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BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Diawal kemunculan virus corona sangat berdampak pada sector kesehatan,
yang mana hampir di seluruh belahan dunia virus ini menjadi pandemi. Setelah
dampak besar di sektor kesehatan, dampak bedsar berikutnya adalah di sector
ekonomi. Karena dimulai di Cina, dimana Cina merupakan pusat gravitasi perdagangan
dunia. Semenjak munculnya virus ini China sudah membekukan semua aktivitas yang
ada di negara tersebut. Tentu ini akan sangat mempengaruhi perekonomian dunia.
Dampak nyatanya sudah jelas terlihat dari menurunnya harga minyak dunia. Memang
ini merupakan keuntungan bagi negara Indonesia yang merupakan pengimpor
minyak. Namun ini akan mengganggu kestabilan perekonomian dunia.
Pada periode awal penyebaran, banyak kota yang melakukan lockdown untuk
menghindari penyebaran virus CORONA. Dengan begitu aktivitas warga terhenti yang
otomatis menghambat perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini karena banyak
pusat perkantoran yang harus menghentikan pelayanannya. Solusi untuk itu dlakukan
kebijakan WFH (WORK FROM HOME) Artinya semua aktifitas perekonomian kali ini
harus di kerjakan di rumah dan hanya mengandalkan dunia online.
Pesatnya penyebaran virus juga juga melanda Kota Palangka Raya yang
merupakan ibu kota Propinsi Kalimanan Tegah sekaligus pusat perputaran bisnis dan
ekonomi di Kalimantan Tengah, telah menerapkan kebijakan jaga jarak (social
distances), bekerja di rumah (work from home/WFH) dan pembatasan social berskala
besar (PSBB) bagi para aparat pemerintahan daerah, perusahaan, sektor pendidikan
dan pengurangan intensitas transportasi publik dengan beberapa pengecualian
beberapa di medio bulan Juni hingga Juli 2020.
Kebijakan tersebut membawa dampak ekonomi dan sosial, yang mana tidak
sedikit sektor usaha dan bidang perekonomian yang terhenti beroperasi. Akibatnya
ribuan pekerja atau karyawan harus dirumahkan bahan terkena pemutusan hubungan
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kerja (PHK). Untuk kota Palangka Raya sendiri, tidak sedikit sektor usahan dan bidang
perrekonomian yang terhenti beroperasi. Akibatnya ribuan pekerja atau karyawan
harus dirumahkan bahan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari Dinas
Tenaga Kerja (Disnaker menyebutkan bahwa sebanyak 2.055 orang pekerja dari 137
perusahaan maupun bidang usaha maupun bidang usaha di kota setempat telah
dirumahkan. Sementara pekerja yang terkena PHK ada sebanyak 160 orang dari 29
perusahaan maupun bidang usaha. Ribuan pekerja ini baik yang dirumahkan maupun
terkena PHK sebagai dampak dari pandemic Covid-19 di Kota Palangka Raya. Bidang
usaha yang sangat rentan merumahkan maupun memberlakukan PHK kepada para
pekerjanya lebih kepada bidang usaha jasa perhotelan, transportasi, tempat hiburan,
dan ragam usaha di UKM.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 selain berdampak
pada kesehatan juga berdampak besar pada ekonomi nasional dan daerah. Studi pada
tingkat nasional misalnya dilakukan oleh Yusuf (2020) menyebutkan bahwa Maju
mundurnya ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan sejauh mana iklim usaha
yang tercipta di daerah tersebut. Pemerintah daerah sebagai otoritas yang memiliki
kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan termasuk kebijakan dibidang
ekonomi sebagai faktor kunci terwujudnya kemajuan ekonomi lokal. Karena itu ruang
lingkup kajian Pemulihan Ekonomi Kota selama masa pandemi meliputi hal-hal
sebagai berikut: (1) Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan apa saja yang
berkaitan dengan perekonomian dan pelaku usaha kecil di kota Palangka Raya; (2)
Sejauh mana gambaran kontribusi kebijakan ekonomo terhadap perkembangan
ekonomi kota ; (3) Sejauh mana bantuan memberi pengembangan kepada ekonomi
kota.

1.1.

Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:

a. Untuk mengetahui peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang
berkaitan dengan ekonomi di Kota Palangka Raya.
b. Menemukan dan menganalisis bentuk kegiatan pemulihan ekonomi yang
sesuai selama masa pandemi Covid 19
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c. Memberikan opsi strategi dan rekomendasi terhadap pemulihan apsek
ekonomi kota Palangka Raya dalam jangka pendek dan menengah
terutama di sector UMKM.

1.2.

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah tehnik survei. Objek yang
dikunjungi adalah:


Instansi yang memiliki keterkaitan erat dengan pembinaan serta
pengembangan usaha kecil dan menengah bagi pertumbuhan
ekonomi. Data yang diperoleh dari pelaku usaha adalah data primer
sedangkan dari instansi pemerintah umumnya berupa data
sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner,
dokumentasi dan studi pustaka dari Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di lingkungan pemerintah kota yang melaksanakan program
bantuan pemulihan ekonomi. Setelah data terkumpul akan
dianalisis, dideskripsikan dan diinterpretasi supaya dapat
memberikan gambaran yang faktual mengenai obyek dan subyek
penelitian.

•

Sampel dari data penerima bantuan dari OPD lalu diinventarisasi untuk
dilakukan pengumpulan data secara online dan offline. Populasi dari
survei ini adalah seluruh penerimaan manfaat masyarakat terdampak di
kota Palangka Raya termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang
ada di kota Palangka Raya sebagai daerah amatan dalam penelitian ini.
Sampel ditentukan sebanyak 50 unit usaha per OPD. Yang diambil dari
tiga kecamatan, dengan jumlah unit usaha berdasarkan kesediaan yang
bersangkutan.. Sedangkan analisis menggunakan model analisis statistik
nonparametrik karena sesuai dengan jenis data yang akan dikumpulkan
berada pada kategori skala nominal dan skala ordinal.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Pemulihan Ekonomi
2.1.1. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. PP ini
bertujuan untuk menyelamatkan usaha rakyat yang terkena dampak wabah Covid19. PP ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
usaha rakyat, agar tetap bertahan di masa sulit dan menghindari terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ada sejumlah pilihan bantuan yang disediakan pemerintah lewat PEN. Pertama, lewat
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang ditunjuk untuk meningkatkan
kapasitas perusahaan, atau melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah.
Kedua, melalui penempatan dana pemerintah untuk memberikan dukungan likuiditas
perbankan yang berkategori sehat dan tergolong 15 bank beraset terbesar, untuk
melakukan restrukturisasi kredit atau tambahan kredit modal kerja. Ketiga melalui
investasi dan atau penjaminan Pemerintah melalui badan usaha yang ditunjuk
berdasarkan ketentuan perundang-undangan Sumber pendanaan PEN diambil dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lainnya sesuai
perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, PEN diawasi dan dievaluasi oleh
Menteri Keuangan bersama BPK dan BPKP untuk memastikan program ini
dimanfaatkan sesuai tujuan pemulihan ekonomi nasional.
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Selain sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengurangan pembatasan dan protokol
baru, pemerintah bersama dengan pemerintah daerah harus mendorong
perubahan dalam pelaksanaan model usaha dan cara berusaha khususnya bagi
UMKM, antara lain: a. Mendorong usaha yang awalnya offline menjadi online. Saat
ini hanya 8 juta usaha yang bergerak di bidang online. Para pelaku usaha UMKM
perlu diberikan pelatihan maupun pendampingan pengemasan dan branding yang
bekerjasama dengan berbagai pelaku usaha e-commerce. b. Mendorong agar
usaha-usaha mikro dapat mengakses ke sumber bahan baku lokal dengan harga
terjangkau. Saat ini terdapat program belanja di warung bekerja sama dengan
BUMN/BUMD sektor pangan dalam menyiapkan bahan-bahan baku dengan harga
terjangkau, dan dijual di warung sekitar dengan layanan antar sebagai upaya
mengurangi kontak fsik. Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan
Dinas Koperasi dan UMKM di daerah untuk membantu sektor UMKM tentang
informasi tersebut. c. Mendorong gerakan beli produk nasional, baik pemerintah
maupun masyarakat didorong untuk mendukung produk UMKM. Sehingga saat
pemulihan pandemi COVID-19 ini, diharapkan produk UMKM dapat menggantikan
produk impor terutama produk makanan dan minuman. Ini harus disertai dengan
kebijakan pembatasan impor atas produk serupa yang dihasilkan oleh UMKM. d.
Penyerapan produk UMKM, baik oleh BUMN, BUMD, swasta, ASN maupun
pihakpihak lain. Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM mendukung suplai
kebutuhan APD (masker non medis, hazmat) yang sangat banyak permintaannya.
Terdapat total 886 UMKM di seluruh Indonesia yang saat ini memproduksi APD non
medis tersebut (baik UMKM yang memang produsen APD sejak awal maupun
UMKM yang beralih menjadi produsen APD). Kementerian Koperasi dan UKM
melakukan kurasi dan juga memberikan dukungan sertifkasi dan mengurus izin
edar. Pascabencana COVID-19, perlu dukungan dari semua pemangku kepentingan
usaha untuk menyerap produk yang dihasilkan oleh UMKM dan tidak hanya
terbatas pada produk alat kesehatan. e. Dukungan terhadap para pelaku di sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengubah pendekatan dan strategi,
optimalisasi sumber daya sesuai dengan potensi pasar baik domestik dan regional,
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penerapan protokol kesehatan, keamanan dan kebersihan, pelayanan yang bisa
memberi kepercayaan, higienitas proses dan ftur produk yang perlu dimodifkasi,
komunikasi dan saluran penjualan juga harus menyesuaikan dengan pelanggan
yang berubah. Upaya membangkitkan pariwisata dengan pembukaan lokasi wisata
secara bertahap, diantaranya dengan sistem kluster, per slot atau perkawasan.5
Perlu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan wisata untuk
mendukung kebijakan pengurangan pembatasan. f. Pemberdayaan dan dukungan
UMKM yang berbasis TI dan e-commerce terutama sektor makanan dan minuman,
garmen pertanian dan pariwisata yang jumlahnya besar dengan peluang pasar yang
menjanjikan. Makanan siap jadi juga menjadi usaha yang berpeluang besar,
khususnya pada situasi saat ini dimana masyarakat bekerja dari rumah dan
biasanya memilih makanan siap saji. g. Prioritas dukungan dan pemberdayaan
UMKM yang memiliki sumber daya manusia mayoritas perempuan, perempuan
kepala keluarga, keluarga dengan penyandang disabilitas, keluarga miskin baru,
SDM disabilitas, ODHA, dan kelompok rentan lainnya. h. Peluang bisnis
pengantaran barang yang saat ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan
menengah.

2.1.2. Pendekatan Strategi Pemulihan
1.

Kebijakan Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Pedoman terkait Covid-19
bagi Pemerintah Daerah (2020) dengan penekanan pada penanganan
aspek kesehatan dan ekonomi. Khusus dibidang ekonomi dengan titik
berat pada sektor UMKM dengan Progam Pemulihan Sektor UMKM. Program
pemulihan ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan,
termasuk bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pedoman
ini meminta Pemerintah daerah perlu segera menyiapkan program stimulus
ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Sektor yang
harus dibantu bukan hanya usaha kecil, menengah dan besar saja. Tapi juga usaha
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mikro dan ultra mikro dan program stimulus ekonomi tersebut harus menjangkau
sektor informal tidak hanya sebatas sektor formal.
Pedoman tersebut selain

memuat sosialisasi kebijakan pelaksanaan

pengurangan pembatasan dan protokol baru, pemerintah bersama dengan
pemerintah daerah mendorong perubahan dalam pelaksanaan model usaha dan
cara berusaha khususnya bagi UMKM, antara lain:
a. Mendorong usaha yang awalnya offline menjadi online. Saat ini hanya 8 juta
usaha yang bergerak di bidang online. Para pelaku usaha UMKM perlu
diberikan pelatihan maupun pendampingan pengemasan dan branding yang
bekerjasama dengan berbagai pelaku usaha e-commerce.
b. Mendorong agar usaha-usaha mikro dapat mengakses ke sumber bahan baku
lokal dengan harga terjangkau. Saat ini terdapat program belanja di warung
bekerja sama dengan BUMN/BUMD sektor pangan dalam menyiapkan bahanbahan baku dengan harga terjangkau, dan dijual di warung sekitar dengan
layanan antar sebagai upaya mengurangi kontak fisik. Kementerian Koperasi
dan UKM bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM di daerah untuk
membantu sektor UMKM tentang informasi tersebut.
c. Mendorong gerakan beli produk nasional, baik pemerintah maupun
masyarakat didorong untuk mendukung produk UMKM. Sehingga saat
pemulihan pandemi COVID-19 ini, diharapkan produk UMKM dapat
menggantikan produk impor terutama produk makanan dan minuman. Ini
harus disertai dengan kebijakan pembatasan impor atas produk serupa yang
dihasilkan oleh UMKM.
d. Penyerapan produk UMKM, baik oleh BUMN, BUMD, swasta, ASN maupun
pihak-pihak lain. Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM mendukung suplai
kebutuhan APD (masker non medis, hazmat) yang sangat banyak
permintaannya. Terdapat total 886 UMKM di seluruh Indonesia yang saat ini
memproduksi APD non medis tersebut (baik UMKM yang memang produsen
APD sejak awal maupun UMKM yang beralih menjadi produsen APD).
Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kurasi dan juga memberikan
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dukungan sertifikasi dan mengurus izin edar. Pasca bencana COVID-19, perlu
dukungan dari semua pemangku kepentingan usaha untuk menyerap produk
yang dihasilkan oleh UMKM dan tidak hanya terbatas pada produk alat
kesehatan.
e. Dukungan terhadap para pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan mengubah pendekatan dan strategi, optimalisasi sumber daya sesuai
dengan potensi pasar baik domestik dan regional, penerapan protokol
kesehatan, keamanan dan kebersihan, pelayanan yang bisa memberi
kepercayaan, higienitas proses dan ftur produk yang perlu dimodifkasi,
komunikasi dan saluran penjualan juga harus menyesuaikan dengan
pelanggan yang berubah. Upaya membangkitkan pariwisata dengan
pembukaan lokasi wisata secara bertahap, diantaranya dengan sistem
kluster, per slot atau perkawasan. Perlu peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan di kawasan wisata untuk mendukung kebijakan pengurangan
pembatasan.
f. Pemberdayaan dan dukungan UMKM yang berbasis TI dan e-commerce
terutama sektor makanan dan minuman, garmen pertanian dan pariwisata
yang jumlahnya besar dengan peluang pasar yang menjanjikan. Makanan siap
jadi juga menjadi usaha yang berpeluang besar, khususnya pada situasi saat
ini dimana masyarakat bekerja dari rumah dan biasanya memilih makanan
siap saji.
g. Prioritas dukungan dan pemberdayaan UMKM yang memiliki sumber daya
manusia mayoritas perempuan, perempuan kepala keluarga, keluarga
dengan penyandang disabilitas, keluarga miskin baru, SDM disabilitas, ODHA,
dan kelompok rentan lainnya.
h. Peluang bisnis pengantaran barang yang saat ini banyak dilakukan oleh pelaku
usaha kecil dan menengah.
Pedoman tentang upaya persiapan dunia usaha beradaptasi dengan Covid-19
kektor

UMKM terlihat dalam gambar 2.1. Secara singkat pedoman tersebut

mengarahkan agar UMKM :
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a. Mengubah pola usaha dari offline menjadi online
b. Usaha mikro mengakses ke bahan baku yang dapat terjangkau
c. Membeli produk dalam negeri
d. BUMN, BUMD, Swasta dan ASN agar menggunakan produk UMKN
e. Memberi dukungkan kepada pariwisata dan ekonomi kreatif
f. Pemberdayaan UMKM berbasis IT dan e-commerce
g. Mencari peluang bisnis dalam pengantaran barang dan jasa.

Gambar 2.1 Persiapan dunia usaha beradaptasi dengan
Covid-19 sektor UMKM
2. Kebijakan Bappenas
Bappenas (2020) menyampaikan konsep bahwa strategi utama yang akan
dilakukan dalam jangka pendek adalah mendorong pemulihan kembali sektor-sektor
yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Berbagai
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insentif dan stimulus program pemulihan ekonomi nasional yang dimulai pada 2020,
dapat terus dijalankan untuk mempercepat proses normalisasi pasca pandemi
COVID-19.
Dari sisi fiskal, kebijakan yang dilakukan di antaranya melalui potongan pajak ataupun
pajak ditanggung pemerintah untuk Pajak Penghasilan Badan maupun orang pribadi,
penundaan pembayaran kredit, dan berbagai bantuan sosial yang dimaksudkan untuk
menjaga agar sektor ekonomi tetap berjalan dan menjaga daya beli masyarakat. Di sisi
lain, kebijakan moneter yang akomodatif juga dapat mendukung upaya pemulihan
pelaku usaha di berbagai sektor. Bauran kebijakan dimaksud diyakini akan mengurangi
potensi tambahan pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat sehingga
pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat. Beberapa sektor utama antara lain:


Sektor Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian Sektor
pertanian (secara luas) merupakan sektor yang sangat strategis terutama sebagai
sumber penyedia pangan nasional. Sektor ini juga hingga saat ini menjadi sumber
utama lapangan kerja. Namun, produktivitas sektor ini masih relatif rendah
dibanding sektor lainnya. Hal ini menyebabkan tingginya kelompok masyarakat
miskin di Indonesia yang berasal dari sektor usaha ini, khususnya pada keluarga
petani (on-farm) dan nelayan. Oleh karenanya dukungan pemerintah sangat
diperlukan guna memastikan penyediaan pangan yang memadai serta
mendorong peningkatan produktivitas pelaku usaha di sektor ini. Ke depan,
pemerintah berupaya mendorong kapasitas petani dan nelayan dengan
mengembangkan konsep kelompok pengusaha. Hal ini dilakukan untuk
mendorong produksi yang lebih tinggi serta memastikan petani dan nelayan
dapat merasakan hasil yang lebih tinggi. Di samping itu, peningkatan proses
mekanisasi dan penggunaan teknologi juga terus digalakkan untuk meningkatkan
efisiensi produksi.



Revitalisasi Sektor Manufaktur Pemerintah mendorong agar sektor industri
pengolahan (manufaktur) akan tetap menjadi motor penggerak perekonomian
nasional. Namun, beberapa kelompok industri tersebut terkena dampak paling
signifikan dari penyebaran wabah COVID-19 dan harus menghadapi penurunan
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permintaan baik di sisi domestik maupun ekspor. Untuk itu, upaya pemulihan
industri yang telah ada akan menjadi agenda utama pemerintah khususnya
pemerintah daerah untuk minimalisasi penutupan usaha, terutama pada
kelompok industri yang berperan strategis seperti industri pakaian jadi, alas kaki,
otomotif, dan elektronik. Dukungan bagi dunia usaha diarahkan agar industri
yang ada tetap dapat mempekerjakan karyawannya, atau mendukung pekerja
yang telah kehilangan pekerjaannya. Langkah kebijakan yang dilakukan di
daerah, antara lain: 1) Mendorong dan mengembangkan pelaku usaha yang telah
ada saat ini melalui fasilitasi peningkatan daya saing ekspor; 2) Menghilangkan
regulasi lokal yang menghambat investasi dan upaya ekspansi bisnis; 3)
Meningkatkan dan memperbaiki kualitas daya saing input, khususnya melalui
perbaikan infrastruktur pendukung lokal (logistik dan konektivitas).


Pengembangan Sektor Pariwisata Dengan adanya pandemi COVID-19, sektor
pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak paling dalam akibat
pembatasan mobilitas masyarakat dan penutupan kawasan wisata, termasuk
adanya pembatasan transportasi antarnegara. Oleh karenanya, upaya utama
yang dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan memberikan dukungan
penuh untuk proses pemulihan kinerja pariwisata, khususnya pada bidang usaha
transportasi, penyediaan akomodasi (hotel) dan restoran. Berbagai strategi
disiapkan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun melalui dukungan
pemerintah daerah. Selanjutnya, sejalan dengan proses pemulihan, Pemerintah
akan terus melanjutkan komitmen pembangunan pariwisata, melalui
pengembangan destinasi tujuan wisata. Pengembangkan pariwisata prioritas
dilakukan melalui peningkatan pada aspek 4A (atraksi, aksesibilitas, akomodasi
dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (peningkatan promosi dan peningkatan
partisipasi pelaku usaha swasta). Program ini nantinya akan membuka peluang
penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam
membangun pusat-pusat hiburan seperti theme park yang akan menyerap
banyak wisatawan, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi bagi
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masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan
wisatawan asing dan domestik di masa yang akan datang.


Pemberdayaan UMKM dalam hal ini merupakan pelaku usaha multi-sektor yang
memiliki keterbatasan dari sisi permodalan dan jangkauan usaha. Untuk itu,
dukungan pemerintah diberikan dalam upaya mendorong pelaku UMKM untuk
dapat ‘naik kelas’, melalui kemudahan di sisi permodalan dan fasilitasi baik fiskal
maupun nonfiskal. Berbagai kebijakan sektoral, pada dasarnya, telah mencakup
dukungan bagi pelaku UMKM, seperti dukungan kemitraan pada sektor
manufaktur untuk menjangkau akses pasar ekspor dan masuk dalam jaringan
rantai pasok global. Tahun 2021 menjadi tahun penting dalam proses pemulihan
ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 sekaligus momentum yang tepat
dalam melakukan reformasi struktural agar perekonomian Indonesia kembali
pada tren pertumbuhan. Lebih lanjut, pola hubungan pusat daerah dalam
melaksanakan pembangunan nasional perlu diperbaiki dan dikelola dengan lebih
baik di masa mendatang. Keberhasilan melakukan langkah-langkah pemulihan
dan reformasi menjadi faktor penting yang akan menentukan keberhasilan
Indonesia meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa menuju Visi
Indonesia Maju 2045.
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Gambar 2.2. Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 (Bappenas, 2020)

2.1.3 Pemulihan Ekonomi di Daerah
Pada tataran lokal, strategi relaksasi dan pemulihan ekonomi daerah harus mulai
disusun dengan mengembangkan rencana pembukaan kembali sektor ekonomi
secara perlahan-lahan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan dan
terus melakukan pembenahan dan penguatan sektor kesehatan sebagai antisipasi
jika terjadi lonjakan pasien. Pola kehidupan masyarakat akan sepenuhnya berubah
dan harus beradaptasi dengan realitas baru hingga vaksin virus Corona ditemukan.
Dan masyarakat harus berdamai dengan keadaan adaptasi kebiasaan baru agar
perekonomian kembali bergerak. Beberapa langkah-langkah strategis pemulihan
utama yang perlu dijalankan oleh pemerintah daerah:
a. Siapkan Strategi Pemulihan Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan
strategi pemulihan, peta, hingga tahapan yang akan dilakukan meskipun saat
ini Indonesia masih dalam tahap mitigasi. Setelah mitigasi selesai dan
berikutnya masuk ke tahapan pemulihan sehingga perlu disiapkan sektor apa
yang bisa langsung berbalik arah naik (rebound), mana yang lambat,
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bagaimana rencana intervensi kebijakan yang bisa dilakukan dan prioritas
program.
b. Identifkasi Sektor Terdampak Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera mengindentifkasi secara detail
dan memilah dengan cermat terkait sektor mana saja yang terkena dampak
pandemi COVID-19. Ini bertujuan untuk menunjukkan sektor mana yang bisa
bertahan dan bisa ambil peluang saat wabah Corona. Terdapat beberapa
sektor yang terpukul mulai dari UMKM, pariwisata, konstruksi hingga
transportasi. Namun terdapat beberapa sektor yang masih bisa berjalan yaitu
tekstil dan produk tekstil, kimia, farmasi, alat kesehatan, makanan dan
minuman, serta sektor jasa telekomunikasi dan jasa logistik.
c. Program Stimulus Ekonomi Menjangkau Semua Pelaku Usaha Pemerintah
daerah perlu segera menyiapkan program stimulus ekonomi bagi pelaku
usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Sektor yang harus dibantu bukan
hanya usaha kecil, menengah dan besar saja. Tapi juga usaha mikro dan ultra
mikro dan program stimulus ekonomi ini juga harus menjangkau sektor
informal tidak hanya sebatas sektor formal. Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat, sektor informal mendominasi pekerjaan di Indonesia. Pada Februari
2019, secara nasional, tercatat penduduk yang bekerja di sektor informal
sebanyak 74 juta jiwa. Sementara penduduk yang bekerja di sektor formal
hanya 55,3 juta jiwa.

d. Akses UMKM ke Lembaga Keuangan Formal
Sebagian besar pelaku usaha mikro dan pekerja sektor informal tidak
bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga
diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha
mikro sektor informal ke lembaga keuangan formal. Pemerintah daerah harus
terus mendorong terlaksananya program edukasi dan literasi keuangan yang
menyasar kepada sektor ini untuk meningkatkan inklusi keuangan. Program
ini harus terintegrasi dengan program dukungan penguatan UMKM daerah. e.
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Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemerintah pusat telah
menyiapkan program stimulus ekonomi agar pelaku usaha dapat bertahan
dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa insentif
perpajakan, restrukturisasi kredit serta relaksasi impor bahan baku. Kepala
daerah didorong untuk merancang program yang sama bahkan perlu untuk
menambah, memperkuat dan memperluas program stimulus dengan skema
yang jelas, transparan, dan terstruktur sejalan dengan kebijakan pemerintah
pusat yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena pandemi
COVID-19. Kepala daerah harus dapat menjelaskan dan merinci terkait
stimulus apa yang diberikan kepada badan usaha untuk meminimalisir jumlah
pengangguran karena terjadinya pemecatan tenaga kerja di daerah. Lebih
lanjut, pemerintah daerah didorong untuk melakukan verifikasi dan evaluasi
secara berkala terkait efektivitas paket stimulus ekonomi sehingga berdampak
pada penyelamatan jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor rill.
Lapisan masyarakat yang sering terlupakan dan tidak tercakup dalam berbagai
jaring pengaman sosial adalah masyarakat “miskin baru”. Sebelum pandemi
COVID-19, mereka adalah masyarakat lapisan menengah dan sangat
terdampak selama pandemi COVID-19 sehingga menjadi masyarakat miskin
baru. Mereka tidak terdata sebagai kelompok masyarakat rentan yang berhak
atas skema bantuan sosial.

2.1.4. Dukungan Program Pemulihan Sektor UMKM
Terdapat lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi
terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk program
khusus bagi usaha ultra mikro dan mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan
tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan.
•

Skema program pertama untuk pelaku UMKM yang termasuk kategori
miskin dan kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, penyandang
disabilitas, kelompok miskin perkotaan/desa, kelompok miskin baru,
ODHA, dan lain-lain) dari dampak COVID-19. Pemerintah harus
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memastikan para pelaku UMKM ini masuk sebagai bagian dari penerima
bantuan sosial (bansos), baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), paket
sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa maupun
pembebasan pengurangan tarif listrik, dan kartu pekerja. Terdapat
lapisan masyarakat “miskin baru” yang terjadi selama masa pandemi
COVID-19 ini. Mereka adalah lapisan masyarakat yang sering terlupakan
dan tidak tercakup dalam berbagai jaring pengaman sosial. Perlu
perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengidentifkasi
kelompok penerima manfaat miskin baru tersebut.
•

Skema kedua berupa insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang
omsetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dengan menurunkan
tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode 6
bulan dimulai dari April hingga September 2020



Skema program ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM
dengan berbagai skema program. Baik itu mengenai penundaan angsuran
dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultra mikro (UMI) dan
Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
(PNM Mekaar) yang saat ini berjumlah 6,4 juta nasabah dan di pegadaian
yang tercatat ada 10,6 juta debitur. Penundaan angsuran dan subsidi
bunga juga akan diberikan kepada usaha mikro, penerima kredit dari
lembaga pengelola dana bergulir (LPDP) serta para penerima bantuan
permodalan dari beberapa kementerian. Program penundaan angsuran
dan subsidi bunga juga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan
usaha dari pemerintah daerah.



Skema program keempat adalah mengenai perluasan pembiayaan bagi
UMKM, berupa stimulus bantuan modal kerja. Program bantuan modal
kerja ini harus dirancang agar UMKM merasakan dan mendapatkan skema
bantuan modal darurat ini. Terdapat sekitar 41 juta UMKM yang sudah
tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Masih
terdapat sekitar 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan
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pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan dan
diperlukan upaya masif untuk perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi
UMKM yang bankable atau dinilai bisa mendapakan pinjaman dari
perbankan, penyaluran kreditnya akan melalui perluasan program kredit
usaha rakyat (KUR) sehingga dapat memperluas inklusi keuangan. Sedang
bagi UMKM yang tidak bankable, maka penyalurannya bisa melalui
Pembiayaan Ultra Mikro (UMI), PNM Mekaar atau skema program lainnya.


Skema program kelima adalah kementerian atau lembaga, BUMN dan
pemerintah daerah harus menjadi penyangga dalam ekosistem usaha
UMKM, terutama pada tahap awal pemulihan. Misalnya BUMN atau
BUMD menjadi offtaker bagi hasil produksi para pelaku UMKM, baik ini di
bidang pertanian, perikanan, kuliner sampai industri rumah tangga. Selain
itu juga, realokasi anggaran pemerintah daerah juga harus diarahkan pada
program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM
sehingga bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini.

Laporan ini memperlihatkan bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah
kota yang dilaksanakan dan kebijakan sektor perbankan memberikan
upaya untuk peningkatan ekonomi kota terutama kepada pelakuk ekonomi
sector UMKM. Laporan ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah
kota merencanakan dan memprogramkan kegiatan-kegiatan dalam rangka
pemulihan ekonomi masyarakat kota Palangka Raya dengan sumber dana
dari BTT, penetapan rencana dan program pemulihan ekonomi Jenis-jenis
kegiatan dalam rangka pemulihan perekonomian sebagai dampak
pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya dapat dikelompokan menjadi 3,
yaitu sebagai berikut :
1. Kelompok kegiatan pelatihan
2. Kelompok kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
3. Kelompok kegiatan padat karya.
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2.2. Kebijakan Sektor Perbankan
Sektor perbankan sangat menaruh perhatian terhadap pandemi ini dimana
menyatakan episentrum dari krisis yang terjadi saat ini adalah manusia dimana
pandemi menyebar cepat di seluruh dunia menyebabkan terbatasnya mobilitas
manusia dan terhentinya mata rantai mobilitas global yang berakibat pada penurunan
aktivitas ekonomi dan merambat pada sektor keuangan. Hingga saat ini telah
dirumuskan berbagai kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19, termasuk
kebijakan stimulus ekonomi berupa stimulus fiskal dan stimulus moneter serta
keuangan.
Kebijakan Bank Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dari
Covid-19 yang meliputi: (i) penurunan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo
Rate (BI7DRR) sebanyak 4 kali dalam 2020 sebesar 100 bps menjadi 4,00%; (ii)
kebijakan stabilitas nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, DNDF, dan
pembelian SBN dari pasar sekunder, ditengah ketidakpastian pasar keuangan global;
(iii) quantitative easing sebesar Rp633,24 triliun dengan injeksi likuiditas ke perbankan
untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, dalam hal perlu percepatan
realisasi APBN dan program restrukturisasi kredit; (iv) penyediaan pendanaan dan
berbagi beban untuk pembiayaan APBN guna mendukung program pemulihan
ekonomi nasional melalui pembelian SBN dari pasar perdana (SKB 16 April 2020) dan
secara langsung (SKB 7 Juli 2020); (v) penyediaan pendanaan bagi LPS untuk antisipasi
maupun penanganan bank bermasalah melalui mekanisme repo dan/atau pembelian
SBN (PP No. 33 Tahun 2020); (vi) mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk
percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital.
Selanjutnya dalam rangka new normal, Bank Indonesia fokus membangun
ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan, salah satunya melalui UMKM dan
ekonomi halal. Sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi ke depan, digitalisasi
UMKM dan ekonomi halal perlu dilakukan sehingga ekonomi nasional lebih tahan dari
gejolak global dengan penciptaan lapangan kerja yang besar dan inklusif. Selain itu,
digitalisasi perbankan semakin berkembang pesat di tengah pandemi Covid-19,
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dimana sejumlah bank telah memiliki layanan remote banking untuk mengimbangi
preferensi konsumen yang cenderung melakukan transaksi melalui layanan tersebut.
Bank

Rakyat

Indonesia

memaparkan

terdapat

empat

syarat

sukses

penyaluran stimulus pemulihan ekonomi nasional. Keempatnya adalah tersedianya
anggaran stimulus dari pemerintah, data penerima yang tervalidasi, penyaluran yang
akuntabel dan termonitor, dan sosialisasi serta edukasi langsung kepada masyarakat
penerima stimulus. BRI memastikan program stimulus pemerintah berjalan secara
efektif dan disalurkan tepat sasaran sehingga membantu pemulihan perekonomian
Menurut dia, meningkatkan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor penting
dalam pelaksanaan program PEN. Jadi kuncinya adalah melalui direct stimulus,
pemerintah memberikan direct stimulus dalam bentuk fresh fund untuk menjaga
serta meningkatkan daya beli masyarakat yakni bantuan sosial. BRI telah
menyalurkan bansos sebesar Rp12,9 triliun kepada 12,9 juta keluarga penerima.
Terdapat juga stimulus yang disiapkan pemerintah, yakni Bantuan Presiden
(Banpres) produktif untuk pelaku usaha mikro senilai Rp2,4 juta yang bersifat hibah.
Selain stimulus langsung, program penjaminan kredit sebagai dukungan kepada
perbankan untuk tetap menyalurkan pinjaman di tengah pandemi Covid-19 juga
turut menjadi faktor penting. Penyaluran dana sebesar itu terdiri dari penyaluran
bansos, restrukturisasi kredit terdampak Covid-19, penyaluran kredit dari
penempatan uang negara, pinjaman UMKM dengan penjaminan, dan subsidi
bunga.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan komitmennya untuk
mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sejumlah langkah nyata, yang
difokuskan pada upaya penyelamatan dan recovery Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) dari tekanan dampak pandemi Covid-19. Upaya menyelamatkan
UMKM agar kembali bangkit menjadi hal yang penting karena segmen ini memiliki
peran penting terhadap perekonomian. Sebesar 99,99% entitas bisnis di Indonesia
berada di segmen UMKM. UMKM juga memberi andil signifikan karena menyerap
97% tenaga kerja atau kurang lebih sebanyak 116,97 juta orang. UMKM sekarang itu
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slowdown dan ada yang shutdown karena interaksi masyarakat berkurang, sehingga
aktivitas ekonomi berkurang dan semua menjadi menurun, daya beli menurun,
kembali ke konsumsi dasar. BRI mengambil langkah, meski kita tidak tahu krisis ini
berakhir kapan, jangan sampai kita kekurangan pangan.
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BAB III
HASIL KAJIAN
Pada bagian ini menyampaikan hasil kajian literatur dan kajian lapangan
 Ekonomi kota Palangka Raya terkait dengan perkembangan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) lima tahun terakhir.
 Perkembangan kredit usaha
 Hasil survei BPS mengenai dampak Covid-19 terhadap dunia usaha.
 Perencanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Kota Palangka Raya
 Pelaksanaan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Di Kota
Palangka Raya
 Survei Persepsi masyarakat terhadap program pelatihan dan bantuan
 Survei terhadap nasabah perbankan
3.1. Ekonomi Kota Palangka Raya
Sebelum masa pandemic Covid-19 tahun 2020, selama lima tahun terakhir
(2015- 2019) struktur perekonomian Palangka Raya didominasi oleh lima kategori
lapangan usaha, yakni: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi;
Industri Pengolahan; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari
peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palangka Raya.
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palangka Raya pada tahun 2019
dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib, yaitu mencapai 21,51 persen (angka ini menurun dari 23,30 persen di
tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,85 persen (naik dari 16,79 persen di tahun 2015),
disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,06 persen (relatif stabil dari 10,83
persen di tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,96
persen (menurun dari 11,11 persen di tahun 2015) dan diikuti lapangan usaha
Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,42 persen (naik dari 8,32 persen di tahun
2015).
Di antara kelima lapangan usaha tersebut selama tahun 2015-2019,
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, serta Transportasi
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dan Pergudangan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya,
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Industri
Pengolahan

peranannya

peranannya

berfluktuasi.

berangsur-angsur
Salah

satu

menurun.

penyebab

Sedangkan

menurunnya

konstruksi
Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah seiring berkembangnya
perekonomian suatu wilayah maka peranan pemerintah secara ekonomi akan
menurun digantikan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Saat ini kategori
lapangan usaha yang dominan di Palangka Raya adalah kategori Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, meski peranaanya masih dibawah dari
peranan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator
makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah Berdasarkan
harga konstan 2010, nilai PDRB Palangka Raya pada tahun 2019 meningkat.
Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan
usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Palangka Raya tahun 2019
atas dasar harga konstan 2010, mencapai 10,88 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari
10,15 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun
2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,17 persen, lebih tinggi jika
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 7,12
persen. Distribusi persentase dalam lima tahun terakhir terlihat di Table 3.1.
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Tabel 3.1. Distribusi Persentase PDRB Kota Palangka Raya atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha 2015 -2019

Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2020.

3.1.1. Pemberian Kredit Usaha
Persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha dapat digunakan untuk mengukur
seberapa banyak rumah tangga yang memanfaatkan program pemerintah dalam
mengembangkan usahanya. Kredit usaha berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat
dan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian kredit usaha
kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya
maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan

23

mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.
Beberapa contoh program pemberian kredit usaha dari pemerintah di antaranya KUBE/ KUB
(Kelompok Usaha Bersama) merupakan program pemberdayaan fakir miskin melalui
bantuan langsung pemberdayaan sosial. Selain itu, terdapat juga KUR (Kredit Usaha Rakyat)
yang disalurkan oleh beberapa bank terpilih.

Gambar 3.1. Persentase Rumah tangga Penerima Kredit Usaha 2015-2019

Perkembangan rumah tangga yang menerima kredit usaha selama setahun terakhir
periode tahun 2015 sampai 2019 cukup berfluktuasi. Persentase rumah tangga
penerima kredit usaha pada tahun 2015 sekitar 3,12 persen, terus meningkat hingga
tahun 2017 mencapai 29,87 persen. Pada dua tahun berikutnya persentase rumah
tangga penerima kredit usaha semakin kecil hingga pada tahun 2019 sebesar 23,17
persen.
3.2. Sektor Terdampak Covid-19 di Kalimantan Tengah
Hasil survei BPS Kalimantan Tengah pada periode 10 – 26 Juli 2020, jumlah
Responden 482 sampel dengan pemilihan sampel semua lapangan usaha kecuali
pemerintahan, aktivitas rumah tangga pemberi kerja, dan badan internasional dengan
Assisted Web and Self Interviewing (CASWI) atau Survei Daring (Online). Secara umum
dinyatakan bahwa ada 6 dari setiap 10 perusahaan di Kalimantan Tengah yang masih
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beroperasi seperti biasa selama masa pandemi Covid-19. Sedangkan ada 1 hingga 2
dari setiap 10 perusahaan yang telah berhenti beroperasi. Gambar 3.2 menyajikan
imbas saat pemberlakuan jaga jarak fisik (physical distancing) terhadap kebijakan
perusahaan.

Gambar 3.2 Pemberlakuan Jaga Jarak Fisik Terhadap Kebijakan Perusahaan
Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2020
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Gambar 3.3. Persentase Perusahaan Yang Mengalami Penurunan Pendapatan

26

Gambar 3.4. 6 Sektor Yang Paling Terdampak Dengan Turunnya Permintaan Akibat Pelanggan/Klien
Yang Terkena Covid-19

3.3. Perencanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Kota Palangka Raya
Pemerintah Kota Palangka Raya sejak bulan Mei 2020 mulai merencanakan dan
memprogramkan

kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

pemulihan

ekonomi

masyarakat kota Palangka Raya dengan sumber dana dari BTT, penetapan rencana
dan program pemulihan ekonomi tertuang dalam Keputusan Walikota Palangka
Raya nomor: 188.45/251.1/2020 tentang Penetapan Pengguna Belanja Tak
Terduga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di wilayah kota
Palangka Raya tahun 2020. Keputusan Walikota Palangka Raya ini sebagai tindak
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lanjut dari Peraturan Presiden RI nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi (recoveri economi) mempunyai
target-target tertentu serta bermanfaat menciptakan lapangan usaha baru dan tentunya
menjadi sumber pendapatan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan
usaha ataupun usahanya mengalami hambatan sebagai dampak pandemi covid-19.
Sasaran kegiatan pemulihan ekonomi adalah masyarakat yang terdampak covid-19 baik
yang perorangan maupun kelompok usaha masyarakat
Jenis-jenis kegiatan dalam rangka pemulihan perekonomian sebagai dampak pandemi
Covid-19 di Kota Palangka Raya dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu sebagai berikut : 1.
Kelompok kegiatan pelatihan 2. Kelompok kegiatan pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat 3. Kelompok kegiatan padat karya
Sumber pendanaan kegiatan pemulihan perekonomian ini adalah Belanja Tak Terduga
(BTT), sehingga untuk pelakasanaanya harus melibatkan SOPD teknis Pemerintah Kota
Palangka Raya, antara lain :
a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
b. Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
c. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya
d. Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya.
Penerima manfaat masyarakat terdampak. Yang ada di data based disnaker yaitu yang
kena PHK. Namun dalam implemetansi kegiatan tidak hanya ambil dari korban PHK,
namun ada masyarakat yang merespon maka dijadikan penerima manfaat.
Sumber pendanaan untuk kegiatan pemulihan ekonomi (recovery economy) sesuai
dengan Keputusan Walikota Palangka Raya nomor 188.45./251.1/2020 dibebankan pada
Belanja Tak Terduga (BTT) Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2020. Setiapa rencana kegiatan dituangkan dalam Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) yang selanjutnya dilakukan reviu oleh Tim Reviu Inspektorat Kota Palangka
Raya dan didampingi oleh Tim BPKP Kota Palangka Raya.
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3.3.1. Kegiatan Pemulihan Perekonomian Di Kota Palangka Raya
Beberapa langkah strategis pemulihan ekonomi utama di Kota Palangka Raya
a.

Akses UMKM ke Lembaga Keuangan Formal

Sebagian besar pelaku usaha mikro dan pekerja sektor informal tidak bersentuhan dengan
bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga diperlukan usaha yang serius untuk
meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha mikro sektor informal ke lembaga keuangan
formal.
Pemerintah Kota Palangka Raya sudah memprogramkan beberapa kegiatan dalam rangka
pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 ini di Kota Palangka Raya
melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta
kegiatan padat karya. Program dan kegiatan ini untuk menunjang pemulihan
perekonomian masyarakat di sektor pertanian/peternakan/perkebunan, perikanan,
UMKM/IKM dan peningkatan ketrampilan.
Rincian kegiatan yang dilaksanakan dan SOPD teknis yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
a. Pengadaan sarana dan prasarana peternakan budidaya ayam broiler.
b. Pengelolaan, peningkatan dan pemasaran bidang perkebunan budidaya tanaman
kelor
c. Peningkatan produksi dan pemasaran bidang pertanian budidaya tanaman
sayuran
d. Peningkatan sarana, prasarana dan penyuluhan pertanian, penyuluhan dan
pendampingan bagi pertanian/perkebunan/peternakan.
2. Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm Dan Perindustrian Kota Palangka Raya
a. Bantuan kemasan produk UMKM
b. Bantuan peralatan usaha kepada UMKM
c. Bantuan fasilitasi pendaftaran merk bagi UMKM
d. Pembelian produk UMKM sebagai stimulus bagi wirausaha baru
e. Pelatihan pengelolaan produk pangan berbahan dasar ikan
f.

Pelatihan proses produksi furniture berbahan dasar rotan dan purun

3. Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
a. Kejuruan teknologi informasi dan komunikasi
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b. Kejuruan menjahit
c. Kejuruan mekanik junior mobil
d. Kejuruan teknik AC split rumah tangga
4. Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
a. Sarana dan prasarana budidaya perikanan
b. Pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR)
c. Pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
d. Pelatihan pembuatan bakso ikan
e. Pelatihan pembuatan kamaboko/kue ikan
3.3.2. Pelaksanaan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Di Kota

Palangka Raya
1. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Dari 4 kegiatan yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Kota Palangka Raya
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor
188.45/251.1/2020 tentang Penetapan Pengguna Belanja Tak Terduga Status
Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah
Kota Palangka Raya Tahun 2020 sampai dengan tanggal akhir Oktober 2020
September 2020 telah ada realisasi kegiatan. minggu ketiga bulan September
Tahun 2020 akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Peternakan Budidaya Ayam Broiler.
2.Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm Dan Perindustrian Kota Palangka Raya
Dari 7 kegiatan yang diampu oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan
Perindustrian Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan
Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/251.1/2020 tentang Penetapan Pengguna
Belanja Tak Terduga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus
Disease (Covid-19) Di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020 sampai dengan
tanggal akhir Oktober 2020 sudah terlaksana sebanyak 2 kegiatan
a. Kegiatan Pelatihan Pelatihan proses produksi furniture berbahan dasar rotan
b. Pelatihan proses produksi furniture berbahan dasar kayu
Kegiatan Bantuan
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(1) Bantuan kemasan produk UMKM (dana BTT pemulihan dampak ekonomi
covid-19 kota Palangka Raya tahun 2020) kepada 15 pelaku usaha mikro.
(2) Bantuan peralatan usaha kepada UMKM (dana BTT pemulihan dampak
ekonomi covid-19 kota Palangka Raya tahun 2020) kepada 23 pelaku
usaha mikro.
(3) Fasilitas permodalan bagi wirausaha pemula (Kementerian koperasi dan
UKM Republik Indonesia)
(4) Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (dana DAK non fisik PK2UKM
tahun 2020) berupa pelatihan kewirausahaan, pelatihan perkoperasian,
pelatihan akuntansi koperasi, pelatihan vokasional pengolahan produk
berbahan dasar buah.
(5) Bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) atau Banpres produktif usaha
mikro dari pemerintah pusat (kementerian koperasi dan UKM Republik
Indonesia) dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp.2.400.000,- diberikan
kepada pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit atau
pembiayaan dari perbankan,WNI, memiliki NIK, memiliki usaha mikro,
bukan ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD. Banpres produktif untuk
usaha mikro merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit.
Pendaftaran bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha mikro di kota
Palangka Raya tahap I dimulai pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan
bulan kedua bulan September 2020 dengan jumlah pendaftar 8.740
UMKM.
(6) Kemudian dibuka lagi tahap ke II mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai
saat ini jumlah pendaftar mencapai 2.200 pelaku usaha mikro.
(7) Bansos UMKM terdampak covid-19 (tahap I) dari pemerintah Provinsi
Kalteng dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 500.000,- kepada 275 usaha
mikro kota Palangka raya.
(8) Bansos UMKM terdampak covid-19 (tahap II) dari pemerintah Provinsi
Kalteng dalam bentuk sembako kepada 158 usaha mikro kota Palangka
raya.
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(9) Bantuan Stimulan Ekonomi bagi pelaku usaha terdampak bencana wabah
pandemic covid-19 (tahap I) dari Dana Insentif Daerah (DID) Provinsi
Kalteng berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- kepada 75 pelaku usaha
mikro kota Palangka raya.
(10) Pendaftaran usulan bantuan Stimulan Ekonomi bagi pelaku usaha
terdampak wabah pandemic covid-19 (tahap II) dari Dana Insentif daerah
(DID) Provinsi Kalteng berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- kepada
589 pelaku usaha mikro kota Palangka raya.
(11)

Alokasi kredit usaha dari perbankan (KUR) untuk pelaku usaha mikro

kecil.
3.3.3. Persepsi Peserta Terhadap Program Pelatihan Dan Bantuan
1. Distribusi Frekuensi
Distribusi frekuensi bertujuan untuk mengetahui gambaran atau persepsi terhadap
pertanyaan yang diberikan dalam instrumen penelitian yang berhubungan dengan
kegiatan pelatihan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota Palangka Raya
kepada masyarakat yang terdampak covid-19.
Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert, dengan rentang skala dimulai
dari satu (STS/ Sangat tidak setuju) sampai dengan lima (SS/sangat setuju)
a. Dinas Perikanan
Dinas Perikanan telah melaksanakan program pelatihan dan bantuan selama
masa pandemic Covid-19. Tabel 3.2 menunjukkan persepsi responden tentang
pelatihan yang mereka peroleh dari dinas Perikanan. Ketrampilan yang diperoleh
selama pelatihan dapat mendukung perekonomian keluarga berada pada
kategori setuju yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4,3519. Pelatihan
yang diperoleh mampu menghasilkan tambahan penghasilan sampingan juga
berada pada kategori setuju dengan nilai rata-rata 4,3889. Persepsi responden
tentang manfaat keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat
menambah kreativitas dalam mengolah produk memiliki nilai rata-rata 4,4444
yang menunjukkan responden setuju.

Pelatihan yang diperoleh mampu

meningkatkan pendapatan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,4074 juga
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menunjukkan responden setuju. Pelatihan yang diperoleh memungkinan
pengembangan usaha mandiri ditanggapi responden dengan setuju yang
ditunjukkan dengan nilai rata-rata 4,4815. Sedangkan persepsi tentang pelatihan
yang diperoleh dapat digunakan untuk membuka usaha baru menunjukkan nilai
rata-rata 4,4630 yang berarti responden setuju tentang hal tersebut. Persepsi
tentang kesesuaian antara ketrampilan yang diperoleh dengan peluang usaha
sangat terbuka berada pada kategori setuju yang ditunjukkan dengan nilai ratarata 4,2593.
Tabel 3.2. Penilaian Responden Mengenai Pelatihan Dinas Perikanan
No

Pernyataan

STS

TS

CS

S

SS

Mean

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1

X1

1

1.9

1

1.9

5

9.3

18

33.3

29

53.7

4.3519

2

X2

-

-

-

-

6

11.1

21

38.9

27

50.0

4.3889

3

X3

1

1.9

-

-

5

9.3

16

29.6

32

59.3

4.4444

4

X4

-

-

1

1.9

6

11.1

17

31.5

30

55.6

4.4074

5

X5

2

3.7

-

-

2

3.7

16

29.6

16

29.6

4.4815

6

X6

1

1.9

-

-

5

9.3

15

27.8

33

61.1

4.4630

7

X7

1

1.9

1

1.9

9

16.7

15

27.8

28

51.9

4.2593

Total Rata-rata

4.3995

Gambar 3.5 Persentase Tanggapan Terhadap Pelatihan Dinas Perikanan

33

Gambar 3.6 Persentase Tanggapan Pelatihan untuk Membuka Usaha Baru

b.

Dinas Perindustrian
Dinas Perindustrian Perikanan telah melaksanakan program pelatihan dan
bantuan selama masa pandemic Covid-19.Tanggapan responden pada tabel 3.2
menunjukkan persepsi responden tentang pelatihan yang mereka peroleh dari
dinas Perindustrian. Ketrampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat
mendukung perekonomian keluarga berada pada kategori setuju yang
ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4,1017. Pelatihan yang diperoleh
mampu menghasilkan tambahan penghasilan sampingan juga berada pada
kategori setuju dengan nilai rata-rata 3,9661. Persepsi responden tentang
manfaat keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menambah
kreativitas dalam mengolah produk memiliki nilai rata-rata 4,2203 yang
menunjukkan responden setuju.

Pelatihan yang diperoleh mampu

meningkatkan pendapatan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,0169 juga
menunjukkan responden setuju. Pelatihan yang diperoleh memungkinan

34

pengembangan usaha mandiri ditanggapi responden dengan setuju yang
ditunjukkan dengan nilai rata-rata 4,2203. Sedangkan persepsi tentang
pelatihan yang diperoleh dapat digunakan untuk membuka usaha baru
menunjukkan nilai rata-rata 4,2203 yang berarti responden setuju tentang hal
tersebut. Persepsi tentang kesesuaian antara ketrampilan yang diperoleh
dengan peluang usaha sangat terbuka berada pada kategori setuju yang
ditunjukkan dengan nilai rata-rata 4,1695.
Profil Responden
Perempuan = 63 %
Laki-laki = 37 %
Usaha yang ditekuni sekarang:
-

Kuliner

= 63 %

-

Pembibitan ikan = 24 %

-

Berdagang

= 3,7 %

-

Laundry

= 1,8 %

-

Salon+bakso ikan = 1,8 %

-

Menjahit+kuliner = 1,8 %

Secara grafis tanggapan terhadap program dari Dinas Perindustrian seperti dalam
gambar berikut.

Gambar 3.7. Tanggapan Pelatihan Dinas Perindustrian
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Distribusi tanggapan terhadap program Dinas Perindustrian bahwa pelatihan yang
diberikan dapat menunjang ekonomi keluarga mendapat tanggapan sangat setuju
sebesar 31,4% dan setuju sebesar 51,4%. Ini berarti program Dinas Perindustrian
memberikan manfaat kepada masyarakat selama masa pandemic Covid-19.

Tabel 3.3. Penilaian Responden Mengenai Pelatihan yang diberikan oleh Dinas
Perindustrian
No

Pernyataan

STS

TS

CS

S

SS

Mean

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1

X1

-

-

1

1.7

8

13.6

34

57.6

16

27.1

4.1017

2

X2

-

-

5

8.5

7

11.9

32

54.2

15

25.4

3.9661

3

X3

-

-

-

-

8

13.6

30

50.8

21

35.6

4.2203

4

X4

-

-

3

5.1

9

15.3

31

52.5

16

27.1

4.0169

5

X5

-

-

2

3.4

4

6.8

32

54.2

21

35.6

4.2203

6

X6

-

-

2

3.4

7

11.9

27

45.8

23

39.0

4.2034

7

X7

-

-

-

-

9

15.3

31

52.5

19

32.2

4.1695

Total Rata-rata

4.1283

Sumber: Kuesioner diolah, 2020

c. Dinas Tenaga Kerja
Dinas tenaga kerja adalah dinas yang mengurusi persolan tenaga kerja. Selama
masa pandemic cukup banyak pengurangan jumlah yang bekerja di setiap sector.
Upaya untuk memberikan pelatihan selama masa pandemi. Bentuk kegiatan yang
diberikan adalah Hibah Peralatan Kegiatan Pelatihan Reskilling dan Kemitraan
Wirausaha Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat Dampak Pandemi
Covid-19 Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2020.
Hasil tanggapan responden penerima hibah dan ketrampilan terlihat di tabel 3.4.
dimana menunjukkan persepsi responden tentang pelatihan yang mereka peroleh
dari dinas Tenaga Kerja. Ketrampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat
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mendukung perekonomian keluarga berada pada kategori setuju yang ditunjukkan
dengan nilai rata-rata sebesar 4,222. Pelatihan yang diperoleh mampu
menghasilkan tambahan penghasilan sampingan juga berada pada kategori setuju
dengan nilai rata-rata 4,056. Persepsi responden tentang manfaat keterampilan
yang diperoleh selama pelatihan dapat menambah kreativitas dalam mengolah
produk memiliki nilai rata-rata 4,389 yang menunjukkan responden setuju.
Pelatihan yang diperoleh mampu meningkatkan pendapatan memiliki nilai ratarata sebesar 4,000 juga menunjukkan responden setuju. Pelatihan yang diperoleh
memungkinan pengembangan usaha mandiri ditanggapi responden dengan setuju
yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 4,333. Sedangkan persepsi tentang
pelatihan yang diperoleh dapat digunakan untuk membuka usaha baru
menunjukkan nilai rata-rata 4,250 yang berarti responden setuju tentang hal
tersebut. Persepsi tentang kesesuaian antara ketrampilan yang diperoleh dengan
peluang usaha sangat terbuka berada pada kategori setuju yang ditunjukkan
dengan nilai rata-rata 4,028.
Profil Responden:
Perempuan

= 90%

Laki-laki

= 10%

Usaha yang ditekuni sekarang:
-

Kuliner
Pengrajin rotan
Penjahit
Pengangguran
Peternak ayam
Ibu rumah tangga
Florist
Pembibitan ikan
Tukang kayu
Serabutan

= 64%
= 10%
= 7%
= 5%
= 3%
= 3%
= 2%
= 2%
= 2%
= 2%
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Tabel 3.4. Penilaian Responden Mengenai Pelatihan Dinas Tenaga Kerja
No

Pernyataan

STS

TS

CS

S

SS

F

%

F

%

F

%

F

%

F

Mean
%

1

X1

-

-

-

-

5

13.9

18

50.0

13

36.1 4.222

2

X2

-

-

3

8.3

3

8.3

3

8.3

11

30.6 4.056

3

X3

-

-

1

2.8

1

2.8

17

47.2

17

47.2 4.389

4

X4

-

-

1

2.8

9

25.0

15

41.7

11

30.6 4.000

5

X5

-

-

-

-

2

5.6

20

55.6

14

38.9 4.333

6

X6

-

-

1

2.8

5

13.9

14

38.9

16

44.4 4.250

7

X7

-

-

1

2.8

4

11.1

24

66.7

7

19.4 4.028

Total Rata-rata

4.183

Sumber: Kuesioner diolah, 2020
d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tujuan survei pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk
mendapatkan gambaran aktivitas ekonomi dan manfaat dari penerima bantuan
program yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Palangka Raya. Di antara OPD yang
di survei, responden dari Dinas ini yang paling kecil jumlah nua n Tabel 4 menunjukkan
persepsi responden tentang pelatihan yang mereka peroleh dari Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan. Ketrampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat mendukung
perekonomian keluarga berada pada kategori setuju yang ditunjukkan dengan nilai
rata-rata sebesar 3,8333. Pelatihan yang diperoleh mampu menghasilkan tambahan
penghasilan sampingan juga berada pada kategori setuju dengan nilai rata-rata
4,1667. Persepsi responden tentang manfaat keterampilan yang diperoleh selama
pelatihan dapat menambah kreativitas dalam mengolah produk memiliki nilai ratarata 4,1667 yang menunjukkan responden setuju. Pelatihan yang diperoleh mampu
meningkatkan pendapatan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,3333 juga menunjukkan
responden setuju. Pelatihan yang diperoleh memungkinan pengembangan usaha
mandiri ditanggapi responden dengan setuju yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata
4,1667. Sedangkan persepsi tentang pelatihan yang diperoleh dapat digunakan untuk
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membuka usaha baru menunjukkan nilai rata-rata 4,0000 yang berarti responden
setuju tentang hal tersebut. Persepsi tentang kesesuaian antara ketrampilan yang
diperoleh dengan peluang usaha sangat terbuka berada pada kategori setuju yang
ditunjukkan dengan nilai rata-rata 4,1667.

Profil Responden:
Perempuan

= 36%

Laki-laki

= 64%

Usaha yang ditekuni sekarang:
-

Mahasiswa

= 19%

-

Penjahit

= 17%

-

Berjualan

= 14%

-

Swasta

= 11%

-

Bengkel

= 8%

-

Kuliner

= 5%

-

Teknisi listrik

= 5%

-

Teknisi computer = 5%

-

Ibu rumah tangga = 5%

-

Retail provider

-

Mengajar

-

Transportasi

= 3%
= 3%
= 3%

Tabel 3.5. Penilaian Responden Mengenai Pelatihan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
No

Pernyataan

STS

TS

CS

S

SS

F

%

F

%

F

%

F

%

F

Mean
%

1

X1

-

-

-

-

2

33.3

3

50.0

1

16.7 3.8333

2

X2

-

-

-

-

-

-

5

83.3

1

16.7 4.1667

3

X3

-

-

-

-

1

16.7

3

50.0

2

33.3 4.1667

4

X4

-

-

-

-

-

-

4

66.7

2

33.3 4.3333
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5

X5

-

-

-

-

1

16.7

3

50.0

2

33.3 4.1667

6

X6

-

-

-

-

1

16.7

4

66.7

1

16.7 4.0000

7

X7

-

-

-

-

1

16.7

3

50.0

2

33.3 4.1667

Total Rata-rata

4.1191

Profil Responden:
Perempuan

= 17%

Laki-laki

= 83%

Usaha yang ditekuni sekarang:
-

Wiraswasta

= 67%

-

Sekuriti

= 16%

-

Pertanian konvensional

= 17%

Penjelasan untuk setiap variable/indicator dalam semua table antara lain:
X1 = Ketrampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat mendukung perekonomian
keluarga
X2 = Pelatihan yang diperoleh mampu menghasilkan tambahan penghasilan
sampingan
X3 = Manfaat keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menambah
kreativitas dalam mengolah produk
X4 = Pelatihan yang diperoleh mampu meningkatkan pendapatan
X5 = Pelatihan yang diperoleh memungkinan pengembangan usaha mandiri
X6 = Pelatihan yang diperoleh dapat digunakan untuk membuka usaha baru
X7 = Kesesuaian antara ketrampilan yang diperoleh dengan peluang usaha sangat
terbuka
Dari hasil keseluruhan survei terhadap program penerima bantuan program yang
dilaksanakan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dilaporkan sebagai
berikut.
a. Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM). Pandemi covid-19 awalnya paling dirasakan oleh

40

UMKM di sector restoran/ rumah makan/kuliner,olahraga dan hobi, took
bangunan, dan UMKM di sector pariwisata.
b. Transaksi di UMKM bisa disikapi dengan sedikit adaptasi. Salah satunya adalah
mulai masuk ke ranah digital atau daring (online). Pebisnis UMKM di bidang
makanan misalnya sudah mulai menjual makanan secara online, baik itu masuk
ke dalam system aplikasi pengantaran atau menjajakan sendiri melalui akun
media social.
c. Para pelaku usaha mulai memanfaatkan sarana teknologi seperti
smartphone untuk melebarkan pasar usahanya, serta menggunakan
aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan media social untuk memasarkan
produk yang dijual selama masa pandemic.
d. Adapun rencana program Disperindagkop kota selanjutnya akan
bekerjasama dengan Telkom untuk kegiatan pemasaran online dan
melakukan operasi pasar.
e. Dari 4 kegiatan yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Palangka Raya
Nomor 188.45/251.1/2020 tentang Penetapan Pengguna Belanja Tak
Terduga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease
(Covid-19) Di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020 sampai dengan akhir
Oktober 2020 sudah terlaksana semuanya, yaitu sebagai berikut : (1)
Kejuruan teknologi informasi dan komunikasi (2). Kejuruan menjahit (3).
Kejuruan mekanik junior mobil (4). Kejuruan teknik AC split rumah tangga
direspon dengan baik oleh masyarakat penerima bantuan.
f. Dari 5 kegiatan yang diampu oleh Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Palangka Raya
Nomor 188.45/251.1/2020 tentang Pengguna Belanja Tak Terduga Status
Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) Di
Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020 sampai dengan akhir Oktober
2020 sudah terlaksana sebanyak 4 kegiatan: (1). Sarana dan prasarana
budidaya perikanan (2). Pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) (3).
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Pelatihan pembuatan bakso ikan (4) Pelatihan pembuatan kamaboko/kue
ikan.
3.3.4. Survei Sektor Perbankan

Untuk mengetahui bagaimana gambaran sektor perbankan dalam mendorong
perekonomian selama masa pandemic Covid-19 dengan menyoroti laporan dari
Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI telah melakukan survei pada tiha juta nasabah
yang telah mendapat restrukturisasi pinjaman. Survei dilakukan untuk melihat
kemampuan nasabah bertahan setelah pandemic berlalu.
Hasilnya, sekitar 30% dari nasabah yang disurvei akan menutup usahanya. Namun
demikian hasil ini masuk kategori lumayan karena rasio kredit bermasalah masih
terjaga. Kebanyakan mereka perlu bagaimana memulai usaha Kebanyakan mereka
butuh bagaimana mulai usaha, saat ini paket pemerintah beragam, ada program
subsidi bunga, penempatan dana, dan penjaminan kredit. Ada dua tipe nasabah,
yaitu yang sejak awal sehat tetapi terdampak pandemic dan nasabah yang memang
tidak sehat sedari awal sebelum pandemic Covid-19. Namun apakah kedua tipe
nasabah tersebut bisa bertahan masih menjadi pertanyaan.
Untuk melihat perkembangan usaha selama pandemi Covid-19 ini, dilakukan
survei secara online terhadap nasabah BRI Kota Palangka Raya. Survei terhadap 34
orang responden menujukan bahwa semus nasabah bank sangat bervariasi jenis
usahanya. Terdapat 22 jenis usaha yang menjawab dalam survei online . Yang paling
dominan adalah usaha sembako (24,2%), Usaha rumah makan 9,1% , dikuti oleh
minuman 6,1% dan ATK 6,1. Kemudian makanan 3%. Sisa lainya masing-masing 1 %.
Dari 22 jenis usaha tersebut yang menyatakan usaha menurun sebesar 78,1%. Lalu
usaha tetap berkembang 15,6 % dan meningkat 6,3%. Usaha yang menurun antara
lain
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Gambar 3.8. Hasil Survei 1

Gambar 3.9. Hasil Survei 2
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Gambar 3.10. Hasil Survei 3

Gambar 3.11. Hasil Survei 4
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Gambar 3.12. Hasil Survei 5

Gambar 3.13. Hasil Survei 6
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Gambar 3.14. Hasil Survei 7

Gambar 3.15. Hasil Survei 8

2. Tanggapan Dunia Usaha Terhadap Perbankan
a.

Bank memberikan keringanan dalam pembayaran pinjaman pokok dan
angsuran.
Hasil

pengisian

keringanan

kuesioner

dalam

tentang

pembayaran

perlunya

pinjaman

bank

pokok

memberikan

dan

angsuran,

melakukan restrukturisasi skema kredit bagi nasanah sangat diharapkan
oleh pelaku usaha. Hal in terlihat dalam semua gambar 3.14
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b.

c.

Angsuran pokok pinjaman di mulai pada tahun 2021

Bank melakukan restrukturisasi skema kredit
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d. Perbankan perlu membantu pemasaran produk/jasa UMKM

Gambar 3.16. Tanggapan nasabah terhadap perbankan

3.3.5. Strategi Upaya Pemulihan Ekonomi Kota Palangka Raya
Upaya penanggulangan COVID-19 melalui pemberlakuan PSBB dan pemberlakukan
new normal di Kota Palangka Raya secara langsung telajh menghentikan aktivitas
ekonomi dan mobilitas sosial yang selama ini menjadi sumber aktivitas banyak
masyarakat, implikasinya sector ekonomi kota Palangka Raya sempat mengalami
kontraksi npariwisata menjadi sektor yang paling terdampak dari wabah COVID-19.
Didasarkan kepada hal tersebut maka upaya pemulihan ekonomi dimasa pandemi
COVID-19 di Kota Palangka Raya perlu untuk diberikan strategi dan rekomendasi.
3.2.4.1. Strategi Pemulihan Ekonomi
Terdapat lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi
terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk program
khusus bagi usaha ultra mikro dan mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak
terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan.
a. Skema program pertama untuk pelaku UMKM yang termasuk kategori miskin
dan kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas,
kelompok miskin perkotaan/desa, kelompok miskin baru, ODHA, dan lainlain) dari dampak COVID-19. Pemerintah kota Palangka Raya harus
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memastikan para pelaku UMKM ini masuk sebagai bagian dari penerima
bantuan sosial (bansos), baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), paket
sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa maupun
pembebasan pengurangan tarif listrik, dan kartu pekerja.
b. Skema kedua berupa insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omsetnya
masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dengan menurunkan tarif PPh fnal
untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode 6 bulan dimulai dari
April hingga September 2020
c. Skema program ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM
dengan berbagai skema program. Baik itu mengenai penundaan angsuran
dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultra mikro (UMI) dan Permodalan
Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
d. Skema program keempat adalah mengenai perluasan pembiayaan bagi
UMKM, berupa stimulus bantuan modal kerja. Program bantuan modal kerja
ini harus dirancang agar UMKM merasakan dan meJndapatkan skema bantuan
modal darurat ini. Dimana saat ini terdapat skema pinjmana 250 juta dengan
jumlah 900 nasabah dan usaha Mikro mencapai 25 ribuan mencakup Kota
Palangka Raya, Kasongan dan Kuala Kurun. Secara nasional terdapat sekitar 41
juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun
perbankan. Bagi UMKM yang bankable atau dinilai bisa mendapakan pinjaman
dari perbankan, penyaluran kreditnya akan melalui perluasan program kredit
usaha rakyat (KUR) sehingga dapat memperluas inklusi keuangan. Sedang bagi
UMKM yang tidak bankable, maka penyalurannya bisa melalui Pembiayaan
Ultra Mikro (UMI), PNM Mekaar atau skema program lainnya.
e. Skema program kelima adalah kementerian atau lembaga, BUMN dan
pemerintah daerah harus menjadi penyangga dalam ekosistem usaha UMKM,
terutama pada tahap awal pemulihan. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi
offtaker bagi hasil produksi para pelaku UMKM, baik ini di bidang pertanian,
perikanan, kuliner sampai industri rumah tangga. Selain itu juga, realokasi
anggaran pemerintah daerah juga harus diarahkan pada program-program
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stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM sehingga bisa bertahan di
tengah pandemi COVID-19 ini.

3.2.4.2. Strategi Pemasaran
Untuk melakukan terobosan peningkatan usaha dan pemasaran dimasa pandemi
dilakukan upaya sebagaimana yang dilakukan BRI yaitu dengan eksosistem pasar,
ekosistem digital, ekosistem desa. Untuk ekosistem pasar misalnya, membuat
web pasar yang mendukung barang-barang dari desa mengalir ke pasar lalu orang
berbelanja secara online, pedagang diajari menggunakan aplikasi, belanja diantar
oleh kurir, kurir diajarkan untuk menerima transaksi, mendigitalkan pasar
tradisional.
a. Untuk ekosistem pasar misalnya, pemerintah kota membantu pasar dengan
memperkenalkan belanja online, baik melalui Whatsapp, website, mobile
apps, maupun kerja sama dengan startup. Membangun web pasar yang
mendukung hasil panen dari desa mengalir ke pasar lalu diserap oleh
konsumen melalui belanja online. Jadi dilakukan digitalisasi pasar tradisional.
Bank BRI juga terus memperluas kehadiran web pasar secara nasional, yang
saat ini berjumlah 3.983 web pasar akan ditambah menjadi 5.241 web pasar.
Satu orang mantri didedikasikan di tiap-tiap pasar untuk melakukan edukasi
kepada anggota ekosistem pasar, salah satunya terkait cashless society.
b. Mengembangkan ekosistem digital, dengan

menggandeng sejumlah

perusahaan e-commerce besar dan ride hailing, mulai dari Tokopedia, Grab,
Bukalapak, Shopee, Gojek, untuk pembiayaan KUR kepada merchant atau
mitra mereka. Sedangkan ekosistem desa, mendukung pemberdayaan
ekonomi melalui pengembangan kluster dan produk unggulan serta BUMDES.
c. Dalam upaya untuk terus meningkatkan pemulihan ekonomi kota Palangka
Raya , maka pemerintah kota Palangka Raya terus melakukan koordinasi
dengan pihak perbankan dalam upaya digitalisasi dan perubahan budaya
dalam pemasaran barang dan jasa disemua proses bisnis.

Upaya itu

dilakukan dengan melakukan Kerjasama dengan startup fintech seperti
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Investree, TaniHub, LinkAja, dan memperkuat channeling P2P lending seperti
Modalku dan Investree. Termasuk pemanfaatan teknologi blockchain untuk
mendukung proses bisnis
3.2.4.3.

Rekomendasi

Arah Kebijakan dan strategi pemulihan ekonomi kota Palangka Raya masa pandemi
Covod-19 antara lain:
1. Kebjakan dan strategi Pemerintah Kota Palangka Raya tetap diarahkan untuk
menjaga daya beli masyarakat dan kegiatan ekonomi dengan tetap membantu
usaha mikro dan ultra kecil yang harus menjangkau sektor informal.
2. Membantu meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha mikro sektor informal ke
lembaga keuangan formal. Pemerintah daerah harus terus mendorong
terlaksananya program edukasi dan literasi keuangan yang menyasar kepada
sektor ini untuk meningkatkan inklusi keuangan.
3. Melakukan verifikasi dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas paket
stimulus ekonomi sehingga berdampak pada penyelamatan tenaga kerja yang
bergantung pada sektor rill.
4. Melakukan pendataan lapisan masyarakat dimana pandemi COVID-19, mereka
adalah masyarakat lapisan menengah dan sangat terdampak selama pandemi
COVID-19 sehingga menjadi masyarakat miskin baru. Mereka tidak terdata
sebagai kelompok masyarakat rentan yang berhak atas skema bantuan sosial.
5. Mendorong usaha yang awalnya offline menjadi online. Para pelaku usaha
UMKM perlu diberikan pelatihan maupun pendampingan pengemasan dan
branding yang bekerjasama dengan berbagai pelaku usaha e-commerce.
6. Mendorong agar usaha-usaha mikro dapat mengakses ke sumber bahan baku
lokal dengan harga terjangkau. Saat ini terdapat program belanja di warung
bekerja sama dengan BUMN/BUMD sektor pangan dalam menyiapkan bahanbahan baku dengan harga terjangkau, dan dijual di warung sekitar dengan
layanan antar sebagai upaya mengurangi kontak fisik. Kementerian Koperasi
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dan UKM bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM di daerah untuk
membantu sektor UMKM tentang informasi tersebut.
7. Mendorong gerakan beli produk nasional, baik pemerintah maupun masyarakat
didorong untuk mendukung produk UMKM. Sehingga saat pemulihan pandemi
COVID-19 ini, diharapkan produk UMKM dapat menggantikan produk impor
terutama produk makanan dan minuman. Ini harus disertai dengan kebijakan
pembatasan impor atas produk serupa yang dihasilkan oleh UMKM.
8. Penyerapan produk UMKM oleh BUMD, swasta, ASN maupun pihak-pihak lain.
Pasca bencana COVID-19, perlu dukungan dari semua pemangku kepentingan
usaha untuk menyerap produk yang dihasilkan oleh UMKM dan tidak hanya
terbatas pada produk alat kesehatan.
9. Dukungan terhadap para pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan mengubah pendekatan dan strategi, optimalisasi sumber daya sesuai
dengan potensi pasar baik domestik dan regional, penerapan protokol
kesehatan, keamanan dan kebersihan, pelayanan yang bisa memberi
kepercayaan, higienis proses dan fitur produk yang perlu dimodifikasi,
komunikasi dan saluran penjualan juga harus menyesuaikan dengan pelanggan
yang berubah. Upaya membangkitkan pariwisata dengan pembukaan lokasi
wisata secara bertahap, diantaranya dengan sistem kluster, per slot atau
perkawasan. Perlu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan
wisata untuk mendukung kebijakan pengurangan pembatasan.
10. Pemberdayaan dan dukungan UMKM yang berbasis TI dan e-commerce
terutama sektor makanan dan minuman, garmen pertanian dan pariwisata
yang jumlahnya besar dengan peluang pasar yang menjanjikan. Makanan siap
jadi juga menjadi usaha yang berpeluang besar, khususnya pada situasi saat ini
dimana masyarakat bekerja dari rumah dan biasanya memilih makanan siap
saji.
11. Prioritas dukungan dan pemberdayaan UMKM yang memiliki sumber daya
manusia mayoritas perempuan, perempuan kepala keluarga, keluarga dengan
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penyandang disabilitas, keluarga miskin baru, SDM disabilitas, ODHA, dan
kelompok rentan lainnya.
12. Peluang bisnis pengantaran barang yang saat ini banyak dilakukan oleh pelaku
usaha kecil dan menengah.
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