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Pemerintah mulai melonggarkan larangan
aktivitas terkait PPKM melihat perkembangan
positif di lapangan, meskipun PPKM Level 4
masih diperpanjang hingga 2 Agustus.
Sementara itu, pemerintah akan memberikan
bantuan langsung berupa subsidi gaji untuk
pekerja di wilayah yang diberlakukan PPKM
Level 4.
Pemerintah mulai melonggarkan larangan
aktivitas terkait PPKM melihat perkembangan
positif di lapangan, meskipun PPKM Level 4
masih diperpanjang hingga 2 Agustus. PPKM
Darurat yang diberlakukan oleh pemerintah sejak 3
Juli 2021 mulai terlihat hasilnya diantaranya dari
tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy
Ratio/BOR) yang sudah mengalami penurunan.
Tingkat keseluruhan BOR di wilayah Jawa turun dari
puncaknya di 88% menjadi 75%, meskipun BOR
untuk ICU masih di angka 81%. Secara nasional,
BOR pada 25 Juli turun tipis menjadi 71% dari 72%
pada 27 Juni.
Gambar 1: Tingkat Keterisian Rumah Sakit (Bed
Occupancy Ratio/BOR)

Presiden Joko Widodo pada keterangan pers tanggal
25 Juli mengatakan bahwa akan ada beberapa
pelonggaran aktivitas masyarakat antara lain terkait
pembukaan pasar rakyat, pelaku usaha kecil
menengah, dan warung makan. Namun,
pelonggaran tersebut akan mengikut tingkat
pembatasan yang baru diperkenalkan, yaitu dari
PPKM Level 1 hingga Level 4 dengan Level 4 adalah
yang paling ketat. Penilaian untuk tingkat PPKM
tersebut mengikuti kriteria yang ditetapkan badan
kesehatan dunia WHO yang mencakup jumlah kasus
mingguan, tingkat kematian mingguan, BOR, dan
lainnya.
Dalam rincian pembatasan yang diatur oleh Instruksi
Menteri Dalam Negeri terlihat aspek pelonggaran
memihak pada usaha mikro dan kecil seperti
pedagang pasar tradisional, warung, dan pedagang
kaki lima. Untuk pasar tradisional jam operasional
dibatasi hingga pukul 15.00. Tempat usaha kecil lain
seperti warung, pedagang kaki lima, pangkas
rambut, toko kelontong, dan sebagainya,
diperbolehkan
beroperasi
dengan
protokol
kesehatan ketat, maksimum durasi makan di tempat
20 menit, dan jam buka hingga pukul 20.00.
Pembatasan di luar Jawa-Bali juga terlihat lebih tidak
ketat meskipun pada level PPKM yang sama.
Sementara itu pusat perbelanjaan dapat kembali
beroperasi hanya di wilayah yang memberlakukan
PPKM Level 3 atau lebih rendah. Kegiatan
keagamaan dan resepsi pernikahan juga dapat
diadakan di wilayah dengan PPKM Level 3 ke bawah.

Sumber: Kementerian Kesehatan, Mandiri Sekuritas
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Sementara itu, pemerintah akan memberikan
bantuan langsung berupa subsidi gaji untuk
pekerja di wilayah yang diberlakukan PPKM
Level 4. Bantuan tersebut akan disalurkan ke
tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Namun bagi
pekerja di wilayah yang memiliki UMK di atas Rp
3,5 juta, maka pemerintah menggunakan batas
UMK untuk kriteria upah.
Pemerintah berencana untuk membagikan
bantuan senilai Rp 500 ribu/bulan untuk dua bulan
yang akan diberikan sekaligus. Pemberian bantuan
tersebut rencananya akan dimulai di bulan
Agustus, untuk delapan juta pekerja di wilayah
terdampak. Selain itu, bantuan ini hanya diberikan
untuk pekerja di sektor barang konsumsi,
perdagangan & jasa kecuali jasa pendidikan &
kesehatan, transportasi, aneka industri, properti &
real estat. Dana yang dianggarkan pemerintah
untuk bantuan ini sejumlah Rp 8 triliun dan diambil
dari dana stimulus program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN).

Hingga 16 Juli, tingkat penyaluran PEN bidang
perlindungan sosial sejumlah Rp 82,2 triliun atau
43,8% dari anggaran. Meskipun penyalurannya
tertinggi kedua, namun masih ada bagian yang
masih kurang terserap terutama dari tingkat
regional, seperti dari penyaluran BLT desa. Dari data
Kementerian Keuangan, hingga 16 Juli sebanyak 163
daerah kabupaten (37,56%) memiliki realisasi
anggaran di bawah 15%. Adanya program BLT tunai
pekerja ini dapat menjadi salah satu cara pemerintah
untuk lebih mendorong realisasi stimulus tersebut.
Pandangan Pasar
Pemberlakuan PPKM berpotensi menahan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19,
dengan kementerian keuangan mengubah proyeksi
PDB 2021 menjadi 3,7%-4,5% dari perkiraan semula
di kisaran 4,5%-5,3%. Kedepan, perekonomian Indonesia masih akan bergantung pada tingkat penyebaran Covid-19, perkembangan vaksinasi, respon
kebijakan pemerintah, serta kecepatan realisasi
penyaluran stimulus dari pemerintah.

Gambar 2: Penerapan PPKM Level 3 dan Level 4

Sektor Usaha
Non-Esensial

Esensial dan Kri�kial

PPKM Level 3
0% WFO

100% WFO (2 shi�), 100% kri�kal

PPKM Level 4

0% WFO
50% WFO esensial (1 shi�), 100%
kri�kal

Toko kebutuhan pokok

Buka 50% kapasitas hingga jam 20.00 Buka 50% kapasitas hingga jam 20.00

Pasar rakyat (bukan kebutuhan seharihari)

Buka 50% kapasitas hingga jam 15.00 Buka 25% kapasitas hingga jam 15.00

Pusat Perbelanjaan

Buka 25% kapasitas hingga jam 17.00

Konstruksi
PKL, toko voucher telepon, pangkas
rambut, dan sebagainya
Restoran ruang tertutup
Warung, PKL ruang terbuka
Sekolah
Tempat Ibadah
Fasilitas Umum
Kegiatan sosial/olahraga/budaya
Resepsi pernikahan
Transportasi umum

Tutup (kecuali akses apotek &
kebutuhan sehari-hari)

PSN, infrastruktur publik, konstruksi
skala kecil (maks 10 orang)

Hanya PSN dan infrastruktur publik

Buka sampai pukul 20.00

Buka sampai pukul 20.00

Take away

Take away
Buka maksimal 3 orang hingga jam
20.00
Daring
Dilarang untuk kegiatan berjamaah
Ditutup
Dilarang
Dilarang
Maksimal 50%

Buka 25% kapasitas hingga jam 20.00
Daring
Maksimal 25%
Ditutup
Dilarang
Maksimal 20 orang
Maksimal 70%

Sumber: Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kontan
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Gambar 3: Anggaran Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (Rp triliun)
ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI 16
SEKTOR ANGGARAN
AWAL
TERAKHIR
JULI
Kesehatan
Perlindungan Sosial
Program Prioritas
Dukungan Umkm Dan Korporasi
Insen�f Usaha
Total

172.84
148.27
127.85
193.74
56.73
699.43

214.95
187.84
117.94
161.2
62.83
744.76

54.1
82.22
44.44
51.53
45.07
277.36

REALISASI 16
JULI (%)
25.2%
43.8%
37.7%
32.0%
71.7%
37.2%

Sumber: Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun
secara keseluruhan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL (AIA). Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk
penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan produk asuransi yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala
tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa
menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan
kapan pun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum berkomitmen
melakukan investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi kami. Dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja.
Investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
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