tidak biasa, akibat pandemi Covid-19, 
pola inflasinya juga berubah,” jelas dia.

BPS mencatat, inflasi pada April 
2020 secara bulan ke bulan sebesar 
0,08%. Sehingga, tingkat inflasi tahun 
kalender (Januari–April) 2020 tercatat 
0,84%, sedangkan tingkat inflasi tahun 
ke tahun atau year on year (April 2020 
terhadap April 2019) sebesar 2,67%.

Suhariyanto mengatakan, penyebab 
utama inflasi April 2020 adalah naiknya 
harga bawang merah, emas perhiasan, 
dan gula pasir. Pada saat yang sama, 
terjadi penurunan harga pada komodi-
tas cabai, bawang putih, dan daging 
ayam ras.

Adapun komponen inti pada April 
2020 mengalami inflasi sebesar 0,17%. 
Tingkat inflasi komponen inti tahun 
kalender (Januari– April) 2020 sebesar 
0,79% dan tingkat inflasi komponen inti 
tahun ke tahun (April 2020 terhadap 
April 2019) sebesar 2,85%.

Ekonom Ari Kuncoro menjelaskan, 
perubahan pola laju inflasi pada April 
2020 itu merupakan dampak dari 
pandemi (Covid-19) yang menekan 
permintaan baik barang dan jasa 
masyarakat sehingga tingkat inflasi 
pun turun. Bulan lalu, dampak pandemi 
Covid-19 sudah mulai terasa ke pereko-
nomian, menyusul himbauan physical 
distancing dan dilakukannya pem-
batasan sosial berskala besar (PSBB).

“Orang mengurangi konsumsi 

karena mereka tinggal di rumah, 
kemudian restoran segala macam 
mengurangi pembeliannya. Jadi, dari 
permintaan sudah sangat merosot. 
Sehingga, tekanan inflasi turun juga,” 
ucap Ari yang juga Rektor Universitas 
Indonesia ketika dihubungi lewat sam-
bungan telepon, Senin (4/5).

Ari menuturkan penurunan per-
mintaan ini juga menunjukan adanya 
perlambatan ekonomi. Sebab, produs-
en juga menahan untuk memproduksi 
barang. Bahkan, di beberapa tempat 
harga jual sudah lebih rendah daripada 
biaya produksi sehingga produk dibi-
arkan menumpuk di gudang. 

Upaya menahan penjualan, lanjut 

dia, berdampak negatif terhadap 
keberlangsungan produksi, misalnya 
untuk sektor pertanian. “Di sektor 
pertanian, kalau barang tidak dibeli 
dan fasilitas gudang tidak siap, praktis 
nggak bisa tanam lagi di musim beri-
kutnya. Mereka ‘kan butuh uang, repot 
juga bila tidak ada pembeli. Kalau 
jual rugi, ada risiko modal kerjanya 
berkurang,” papar Ari.

Kecepatan Minimum 
Ia mengatakan, inflasi yang rendah 

seperti saat ini berdampak buruk terh-
adap perekonomian karena pedagang, 
petani, dan produsen tidak bisa men-
dapatkan keuntungan. “Saat inflasi 

rendah, ekonomi hanya berjalan pada 
kecepatan minimum dan ini bukan ciri 
ekonomi yang sehat. Makanya ada 
pemikiran supaya PSBB direlaksasi 
supaya perputaran ekonomi berjalan 
lagi,” ucap dia.

Suhariyanto menambahkan, mela-
mbatnya inflasi pada April 2020 bukan 
semata disebabkan oleh permintaan 
yang turun karena pandemi Covid-19, 
tetapi juga pasokan pangan terjaga. 
Menurut dia, pemerintah sangat 
mengantisipasi dan menyiapkan 
ketersediaan pasokan pangan sejak 
awal taun. 

Oleh karena itu, lanjut dia, kom-
ponen bahan pangan mengalami 
deflasi 0,13% dengan andil ke deflasi 
sebesar 0,02%. “Sehingga kalau kita 
lihat harganya sangat stabil karena 
pasokan pangan terjaga,” ucap Su-
hariyanto.

Faktor lainnya adalah daya beli 
rumah tangga yang melemah yang 
ditandai dengan karena inflasi inti 
yang juga melemah ke level 0,17% 
“Pola inflasi inti saat ini juga tidak 
biasa, biasanya pada bulan Ramadan 
inflasi inti naik karena banyak per-
mintaan dari masyarakat mengenai 
barang dan jasa. Tetapi pada Ramadan 
kali ini inflasi inti melemah ke 0,17%,” 
pungkas Suhariyanto.

Penyederhanaan 
Perizinan Impor
Aktivitas bongkar muat 
peti kemas di New Tanjung 
Priok, Jakarta, Senin 
(4/5/2020). Pemerintah 
menerbitkan Peraturan 
Presiden (Perpres) 
nomor 58 tahun 2020 
tentang Penataan dan 
Penyederhanaan Perizinan 
Impor. Penyederhanaan 
tersebut berlaku untuk 
sejumlah barang. Antara 
lain barang dan bahan 
pangan pokok, cadangan 
pangan pemerintah, bahan 
baku atau bahan penolong, 
barang dan bahan baku 
untuk pencegahan dan 
penanganan bencana, dan 
atau kebutuhan lainnya 
yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 

SP/Ruht Semiono

Jakarta, 05 Mei 2020

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
Direksi Perseroan

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada 
para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana 
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 
15/2020”), Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa 
Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, pada 
hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020. Selain itu, Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 
situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, situs web penyedia 
e-RUPS, serta situs web Perseroan (www.jasamarga.com).

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang 
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari 
Selasa, 19 Mei 2020 pada pukul 16:15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan 
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham 
pada hari Selasa, 19 Mei 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan dapat 
mengusulkan Mata Acara Rapat apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham 
atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh 
saham Perseroan dengan hak suara.

2. Usulan tersebut telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
sebelum Pemanggilan Rapat.

3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan 
Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat, dan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
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