
Salam Redaksi

Wabah Covid-19 tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bergerak 
demi akses keuangan yang lebih baik bagi segmen prioritas SNKI. 

Simak bagaimana dampak pandemi terhadap petani dan perempuan dapat 
diminimalisir dan pesan kunci dalam Hari Konsumen Nasional 2020.

Akhir kata, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya.
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Sektor riil merupakan sektor usaha yang 
menyerap banyak tenaga kerja. Perlu diakui 
bahwa sektor tersebut merupakan salah 

satu yang sangat terpukul dengan adanya 
pandemi Covid-19. Tak ketinggalan, sektor 
informal  juga  turut  merasakannya.

Oleh sebab itu, saat memimpin rapat terbatas 
mengenai tindak lanjut program mitigasi dampak 
Covid-19 pada sektor riil melalui telekonferensi 
dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 22 April 
2020, Presiden Joko Widodo menegaskan 
bahwa diperlukan stimulus dan upaya-upaya 
untuk menjaga kedua sektor tersebut dapat 
tetap bertahan di tengah pandemi.

"Diperlukan penyelamatan, diperlukan stimulus 
ekonomi, yang menyentuh sektor-sektor yang 
paling terdampak. Sektor riil ini menyerap banyak 
tenaga kerja dan kita harapkan mereka mampu 
bertahan dan tidak melakukan PHK," kata Presiden.

Untuk menjalankan langkah penyelamatan tersebut, 
Kepala Negara menekankan sejumlah hal. Pertama, 
diperlukan adanya penilaian serta penaksiran 
secara menyeluruh dan rinci mengenai seluruh 
sektor riil yang terdampak. Dari penilaian tersebut 
nantinya dapat disusun kebijakan-kebijakan yang 
tepat sasaran.

"Tolong dipilah secara detail sektor apa yang 
paling parah, yang dampaknya sedang, serta yang 
bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang," 
kata Presiden.

Kemudian yang kedua, Presiden mengingatkan 
bahwa yang menjadi fokus pemerintah bukan hanya 
para pelaku usaha kecil dan menengah, melainkan 
pelaku usaha mikro juga turut di dalamnya. 
Sejumlah jenis usaha tersebut nantinya dapat 
menjadi penggerak ekonomi dengan jumlahnya 
yang cukup besar.

"Saya kira tiga ini menjadi sangat penting, 
usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah 
(UMKM), sehingga stimulus ekonomi harus 
menjangkau  sektor-sektor ini,"  kata  Presiden.

"Tapi juga jangan dilupakan yang berkaitan dengan 
sektor-sektor informal karena ini banyak juga 
menampung  tenaga  kerja,"  kata  Presiden.

Lebih jauh, skema pemberian stimulus tersebut 
juga harus dilakukan secara terbuka dan terukur 
dengan sebelumnya dilakukan verifikasi secara 
detail dan evaluasi secara berkala mengenai 
efektivitas pemberian stimulus tersebut bagi 
para  pelaku  usaha  di sektor-sektor  tersebut.

"Sektor apa mendapat stimulus apa dan bisa 
menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya 
dihitung. Saya minta diverifikasi secara detail, 
dievaluasi secara berkala, sehingga efektivitas 
stimulus ekonomi itu betul-betul bisa dirasakan 
oleh sektor riil," kata Presiden. (Humas Kemensetneg) 

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara
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Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, 
perempuan tidak hanya terancam dari sisi ekonomi 
yaitu kehilangan pekerjaan, perempuan juga rentan 
mengalami berbagai permasalahan, seperti  
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terham-
batnya layanan kesehatan reproduksi, menanggung 
beban ganda dalam mendampingi anak
belajar di rumah, sekaligus memastikan pangan 
keluarga  tercukupi  agar  terus  hidup.

“Momen peringatan Hari Kartini ini akan sangat 
tepat, jika kita sebagai kaum perempuan ikut 
berperan menjadi solusi dalam penanganan 
pandemi Covid-19. Saya mengajak para perempuan 
hebat yang aktif menyuarakan hak perempuan 
dan anak di sini, untuk mendukung sekaligus 
mengawal berbagai kebijakan pemerintah dalam 
penanganan masalah perempuan dan anak saat 
pandemi ini,” ungkap Menteri Bintang Puspayoga 
saat mengikuti Virtual Talkshow Bincang Bintang: 
Kartini-Kartini Melawan Covid-19 bersama 150 
perwakilan perempuan akar rumput, sekolah 
perempuan dan  aktivis  dari  organisasi  perempuan.

Selain itu, Menteri Bintang menegaskan pentingnya 
pengumpulan data terpilah terkait jumlah 
perempuan dan anak yang terdampak Covid-19. 
“Data merupakan hal yang sangat penting, 
kami membutuhkan bantuan teman-teman untuk 
mengumpulkan data terpilah dan mendiskusikannya 
bersama, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
bantuan spesifik yang akan disalurkan agar 
tepat sasaran sekaligus menyusun kebijakan 

dan pedoman bagi Kemen PPPA dalam 
menindaklanjuti penanganan Covid-19,” jelas 
Menteri  Bintang.

Saat ini, Kemen PPPA telah menginisiasi dan akan 
memberikan bantuan serta pendampingan bagi 
kelompok rentan yang terdampak Covid-19, baik 
perempuan, anak, anak disabilitas, dan perempuan 
lansia. “Bantuan tersebut akan diberikan sesuai 
hasil identifikasi sasarannya dan kebutuhan 
masing-masing anggota keluarga, seperti susu 
bagi balita, pampers bagi anak, pampers bagi 
lansia, pembalut bagi perempuan atau remaja 
perempuan, vitamin, makanan dengan gizi 
seimbang, sabun, dan lain-lain,” tambah Menteri 
Bintang.

DKI Jakarta akan menjadi Provinsi pertama sebagai 
pilot project dalam pemberian bantuan tersebut. 
Jika program penyaluran bantuan tersebut berhasil, 
Menteri Bintang berharap tidak hanya Kemen 
PPPA, tapi juga seluruh Kementerian/Lembaga 
yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 (GT PP Covid-19) dapat 
ikut  serta  melaksanakannya.

Lebih lanjut, Menteri Bintang juga mengajak 
para perempuan untuk ikut mengawal proses 
pemanfaatan dana desa di akar rumput, serta 
proses penyaluran bantuan tunai yang tepat 
sasaran, yaitu bagi keluarga miskin, masyarakat yang 
belum mendapatkan Program Keluarga Harapan 
(PKH), dan memiliki keluarga sakit yang menahun.

 Kartini-Kartini Indonesia

Harus Bangkit Hadapi

Menteri Bintang :

Covid-19
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“Saat masa pandemi ini, banyak perempuan ibu 
rumah tangga yang harus menanggung beban 
ganda. Mereka harus mendampingi anak dalam 
menyelesaikan tugas selama belajar di rumah, 
hingga terbebani membengkaknya biaya pembelian 
kuota internet. Menindaklanjuti hal ini, kami 
telah berkoordinasi dengan para orangtua, 
fasilitator forum anak terkait permasalahan 
tersebut,”  ungkap  Menteri  Bintang.

Menteri Bintang menuturkan, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah merespon 
masalah ini dengan bekerjasama bersama TVRI 
menayangkan program belajar di rumah bagi anak. 
Terkait membengkaknya biaya kuota internet, 
Menteri Nadiem sudah merevisi dana bantuan 
operasional sekolah (BOS) untuk dialihkan 
sebagai biaya pembelian kuota internet bagi 
orangtua siswa.

“Apresiasi saya sampaikan bagi Kartini-Kartini 
yang telah menyuarakan masalah perempuan 
dan anak di akar rumput selama masa pandemi 
Covid-19. Hari ini, tepat peringatan Hari Kartini, 
teman-teman telah menunjukkan semangat 
Kartini dalam mengimplementasikan solusi 
sekaligus mengawal apa yang sudah pemerintah 
lakukan untuk menangani pandemi ini. Mari 
bergandengan tangan membangun kekuatan, 
bersatu melakukan suatu hal, untuk bisa berbuat 
maksimal bagi bangsa ini. Jadilah perempuan yang 
tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, 

Kementerian Perdagangan memperingati Hari 
Konsumen Nasional (Harkonas) dengan 
membangun kepercayaan konsumen dalam 
belanja secara daring. Peringatan Harkonas 2020 
mengambil tema “Perlindungan Konsumen 
Menuju Indonesia Maju”. Tema ini juga 
memfokuskan pada kepercayaan bertransaksi 
menuju konsumen berdaya. 

"Selamat Hari Konsumen Nasional, semoga 
konsumen kita semakin cerdas dan berdaya. 
Harkonas 2020 menjadi momentum pemerintah 
untuk terus mendorong peningkatan kepercayaan 
konsumen dalam bertransaksi. Selain itu, 
Harkonas 2020 juga sebagai pengingat upaya 
peningkatan perlindungan konsumen 
di Indonesia," kata Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto. 

Peringatan Harkonas yang ditetapkan setiap 
tanggal 20 April sejalan dengan Keputusan 

 Kementerian Perdagangan 
Peringati Hari Konsumen Nasional 

dengan Bangun Kepercayaan 
Konsumen dalam Belanja Daring 

tapi ikut berperan dalam pembangunan itu sendiri,” 
pungkas  Menteri  Bintang.

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah 
menuturkan talkshow virtual yang dilaksanakan 
tepat di Hari Kartini ini, bertujuan untuk terus 
mengingatkan dan mempertajam kepekaan ter-
hadap isu gender dalam merespon kebencanaan. 

“Peringatan Hari Kartini di masa pandemi Covid-19 
ini, diharapkan semakin membuka kesadaran 
semua pihak untuk melakukan tindakan nyata bagi 
perempuan karena perempuan memiliki beban 
berlipat sekaligus memiliki kebertahanan berlapis,” 
tutup Misiyah.

Sumber: Kementerian PPPA
Hadapi Pandemi COVID-19, BERJARAK Hadir Perkuat

Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Lawan COVID-19
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Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari 
Konsumen Nasional. Selain itu, pada 20 April 
1999 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
UndangUndang tersebut merupakan tonggak 
sejarah kehadiran negara untuk melindungi 
konsumen. 

Pada Harkonas 2020, pemerintah harus 
memosisikan diri sebagai negara yang hadir 
untuk melindungi konsumen. "Harkonas 2020 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 
konsumen Indonesia terhadap hak dan 
kewajibannya. Di kondisi sulit melawan 
pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat diminta 
pemerintah untuk tetap di rumah. Bekerja, 
sekolah, beribadah, hingga berbelanja dari 
rumah. Hal itu membuat banyak konsumen 
memilih sarana daring dalam berbelanja," 
ujar Mendag Agus. 

Untuk memperingati Harkonas 2020, Direktorat 
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan 
bekerja sama dengan Yayasan Lembaga 
Perlindungan Konsumen dan Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional 
menyelenggarakan gelar wicara (talk show) 
pada hari ini, Senin (20/4) dengan tema “
Perlindungan Konsumen Belanja Online 
di Masa COVID-19”. Gelar wicara dilaksanakan 
secara daring untuk mengimplementasikan 
peraturan pemerintah terhadap pembatasan
sosial berskala besar (PSBB).  

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono 
menjelaskan, gelar wicara dilakukan untuk 
membangun kepercayaan konsumen saat 
berbelanja daring di masa sulit melawan 
COVID-19 serta mengajak masyarakat agar 
memahami arti perlindungan konsumen 
di Indonesia. “Marilah kita menjadi konsumen 
Indonesia yang berdaya untuk mendorong 
peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju 
Indonesia maju,” ujar Veri. 

Menurut Veri, saat ini pemerintah berupaya keras 
melindungi masyarakat dan memutuskan mata 
rantai penyebaran virus COVID-19. Salah satunya 
dengan mewajibkan masyarakat untuk tetap 
di rumah yang membuat tren belanja daring 
semakin meningkat. “Melalui gelar wicara ini 
diharapkan dapat membantu menyelesaikan 
permasalahan konsumen selama melakukan 
belanja daring serta mampu menyikapi permas-
alahan perlindungan konsumen saat berbelanja 
daring,” tuturnya. 

Berbelanja daring merupakan dampak globalisasi 
ekonomi dengan munculnya keterbukaan pasar. 
Konsumen dihadapkan dengan berbagai pilihan 
produk baik yang berasal dari dalam negeri 
maupun dari luar negeri. Selain itu, konsumen 
juga memiliki akses yang mudah dan cepat untuk 
bertransaksi di pasar global dengan kemajuan 
teknologi. 

Belanja daring, lanjut Veri, memberikan 
keuntungan positif bagi konsumen dalam 
menghemat waktu, tenaga, serta dapat lebih 
fokus untuk membeli sesuai kebutuhan bukan 
keinginan. “Konsumen diharapkan berbelanja 
secara bijak dan aman. Selain itu, konsumen 
juga harus teliti dan kritis memilih produk yang 
akan dibeli. Berhati-hatilah dalam menggunakan 
sistem pembayaran serta aktif memberikan 
penilaian yang objektif kepada pelaku usaha. 
Penilaian konsumen diperlukan untuk memacu 
pelaku usaha meningkatkan kualitas, membangun 
kepercayaan konsumen, dan mampu bersaing 
secara kompetitif,” imbuhnya. 

Sebagai penduduk Indonesia, konsumen juga 
memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan 
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dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlind-
ungan Konsumen. Konsumen Indonesia memiliki 
kontribusi besar terhadap produk domestik bruto 
(PDB), secara khusus dalam pembelanjaan barang 
maupun jasa konsumsi rumah tangga.  

Sedangkan bagi pelaku usaha, sistem belanja 
daring berpeluang memperoleh keuntungan 
yang lebih besar karena produk yang dijual 
dapat menjangkau wilayah yang lebih luas 
hingga ke daerah yang sebelumnya belum 
tersentuh bagian pemasaran.  

“Pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis niaga 
elektonik (e-commerce) juga diharapkan 
memahami regulasi yang ada agar dapat 
menjalankan usahanya dengan tenang dan tetap 
berkontribusi bagi perlindungan konsumen. 
Misalnya, pemenuhan standar, pencantuman 
informasi pada label dan petunjuk penggunaan 
produk, jaminan layanan purna jual, pengiklanan, 
promosi dan cara menjual, serta klausula baku,” 
pungkas Veri.

Sumber: Kementerian Perdagangan

Ket. foto: Suasana forum dan diskusi publik Hari Hak 
Konsumen di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian 
Keuangan, Sabtu (14/3) silam. Forum dan diskusi publik 
ini diadakan Duta Inklusi Keuangan Indonesia dan 
Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
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Badan Kebijakan Fiskal (BKF) didukung oleh 

United Nations Development Programme (UNDP) 

menggelar peluncuran Buku Pendanaan 

Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia 

Tahun  2016–2018  secara  virtual.

Dikutip dari laman BKF, Kepala BKF Febrio Nathan 

Kacaribu mengatakan bahwa buku yang diluncur-

kan ini merupakan salah satu bentuk tanggung 

jawab pemerintah dan transparansi publik dalam 

pengendalian perubahan iklim. Buku ini membahas 

secara komprehensif perkembangan pembiayaan 

publik untuk perubahan iklim dan hasil analisis 

pendanaan anggaran perubahan iklim dari tahun 

2016 hingga 2018.

“Hasil penandaan anggaran perubahan iklim dalam 

periode ini juga telah digunakan oleh Pemerintah 

untuk mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif 

dalam bentuk Sukuk Hijau (Green Sukuk),” 

ujarnya melalui video conference di Jakarta, 

pada Selasa, (14/04).

Sebagai informasi, buku dapat diunduh melalui 

tautan  s.id/pcf2020 . Acara peluncuran buku ini juga 

disaksikan oleh kurang lebih 400 viewers yang 

diantaranya merupakan perwakilan dari berbagai 

kementerian, pemerintah daerah, lembaga 

pemerintah lainnya, universitas, BUMN, swasta, 

NGO, dan mitra pembangunan. (BKF/hr/aw)

Sumber: Kementerian Keuangan

Di Tengah  Pandemi,  BKF  Luncurkan  Buku 
Pendanaan  Pengendalian  Perubahan

Iklim  secara  Virtual
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Sumber : Launching Buku Pendanaan Publik untuk 
Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia tahun 2016-2018 
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