Pengusaha Dorong Pembentukan Komite Percepatan Pemulihan
Perekonomian Nasional (KP3N)

Journalist: heriyoko, Tanggal: 10 May 2020
JAKARTA--Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 turun drastis diangka 2,97% jauh dari harapan Pemerintah
yang punya ekspektasi diatas 4 %. Penurunan ini sebagai dampak Covid 19 yang membuat konsumsi rumah
tangga turun menjadi 2,84% yang normalmya tumbuh diatas 5%.
Terkait hal itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Prov.DKI Jakarta,
Sarman Simanjorang, di Jakarta, Minggu (10/5/2020) mengatakan pertumbuhan ekonomi yang anjlok ini
menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Pemerintah mengingat kondisi ke depan Indonesia masih
menghadapi Covid 19 yang belum pasti kapan berakhir.
Moment Idul Fitri 2020 yang merupakan puncak perputaran uang terbesar di Indonesia, seharusnya dapat
memicu pertumbuhan ekonomi kuartal II.
”Melihat kondisi dunia usaha saat ini yang sudah banyak tutup, banyak karyawan swasta yang tidak
menerima THR dan larangan mudik maka momen lebaran ini tidak dapat diandalkan mendongkrak
pertumbuhan ekonomi kuartal II. Bahkan aliran uang warga kota dari Jabodetabek ke daerah tujuan mudik
yang selama ini cukup tinggi, diperkirakan akan turun 80%”. ujar Sarman.

Ia menambahkan banyak pekerja yang menjadi korban PHK dan dirumahkan berdampak pada turunnya
pendapatan masyarakat dan akan berpengaruh terhadap daya beli atau konsumsi rumah tangga. Dan jika
Covid ini masih berkepanjangan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat berat dan pemerintah
memiliki skenario yang sangat ekstrim turun diangka minus 0,4%. Jika ini terjadi maka krisis ekonomi
sudah di depan mata.
Ditengah Pemerintah focus menangani Covid 19 melalui Gugus Tugas Covid 19 harus ada tim yang sudah
merancang grand desain langkah dan program dan scenario yang harus dilakukan paska Covid 19 agar dunia
usaha dapat berlari kencang disemua sektor mulai dari manufacturing,pariwisata,perdagangan,ritel,jasa dan
UMKM.
”Kita mengusulkan ke Presiden untuk segera membetuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian
Nasional (KP3N). Komite ini akan bertugas untuk merumuskan,langkah,strategi,program serta kebijakan
yang akan dilakukan setelah Covid ini, sehingga dunia usaha bisa segera berlari kencang”. katanya.
Sarman berharap Komite ini sejogyannya di ketuai dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari
asosiasi/organisasi dunia usaha masing masing sektor usaha,dari unsur pemerintah/instansi terkait dan unsur
perguruan tinggi dan pengamat ekonomi. (hy)
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