
 

 

  



 

 

CBDC Belum Masuk BPPU 2025,  

Berikut Empat Persyaratan Untuk Peluncuran CBDC 

 
Central Bank Digital Currency yang disingkat CBDC merupakan mata uang digital 

yang rencananya akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Namun, Kepala Departemen 

Pengembangan Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat memastikan bahwa CBDC belum 

masuk ke dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 yang dirancang 

untuk mempercepat upaya pengembangan pasar uang Indonesia. Beliau juga 

menjelaskan bahwa saat ini BPPU masih terdiri dari tiga pilar utama yakni: mendorong 

digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan; memperkuat efektivitas 

transmisi kebijakan moneter; dan mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan 

pengelolaan risiko.  

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono 

mengungkapkan bahwa CBDC Indonesia masih dalam kajian dimana konsepnya masih 

dimatangkan agar implementasinya sesuai dengan yang diharapkan. Beliau juga 

menyebutkan bahwa BPPU 2025 merupakan peta pembangunan infrastruktur pasar 

uang, sementara CBDC berada di wilayah yang berbeda. Gubernur Bank Indonesia, 



 

 

Perry Warjiyo sebelumnya juga pernah menyampaikan bahwa terdapat tiga persyaratan 

yang perlu dipersiapkan dalam meluncurkan CBDC diantaranya yaitu: 

1. Desain digital rupiah menjadi alat pembayaran yang sah. Namun pada tahap ini masih 

dalam kajian.  

2. Infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran agar bisa menuangkan digital 

currency.  

3. Pilihan teknologi. Menurut Perry Warjiyo ada berbagai pilihan nantinya, apakah 

menggunakan blockchain, Distributed Ledger Technology, atau menggunakan Stable 

Coin. 

Pada kesempatan yang sama, Perry Warjiyo juga menyatakan bahwa memang 

negara lain sedang gencar-gencarnya menghadirkan mata uang digital seiring dengan 

pesatnya perkembangan kripto. Namun baginya, di Indonesia harus dilakukan secara 

bertahap. Mengingat bahwa CBDC belum menjadi bagian dalam blueprint 

pengembangan pasar uang dan sistem pembayaran, karena CBDC menyangkut platform 

teknologi dan hal lainnya. Selain itu, saat ini Indonesia belum memiliki urgency untuk 

menerbitkan CBDC karena di negara lain penduduknya dalam memegang cash rendah. 

Sedangkan di Indonesia urgency belum separah di negara-negara lain yang sudah 

menerbitkan.  

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat pada 

kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa Bank Sentral fokus pada instrumen 

Repurchase Agreement (repo) dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) pada 

tahun 2021 hingga tahun 2022. Hal ini tertuang dalam BPPU 2025. Beliau juga 

menyampaikan terdapat enam poin untuk pengembangan repo, yakni: 

1. Perluasan pelaku transaksi repo 

2. Perluasan underlying repo 

3. Pengembangan pricing repo rate yang efisien 

4. Penguatan sertifikasi treasury dan market conduct 

5. Pemanfaatan mini GMRA (Global Master Repurchase Agreement) syariah 



 

 

6. Pengembangan securities lending dan borrowing lending SLB) 

Kemudian selanjutnya terdapat empat poin dalam mengembangkan DNDF, yakni: 

1. Perluasan pelaku transaksi DNDF 

2. Upaya menyeimbangkan supply dan demand 

3. Pengembangan variasi mata uang dan tenor DNDF 

4. JISDOR sebagai kurs fixing DNDF yang kredibel 
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PPKM Mikro Kembali Diterapkan di Beberapa Sektor,  

Berikut Rinciannya   

 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro kembali 

diterapkan oleh pemerintah mulai 22 Juni sampai dengan 5 Juli mendatang. Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang sekaligus Ketua Komite Penanganan 

Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), Airlangga Hartarto 

mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko 

Widodo. Beliau mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan penegasan terkait 

dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro. 

Kebijakan ini diterapkan guna menekan lonjakan kasus positif Covid-19 yang terjadi 

beberapa waktu terakhir. 

PPKM Mikro diterapkan di 11 sektor berbeda yang disesuaikan dengan zona risiko 

Covid-19 di daerah masing-masing. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. 

1. Perkantoran/tempat kerja, baik perkantoran pemerintah maupun 

BUMN/BUMD/Swasta diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Zona merah menerapkan WFH 75% dan WFO 25%. 

- Zona lainnya menerapkan WFH 50% dan WFO 50%. 



 

 

- Melakukan penerapan protokol kesehatan dengan ketat, pengaturan waktu kerja 

secara bergiliran, dan saat WFH tidak boleh melakukan mobilitas ke daerah lain. 

- Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemda. 

2. Belajar mengajar diberlakukan dengan ketentuan: 

- Zona merah melakukan proses belajar mengajar secara daring. 

- Zona lainnya sesuai pengaturan dari Kemendikbud ristek dengan penerapan 

protokol kesehatan yang lebih ketat. 

3. Sektor esensial, di mana kegiatannya dapat beroperasi 100% dengan pengaturan 

jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 

Sektor yang tergolong sektor esensial yakni industri, utilitas publik, objek vital 

nasional, dan tempat pemenuhan kebutuhan pokok baik yang berdiri sendiri maupun 

di pusat perbelanjaan. 

4. Restoran/tempat makan/kafe, diberlakukan dengan ketentuan: 

- Makan/minum di tempat paling banyak 25% dari kapasitas. 

- Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00. 

- Layanan pesan antar sesuai dengan jam operasional restoran. 

- Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 

5. Pusat Perbelanjaan, mall, pasar, dan pusat perdagangan, diberlakukan dengan 

ketentuan: 

- Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00. 

- Pembatasan pengunjung paling banyak 25% dari kapasitas. 

6. Konstruksi, di mana sektor ini dapat beroperasi 100% dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan yang lebih ketat. 

7. Kegiatan ibadah, diberlakukan dengan ketentuan: 

- Zona merah, ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman sesuai dengan surat 

edaran menteri agama. 

- Zona lainnya sesuai pengaturan dari kementerian agama, dengan penerapan 

protokol kesehatan yang lebih ketat. 

8. Kegiatan di area publik yang termasuk didalamnya fasilitas umum, taman umum, 

tempat wisata umum, dan area publik lainnya diberlakukan dengan ketentuan: 



 

 

- Zona merah, ditutup sementara sampai dinyatakan aman. 

- Zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dari kapasitas, pengaturan dari 

pemda dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 

9. Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan 

kerumunan diberlakukan dengan ketentuan: 

- Zona merah, ditutup sementara sampai dinyatakan aman. 

- Zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dari kapasitas, pengaturan dari 

pemda dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.  

10. Rapat, seminar, dan pertemuan luring diberlakukan dengan ketentuan: 

- Zona merah, ditutup sementara sampai dinyatakan aman. 

- Zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dari kapasitas, dengan 

penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 

11. Transportasi umum, sektor ini dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas dan 

jam operasional oleh pemda dan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. 
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Gebrakan Baru Untuk Pertamina,  

Ahok Kembali Menyita Perhatian Publik 

 
Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok selaku Komisaris Utama PT 

Pertamina, kembali menghebohkan publik dengan gebrakan barunya yang tak tanggung-

tanggung. Mulai dari pencabutan fasilitas kartu kredit korporat sampai dengan usulan 

pemecatan bagi pihak yang bertanggung jawab atas insiden kebakaran kilang minyak 

milik pertamina.  

Pencabutan fasilitas tersebut dinilai sebagai salah satu gebrakan dalam upaya 

efisiensi keuangan pertamina. Karena menurut beliau, uang yang dikeluarkan perseroan 

untuk fasilitas tersebut sangatlah besar. Selain itu, tujuan dari pencabutan fasilitas ini 

adalah untuk memudahkan perseroan dalam melakukan kontrol dan mencegah 

pemanfaatan yang tidak ada urusannya dengan perusahaan. Beliau juga menegaskan 

bahwa pencabutan fasilitas kartu kredit tersebut berlaku di seluruh grup pertamina.  

Ahok menjelaskan bahwa pencabutan fasilitas kartu kredit untuk manajer, direksi 

dan komisaris telah menjadi kesepakatan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), 



 

 

di mana keputusan ini telah disetujui oleh semua pihak. Bahkan Ahok mengungkapkan 

bahwa Menteri BUMN Erick Thohir juga setuju dengan rencana penghapusan tersebut, 

namun karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, sehingga tidak spesifik bicara setuju. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Detik.com, bahwa eksekusi kesepakatan 

dalam RUPS tersebut tertuang dalam surat No. 204/H00000/2021-S4 tanggal 15 Juni 

2021 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini. Isi 

suratnya pun telah beredar di media internet, dan saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut 

Ahok langsung membenarkannya. Beliau juga sekaligus meluruskan terkait statement 

yang menyebut bahwa dirinya seolah membawa pertamina mundur dengan menerapkan 

sistem tunai, bukan sistem cashless yang sudah berjalan.  

Gebrakan berikutnya adalah usulan mengenai pemecatan terhadap pihak yang 

bertanggung jawab atas insiden kebakaran kilang pertamina. Mengingat insiden 

kebakaran kilang minyak yang terjadi secara beruntun dalam kurun waktu kurang dari 

tiga bulan, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar keamanan dari 

pengoperasian kilang minyak tersebut. Ahok juga menjelaskan bahwa usul pemecatan 

tersebut sudah disampaikan ke Dirut Pertamina, Nicke Widyawati. Dan untuk lebih lanjut 

mengenai usulan ini akan di eksekusi di dewan direksi. 
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Polemik Isu Penolakan Tambang Emas  

di Pulau Sangihe  

 

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, Merah Johansyah Ismail 

berpendapat bahwa izin usaha pertambangan (IUP) untuk perusahaan tambang emas 

TMS di pulau Sangihe Sulawesi Utara, cacat hukum. Menurut beliau, izin yang diberikan 

tersebut bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Lebih tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Pulau 

kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 kilometer persegi 

beserta kesatuan ekosistemnya”. Sementara itu, luas Kepulauan Sangihe hanya 736,98 

kilometer persegi dan oleh karenanya Sangihe tidak boleh ditambang. Selanjutnya pada 

Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di 

sekitarnya diprioritaskan untuk sembilan kepentingan, yakni: konservasi; pendidikan dan 

pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan 

dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; 

dan/atau pertahanan dan keamanan negara”. Hal ini menunjukkan bahwa pulau Sangihe 

tidak memenuhi syarat sebagai daerah pertambangan. 



 

 

Masyarakat setempat menolak keras adanya izin tambang di pulau Sangihe. Salah 

seorang aktivis menegaskan bahwa Sangihe ada di persimpangan Lempeng Eurasia dan 

Lempeng Pasifik, serta Lempeng Sangihe dan Lempeng Laut Maluku, maka ada patahan 

dan dapat mengakibatkan tanah di Sangihe bisa turun tiba-tiba dan tingginya potensi 

ancaman gempa bumi. Struktur tanah pun labil dapat menyebabkan bisa longsor. Disisi 

lain, Gunung Ruang, Gunung Karangetang, Gunung bawah laut Banua Wuhu, dan 

Gunung Awu berada di sekitar Kepulauan Sangihe. Maka daerah itu rentan menjadi area 

terdampak gunung api aktif. Hutan Lindung Gunung Sahendarumang yang menaungi 

burung endemik Sangihe pun masuk dalam rencana area penggalian emas. Belum lagi 

perbukitan di Sahendarumang menjadi urat bagi 70 sungai di kawasan selatan Sangihe, 

sungai-sungai itu sebagai lumbung air bersih bagi penduduk. Jika pertambangan ini 

dilanjutkan, maka potensi bencana alam akan berlipat berkali-kali dan bentang alam di 

kepulauan tersebut akan berubah.  

Namun, disisi lain keputusan Kementerian ESDM sangat mengejutkan warga 

setempat. Pasalnya Menteri ESDM memberikan izin perpanjangan kontrak karya PT 

TMS hingga 33 tahun setelah sempat ditangguhkan selama empat tahun sejak 2017. Izin 

tersebut tertuang dalam surat Kementerian ESDM Nomor 163 K/MB.04/DJB/2021 yang 

terbit pada 29 Januari 2021. Padahal berdasarkan UU tentang Mineral dan batubara 

Tahun 2020, kontrak karya hanya boleh diperpanjang dua kali dan masing-masing 

selama 10 tahun.  

Dan pemberitaan mengenai meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, 

Helmud Hontong sontak mengungkap persoalan izin tambang emas di pulau Sangihe. 

Koordinator Gerakan Save Sangihe Island, Jull Takaliuang mengatakan bahwa Helmud 

telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang meminta agar mempertimbangkan 

pembatalan izin operasi Kontrak Karya PT TMS dan kemudian suratnya menyebar di 

media sosial. Jull Takaliuang juga berpendapat bahwa kemungkinan surat tersebut 

dikirim secara pribadi oleh Wakil Bupati Sangihe, tanpa mengatasnamakan pemerintah 

kabupaten Sangihe. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Wakil Bupati mendapat 

banyak keluhan dari masyarakat yang menolak tambang di pulau Sangihe, beliau pada 

saat itu melihat keresahan masyarakatnya dan langsung bersurat ke Menteri ESDM.  



 

 

Penolakan izin tambang yang dilakukan oleh Wakil Bupati Sangihe ini, membuat 

beberapa aktivis menilai bahwa kematian beliau sebagai hal yang janggal. Namun 

setelah dilakukan autopsi oleh Polda Sulawesi Utara, polisi mengatakan bahwa tidak 

ditemukan racun dalam tubuh bapak Helmud. Dan tim forensik menyatakan bahwa beliau 

meninggal karena penyakit menahun yang sudah dideritanya.  
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Revisi UU ITE Berujung Pada Penerbitan SKB 

 
Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan “pasal karet” yang terdapat dalam UU 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, pemerintah resmi menandatangani Surat 

Keputusan Bersama (SKB) pedoman interpretasi dan implementasi UU ITE. Pedoman 

ini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung 

ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada Rabu 23 Juni 2021, 

dengan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko 

Polhukam) Mahfud MD. 

Jika kita mengingat kembali, pada 15 Februari lalu revisi UU ITE ini telah menjadi 

wacana saat Presiden Jokowi meminta DPR melakukan revisi UU ITE jika nantinya tidak 

bisa memberikan rasa keadilan. SKB Pedoman UU ITE tersebut merupakan solusi 

tercepat, mengingat proses revisi UU ITE antara Pemerintah dan DPR membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar. Dengan adanya SKB tersebut, diharapkan akan ada 

persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan dan 

mengimplementasikan UU ITE. Pedoman tersebut berisi delapan poin mengenai definisi 



 

 

dan syarat UU ITE yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. Delapan 

poin yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 27 ayat (1). Fokus pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, 

mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan 

kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan 

kembali konten tersebut.  

2. Pasal 27 ayat (2). Fokus pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, 

mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang 

atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Pasal 27 ayat (3). Fokus pasal ini adalah:  

1) Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud 

mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang 

muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal 

supaya diketahui umum. 

2) Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya 

cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa 

penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.  

3) Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan 

bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.  

4) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten 

disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.  

5) Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial 

atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers 

maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.  

4. Pasal 27 ayat (4). Fokus pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang 

ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun 

tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka 

rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.  



 

 

5. Pasal 28 ayat (1). Fokus pasal ini pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam 

konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat 

dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force 

majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita 

bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.  

6. Pasal 28 ayat (2). Fokus pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi 

yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok 

masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau 

tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang 

dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.  

7. Pasal 29. Fokus pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi 

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau 

mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta 

benda dan merupakan delik umum.  

8. Pasal 36. Fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang 

perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa 

potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat non materiel. Nilai kerugian 

materiel merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. 

Pedoman implementasi tersebut yang lengkapnya bernama Surat Keputusan 

Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang 

Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE. Menurut anggota koalisi 

YLBHI, M. Isnur menyampaikan bahwa masih terdapat permasalahan dalam 

implementasi UU ITE yang tidak dapat diselesaikan dengan pedoman. Beliau 

berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahannya adalah ketidakjelasan atau 

kekaburan norma hukum yang tercantum dari pasal-pasal yang selama ini lebih sering 

digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara. Dan karena itu melanggar pasal dalam 

UUD 1945, yakni pasal mengenai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.  
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Dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Salah Sasaran?  

Begini Tanggapan Kemenkop UKM  

 

Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPUM yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka penanganan dampak Covid-19 tidak tepat 

sasaran. Laporan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2021 BPK mencatat 

sebanyak Rp 1,18 triliun dana terdistribusi untuk 418.947 penerima yang bermasalah. 

Adapun data rincian penerima yang tidak tepat sasaran tersebut, sebagai berikut: 

1) 56 penerima BPUM berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri 

2) 2.413 penerima BPUM dengan NIK yang sama menerima bantuan lebih dari satu kali 

3) 29.060 penerima BPUM bukan usaha mikro 

4) 144.802 penerima BPUM yang sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan 

lainnya 

5) 25.912 penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman KUR 

6) 207.771 penerima memiliki NIK yang tidak sesuai dengan database dukcapil 

7) Penerima sudah meninggal dunia 



 

 

BPK juga mengungkapkan bahwa terdapat penyaluran dana bergulir yang 

dilakukan oleh lembaga mitra sebesar Rp84,62 miliar kepada 9.336 penerima yang tidak 

memenuhi kriteria. Berdasarkan catatan BPK, dana BPUM yang gagal disalurkan ke 

penerima belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp23,5 miliar dan double debt pada 

penerima BPUM ke rekening RPL pada 2 dan 8 Maret 2021 sebesar Rp43.200.000. 

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, dana BPUM gagal salur sebesar Rp23,5 miliar 

tersebut belum dikembalikan ke kas negara serta sebesar Rp43.200.000 masih belum 

mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan sesuai surat KUKM Nomor 

262/Dep.3/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang pengembalian dana penerima BPUM 

double debt sehingga belum jelas perlakuan pendataannya. 

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati juga menyarankan agar 

pemerintah pusat mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk 

mengintegrasi data. Perlu upaya cepat agar UMKM mampu bertahan dalam pandemi 

Covid-19 dan mendapat manfaat BPUM. Persoalan manajemen data yang buruk, 

membuat pelaku UMKM yang semestinya berhak menjadi kehilangan manfaat BPUM. 

Transparency International Indonesia (TII) mencatat selama Juni 2021, sebanyak 44 

pelaku usaha mengadu ke mereka terkait penerima salah sasaran tersebut. Peneliti TII, 

Agus Sarwono menilai persoalan ini dipicu oleh ketersediaan data pelaku UMKM yang 

tidak lengkap dan akurat dan tata cara pengusulan penerima manfaat yang berbelit-belit. 

Kelemahan tata kelola ini bukan tidak mungkin akan membuka celah pada potensi 

koruptif. Beliau mendorong Kemenkop UKM bersikap transparan dan mulai melakukan 

digitalisasi data-data terkait UMKM, dimana tujuannya agar data mudah terpantau secara 

real time oleh masyarakat. 

Terkait isu tersebut, Kemenkop UKM akhirnya angkat suara dan membantah 

adanya tuduhan telah salah memberikan BPUM ke penerima dengan status ASN, TNI, 

Polri, karyawan BUMN dan karyawan BUMD. Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman 

Hakim menyatakan bahwa pihaknya sudah menelusuri data tersebut dan sebagian 

dugaan tidak benar. Beliau mengungkapkan bahwa ada pelaku UKM yang dulunya 

terdata sebagai PNS, namun sekarang sudah pensiun dari jabatannya. Selain itu, 



 

 

Kemenkop UKM juga mengklaim telah melakukan verifikasi data melalui database 

dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri di KPU. 

Beliau juga menyampaikan bahwa untuk yang benar berstatus PNS, penyaluran sudah 

otomatis terblokir oleh bank penyalur. 
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Munculnya Varian Delta dan Lonjakan Covid-19, 

Pembelajaran Tatap Muka 12 Juli Terancam Batal  

 
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemda menunda pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka terbatas Juli mendatang. Hal ini dikarenakan kasus Covid-19 

pada anak di Indonesia meningkat hingga 12,5%. Sekretaris Jenderal FSGI, Heru 

Purnomo dalam keterangan tertulis menyatakan bahwa jika kasus positif terus bertambah 

dan sulit dikendalikan, maka pemerintah daerah wajib menunda pembukaan sekolah 

pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dicanangkan akan dimulai pada 12 Juli 2021.  

Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema mengatakan untuk tidak memaksakan diri 

untuk tetap melakukan pembelajaran tatap muka. Terlebih masih tingginya kasus Covid-

19 di beberapa daerah. Ia menilai ada baiknya rencana itu hanya dilakukan di daerah 

zona hijau. Beliau meminta pembelajaran tatap muka untuk dipertimbangkan kembali, 

terlebih pada daerah-daerah yang masuk dalam zona merah. 

Wasekjen FSGI, Mansur mengatakan pemerintah daerah dapat membuka 

pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah apabila sejumlah daerah memiliki 

positivity rate di bawah 5 persen. Selain itu, data faktual terkait kesiapan sekolah harus 



 

 

tersedia dengan benar seperti data zonasi sekolah dan kondisi geografis lingkungan 

sekolah. Berdasarkan hal tersebut, FSGI memberikan rekomendasi bagi pemerintah 

diantaranya yaitu:  

1. FSGI mendorong Pemerintah menuntaskan program vaksinasi bagi seluruh guru dan 

dosen, karena masih banyak guru dan tenaga pendidik yang belum mendapatkan 

vaksinasi.  

2. Mendorong Dinas Kesehatan daerah dengan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama 

menyosialisasikan manfaat vaksin di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, 

terutama untuk kelompok yang menolak divaksin.  

3. Mendorong Satgas Covid-19 Daerah bertindak tegas untuk menghentikan PTM, 

termasuk uji coba PTM di daerahnya ketika Positivity Rate diatas 5%.  

4. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) 

harus mengutamakan hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan 

nomor 3. 

Disisi lain, varian delta dikabarkan telah memasuki wilayah Indonesia. Seperti yang 

diketahui bahwa varian ini pertama kali ditemukan di India. Hingga 22 Juni telah 

ditemukan 1 varian Alfa, 1 Beta, dan 103 Delta. Varian SARS-CoV-2 yang lebih menular 

ini agar direspons dengan menjaga protokol kesehatan lebih kuat dan memperbanyak 

tes serta pelacakan. Dominasi varian virus pemicu Covid-19 yang lebih menular ini turut 

memicu lonjakan kasus yang pada Sabtu tanggal 26 Juni 2021 kembali memecahkan 

rekor terbanyak dengan 21.095 kasus baru.  

Dari analisis penelitian Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, terlihat varian Delta 

mulai banyak ditemukan pada sampel yang diperiksa pada Maret 2021 dan semakin 

membesar bulan Juni 2021, menggeser berbagai varian lain yang telah lebih dulu 

menyebar. Varian Delta telah ditemukan di Indonesia sejak Januari 2021. Dan sampai 

saat ini terdapat beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Kudus, dan Bangkalan sudah 

terkonfirmasi varian delta mendominasi. Adapun level varian delta yang penting untuk 

diperhatikan dan diwaspadai yakni: 

1. Berbahaya. 



 

 

2. Sangat cepat menyebar/berpindah/menular lewat bicara/bersin. 

3. Cepat ambil alih menjadi Strain Utama yang beredar di satu wilayah. 

4. Unggul dalam hal bertahan hidup. 

5. Timbulkan gejala lebih parah & komplikasi, tingkatkan risiko hilang pendengaran, 

nyeri ulu hati, dan mual. 

6. Pasien harus dirawat di rumah sakit dan perlu suplementasi oksigen. 

Namun demikian, Masdalina selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi 

Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menyatakan bahwa apapun jenis variannya, 

intervensinya tetap sama yakni tracing, testing, dan containment (penelusuran, 

pengujian, dan penahanan). Tetapi ketika ada permenkes yang melepaskan mereka di 

hari kelima karantina, itu merupakan suatu kesalahan. 
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