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engawali tahun 2020, kita berangkat
dengan optimisme bahwa keadaan
akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Namun, baru beberapa
bulan berjalan, kita dikejutkan de-

ngan pandemi Covid-19. Virus ini tidak hanya mengancam jiwa
manusia tapi juga mengguncang perekonomian dunia. Saat ini,
seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama, yaitu perlambatan ekonomi.

Untuk menghadapi ini, kesiapan dan beragam strategi adapPAHALA N. MANSURY
Direktur Utama

P T B a n k T a b u n g a n N e g a r a ( P e r s e r o ) Tb k

tasi perlu diterapkan serta sinergi antara Pemerintah, swasta dan
masyarakat diperkuat. Upaya pemerintah dalam menghadapi
pandemi ini patut kita apresiasi dan perlu kita dukung sambil
terus memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19.
Dampak terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu
menjadi perhatian kita bersama, sehingga diperlukan langkahlangkah koordinasi dari kebijakan lanjutan yang ditempuh untuk
menjaga stabilitas serta menopang pertumbuhan ekonomi
Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.
Dalam situasi seperti ini Majalah Good Living tetap hadir untuk Anda para Nasabah BTN Prioritas. Kami mengangkat beragam topik menarik untuk memperkaya pengetahuan bagi pembaca, mulai dari informasi mengenai makro ekonomi Indonesia,
dunia bisnis, dan seluk beluk serta peluang investasi terkini, dan
tak lupa informasi mengenai gaya hidup dan info-info menarik
lainnya.
Semoga kehadiran Majalah Good Living ini akan selalu membawa nilai positif dan menjadi bacaan yang bermanfaat khususnya bagi Anda Nasabah BTN Prioritas. Dan dalam momen
Lebaran yang suci ini, izinkanlah kami mengucapkan mohon maaf
lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441H.
Selamat membaca.
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Th i s

Banyak hal telah berubah sejak 2020 dimulai, di antaranya cukup menyakitkan
sekaligus menyeramkan, ada banyak ketidakpastian dan juga kebimbangan
namun yakinlah cepat atau lambat semua akan baik-baik kembali.
T e k s R a p h a e l a N a t a s h a • F o t o DOK . SPESIAL

datang tiba-tiba dan mencuri segala harapan. Yang

J

tersisa hanyalah rasa kemanusiaan dan hati nurani
yang dapat memulihkan keadaan.
Siapa yang menyangka, industri yang bergerak
ika kita mundur sedikit ke belakang, saat ini

cepat, terkesan angkuh, dan berharga miliaran

pada tahun yang lalu misalnya, mungkin

dollar ini kini menghentikan seluruh pergerakannya,

tidak pernah terlintas sedikit pun akan

menyumbang jutaan uangnya, dan menomorduakan

musibah yang sedang menanti. Industri fashion pun

kompetisi untuk menyelamatkan nyawa manusia.

tidak lepas dari ketidakpastian tersebut. Munculnya

Membuktikan bahwa pakaian dengan harga setinggi

pandemi virus yang mendunia membuat hampir

langit pun tidak bisa dibandingkan dengan hidup

semua industri lumpuh, seakan sebuah nightmare

seseorang.

United, We Will Make It!

Pandemi yang tidak pernah diperkirakan oleh
siapapun membuat kurangnya peralatan medis
termasuk alat perlindungan diri. Rumah mode asal
Italia, Ermenegildo Zegna, memutuskan untuk ikut
membantu permasalahan ini dengan mengerahkan
dua pabriknya di Italia dan Swiss untuk membuat
280.000 pakaian medis. Mengusung motto “United,
We Will Make It”, Zegna percaya jika seluruh sektor
industri ikut mengambil bagian, semakin cepat
dunia ini akan pulih. Yes, we couldn’t agree more!
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actiVities to escape reality
Keep entertained during quarantine! Dior
menyuguhkan sepuluh buku pilihan mengenai
segala hal tentang rumah couture ini, di mana
imajinasi, seni dan realita bertemu. Selain itu juga
ada podcast yang membicarakan gerakan feminism
bersama banyak tokoh perempuan hebat, yang
tersedia di podcasts.dior.com. This should be suitable
for you, all the lady bosses!

More help froM paris
Louis Vuitton turut merubah studio ready-to-wear
di Paris untuk memproduksi ribuan pakaian medis
yang akan disumbangkan kepada enam rumah sakit
yang menangani kasus Corona. Nah, untuk Anda yang
berada di rumah, Louis Vuitton pun memberikan
suatu tontonan mingguan pada website-nya di www.
fondationlouisvuitton.fr. Mulai dari konser cello,
permainan memori yang cocok untuk anak, hingga
mengeksplor art exhibition yang ada pada tahun 2017!

actiVities to escape reality
Capri Holdings, grup yang menaungi global luxury fashion brands
ini menyumbang lebih dari $3 juta untuk menangani pandemi
Corona! Mulai dari Michael Kors, Versace, dan Jimmy Choo, memiliki
tujuan masing-masing untuk menyalurkan dana sumbangannya.
Michael Kors untuk komunitas di New York, Versace untuk Chinese
Red Cross Foundation, lalu ada Jimmy Choo untuk penanggulangan
di United Kingdom. Tersebar luas dan merata, semoga beban di
seluruh dunia diringankan dengan adanya banyak tangan yang
membantu. Because together, we can!
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Young & Beautiful
Dior mempersembahkan sebuah koleksi musim semi dan panas yang feminin dan
tetap menyelipkan semangat muda di tengah dunia yang dilanda kesuraman. Kemeja
berwarna biru menyala bak siraman air segar, celana pendek yang praktis untuk
dipadankan dengan jas kasual atau kemeja biasa, tanpa melupakan aksesori berupa
tas dan sepatu yang praktis dan nyaman dikenakan.
Foto Ines Manai
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M a s k ,

R e s t

Ketika dunia mengizinkan kita berada di rumah
sepanjang waktu, mungkin kita diberi kesempatan
untuk benar-benar merawat diri sebelum
menjalani kehidupan normal kembali.

B

ukan hanya pikiran yang dapat beristirahat di masa karantina ini, namun juga tubuh
yang selama ini belum mendapat perhatian sepenuhnya. Masker wajah adalah sebuah
keharusan jika menikmati quality time sambil merawat wajah adalah definisi dari ‘istirahat’
Anda. Empat masker wajah berikut adalah favorit para pemburu skin care enthusiast. Simak
manfaatnya dan beri kesempatan untuk bekerja pada wajah Anda!

L’Occitane | Reine Blanche Instant Illuminating Sheet Mask

Cantik dan cerah menjadi sesuatu yang
dicari setiap wanita dalam perawatan kulitnya.
Sheet mask dari koleksi Reine Blanche oleh
L’Occitane ini menawarkan keduanya secara
instan, bahkan hanya dalam 10 menit!
Kandungan ekstrak bunga Meadowsheet
menjadi keunggulan produk ini yang terbukti
memiliki khasiat memperbarui luminositas kulit
sehingga membantu kulit tampak lebih segar
dan bercahaya, serta mengatasi dehidrasi. Ketika
disimpan dalam lemari es, masker wajah ini
memberikan fungsi lebih dengan mendinginkan
suhu kulit wajah Anda. There will be no doubt,
sheet mask dari L’Occitane ini sangat cocok
Anda gunakan ketika momen santai di rumah
pada waktu karantina ini.
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Sensatia | Firming Pomegranate Sheet Mask
Stay young and beautiful dengan brand lokal yang satu ini, Sensatia Botanicals.
Mengandung ekstrak dan minyak buah delima dengan antioksidan tinggi, masker wajah
ini mampu membantu menjaga kulit dari radikal bebas dan menstimulasi regenerasi sel
yang membuat kulit Anda terlihat lebih kencang, segar, dan awet muda. Serat VEOCEL TM
digunakan sebagai bahan masker, sehingga terasa lembut di kulit dan membantu
penyerapan nutrisi serum pada kulit. Sheet mask yang dapat digunakan oleh semua
tipe kulit ini juga mengandung lemon yang memperkaya kandungan antioksidannya
dan lidah buaya yang membantu meredakan peradangan. Siap-siap terkejut dengan
wewangian kuat khas Sensatia yang membuat Anda semakin yakin dengan keaslian
ekstraknya.

L’Oreal | Revitalift Pro-Youth Mask
Plumping Essence
Masker wajah anti-aging yang sekaligus membantu menjaga elastisitas kulit?
It is possible with L’Oreal Revitalift Pro-Youth Mask Plumping Essence. Sheet
mask ini merupakan salah satu dari tiga varian Revitalift Essence Face Mask ini
membantu menyamarkan garis halus dan kerutan pada wajah. Mengandung
Hyaluronic Acid, masker ini membuat kulit wajah menjadi lebih halus dan
elastis. Kelebihan lain dari masker ini ialah kandungan ekstrak Damask Rosenya, bunga langka yang mampu melembabkan, mencerahkan serta membuat
kulit terasa lebih nyaman. Lebih dari itu, Anda bisa merasakan manfaat ini
hanya dalam 15 menit pemakaian!

Dr. Jart+ Ceramidin TM | Facial Barrier Mask
Kulit wajah dengan tipe normal, kering hingga sangat kering, tidak jarang
memiliki keluhan gatal, terasa kasar dan tidak nyaman. Jika Anda juga merasa
demikian, mungkin inilah jawaban yang Anda cari! Terbuat dari 100% serat
bambu yang biodegradable dan essence dengan tekstur yang creamy, bahanbahan aktif yang dikandung dalam masker wajah ini dapat terpenetrasi lebih
dalam dan kelembaban dapat bertahan lebih lama di kulit. Masker wajah ini
mengandung bahan-bahan aktif seperti 5 Cera Complex sebagai skin barrier
yang menghidrasi kulit; Ectoin, yang menjaga kulit Anda dari kehilangan
cairan secara berlebih; serta Moisturizing Peptide Complex yang membantu
menenangkan dan melembapkan kulit yang rusak. No more worries for your dry
and damaged skin!

mag az in e

of

b t n

p r i o r i t a s

|

15

|

e d i s i

1

•

2 02 0

•

bea uty

f r o m
t o

mag az in e

of

news

•

P e r f um e

S a n i t i z e r

b t n

p r i o r i t a s

|

16

|

T e k s R a p h a e l a N a t a s h a • F o t o DOK . SPESIAL

e d i s i

1

•

2 02 0

•

bea uty

news

•

B vlgari
Bvlgari yang selama ini dikenal akan perhiasan dan parfumnya kini berganti arah untuk
sementara waktu. Kurangnya hand sanitizer di Italia bersamaan dengan kasus Covid-19
yang semakin meningkat, membuat perusahaan yang kerap dikaitkan sebagai ‘symbol of

L ’ O real

Italy’ ini memutuskan untuk mengulurkan tangannya. Hand sanitizer Bvlgari diproduksi

Pemimpin perusahaan dari berbagai

oleh mitra pabriknya, ICR (Industrie Cosmetiche Riunite) yang selama ini memproduksi

merek yang tidak asing terdengar di

parfum dan fasilitas hotel yang bekerjasama dengan Bvlgari. Sebanyak ratusan ribu

telinga juga ikut berpartisipasi. Selain

hand sanitizer didistribusikan dalam botol berukuran 75ml yang dapat didaur ulang.

hand sanitizer dan gel hidroalkohol

Karena hanya disebar di Italia, maka tidak heran jika muncul rasa penasaran akan wangi

yang akan dibagikan secara gratis

yang dihasilkan oleh pabrik parfum tersebut!

kepada pekerja sosial dan juga keluarga
yang membutuhkan di seluruh Eropa,
L’Oreal juga menyumbangkan satu
juta euro kepada banyak pihak yang

N ivea

dirugikan karena Covid ini.

Tidak hanya di luar negeri, pabrik di
Indonesia juga tidak menutup mata
melainkan ikut andil dalam meme
rangi permasalahan dunia ini. PT
Beiersdorf Indonesia, yang menaungi
Nivea, ikut memproduksi 40.000 b
 otol
hand sanitizer

dengan

mengalih-

kan sebagian aktivitas pabriknya di
M alang, Jawa Timur. Tidak berniat

dijual, hand sanitizer ini kemudian
dibagikan ke berbagai rumah sakit
rujukan Covid-19, yayasan, mitra, dan

LVMH

karyawannya. We are so proud!

Sebagai salah satu pionir dalam industri kecantikan yang pertama turun

K ylie C osmetics

dalam penanganan Covid-19, LVMH

Menjadi salah satu miliarder termuda ternyata

mengerahkan ketiga unit lini kosme-

tidak menjadikan Kylie Jenner lupa akan seki-

tiknya yakni Guerlain, Givenchy, dan

tarnya. Bersama sang Ibunda, Kris Jenner, Kylie

juga Dior untuk memproduksi hand

mengumumkan akan bekerjasama dengan stake-

sanitizer. Tujuh puluh dua jam sejak

holder dari Kylie Skin dan Kylie Cosmetics, yaitu

pemerintah Perancis mengumumkan

Coty Inc, untuk membuat hand sanitizer yang

kurangnya hand sanitizer yang ter-

ditujukan untuk rumah sakit di California Selatan.

sedia, Bernard Arnault selaku kepala

Selain menunda pembuatan produk Kylie Skin

LVMH segera memberi instruksi untuk

(yang menjadi merek andalan terbarunya), Kylie

mengubah produk yang akan dibuat

juga mendonasikan 1 juta dollar Amerika untuk

dalam pabriknya. Hand Sanitizer LVMH

tenaga medis yang ada di garis depan penang-

ini disumbangkan secara gratis untuk

gulangan pandemi.

rumah sakit yang berada di Perancis.
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Jika ada sebuah alat olahraga yang efesien dan bisa
menolong Anda saat berada di rumah untuk mendapatkan
kebugaran, maka dumbel adalah pilihannya.
Teks Zulmahmudi • Foto dock. spesial

S

Olahraga angkat beban tidak harus berarti
meng
a ngkat beban berat dan besar. Olahraga
a ngkat beban bisa dilakukan di rumah. Dan jika ada
elain menjaga kesehatan, termasuk me

alat olahraga yang efesien dan bisa menolong Anda

ningkatkan daya tahan tubuh (imunitas)

di rumah untuk mendapatkan kebugaran, maka

yang sangat berguna dalam masa pan

dumbel adalah pilihannya.

demi virus seperti sekarang, berolahraga juga bisa

Membeli satu set dumbel adalah cara yang

mengubah suasana hati. Sebaiknya berolahraga

relatif murah untuk membangun sebuah gym di ru-

dilakukan secara rutin, sesuai anjuran para ahli lan

mah, dengan ini memungkinkan Anda untuk meng-

taran meski terkesan sepele, berolahraga tetap

atur waktu secara efisien dibandingkan dengan

memiliki aturan yang wajib dipatuhi.

b eberapa alat berat yang tersedia di pasaran.

Ada begitu banyak manfaat kesehatan dari olah-

Dumbel juga memberi lebih banyak jenis latih

raga angkat beban seperti peningkatan massa otot,

an gerakan dibandingkan dengan barbel atau alat

meningkatkan kepadatan tulang dan menghindar-

m esin. Apa saja jenis latihan terbaik dengan dumbel

kan Anda dari risiko osteoporosis, juga menurunkan

ini yang bisa dilakukan di rumah Anda? Latihan

risiko cedera, menyehatkan jantung, bahkan meng-

ini sangat efektif bagi mereka yang tidak memi-

hilangkan lebih banyak lemak di tubuh daripada

liki b
 anyak waktu untuk berolahraga namun ingin

olahraga kardio.

m emiliki tubuh ideal.
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Russian Twist
Russian Twist merupakan gerakan yang dikenal efektif untuk mengencangkan otot
perut. Latihan ini amat populer digunakan di seluruh dunia, karena latihan ini sangat
sederhana dan mudah dimodifikasi untuk tingkat keterampilan apa pun.
Untuk melakukan gerakan ini, akan lebih maksimal jika kita menggunakan satu
dumbel, duduklah dengan posisi condong ke belakang, lutut ditekuk dan angkat kaki
beberapa inci dari lantai. Pegang dumbel di atas perut sebagai awalan. Perlahan putar
tubuh ke kiri, dan tahan sebentar, dan putar tubuh ke kanan secara bergantian.

Squad
Latihan ini bisa dilakukan dengan dua dumbel di tangan. Latihan squad akan
memberikan kontraksi pada otot paha sehingga akan lebih kencang dan otot kaki pun
lebih kuat. Berdiri tegak sambil memegang dumbel di masing-masing tangan.
Posisikan kaki Anda menggunakan posisi sedang selebar bahu dengan jarijari sedikit mengarah keluar. Perhatikan posisi kepala Anda demi mempertahankan
punggung lurus. Mulailah perlahan-lahan turunkan tubuh Anda dengan menekuk
lutut saat Anda mempertahankan postur lurus dengan kepala menghadap ke atas.
Lanjutkan ke bawah sampai paha Anda sejajar dengan lantai.

Bisep Curl
Gerakan ini merupakan latihan favorit untuk mengencangkan otot bisep. Berdiri tegak
dengan kaki terbuka lebar sebahu, sambil kedua tangan memegang dumbel. Pastikan
siku Anda dekat dengan tubuh Anda dan telapak tangan menghadap ke depan. Jaga
agar lengan atas Anda tidak bergerak, buang napas saat Anda menggulung beban
hingga setinggi bahu sambil mengontraksikan otot bisep Anda.

Shoulder Press
Tidak hanya terbukti sangat efektif membentuk otot tubuh bagian atas, latihan ini
juga dapat mengurangi rasa nyeri pada bagian bahu (bahu tegang). Pegang sepasang
dumbel dan angkat setinggi bahu dengan kedua lengan ditekuk dan telapak tangan
menghadap ke arah luar.
Berdiri tegak dengan posisi kaki selebar bahu. Dengan memegang dumbel sekuat
mungkin, dorong dumbel ke atas kepala hingga siku benar-benar terkunci. Berhenti
sebentar, lalu turunkan beban secara perlahan kembali ke posisi awal.

Standing Triceps Kickback
Ini adalah latihan tricep yang bagus untuk mengencangkan dan memperkuat bagian
belakang lengan dan salah satu latihan untuk otot tricep terbaik. Berdiri dengan lutut
depan ditekuk dan kaki belakang lurus, tangan Anda memegang dumbel dengan
siku ditekuk pada 90 derajat. Perlahan arahkan dumbel ke belakang sehingga Anda
merasakan regangan pada tricep Anda. Tahan posisi ini beberapa detik dan kemudian
kembali ke awal, bergantian dengan lengan yang berlawanan dan ubah kaki yang
ditekuk dan ulangi.
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Tu n d a L a u n c h i n g
P r o d u k T e r k i n i
Penyebaran virus Covid-19 ternyata tidak hanya
berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Tidak
sedikit produk terbaru yang mengusung teknologi
terkini harus ditunda, baik peluncurannya
maupun penjualannya.

2

020 menjadi tahun yang penuh kejutan. Seharusnya,
tahun ini diprediksi menjadi titik balik pertumbuhan
ekonomi dunia. Melihat beberapa waktu terakhir,
semakin luasnya dampak yang diakibatkan oleh virus,
pergerakannya menjadi semakin tak terduga.

Sejatinya, 2020 ini menjadi waktu yang ditunggu oleh be-

berapa produsen global untuk meluncurkan produk yang dita-

Teks Moh Rusdi • Foto dok. spesial

namkan teknologi terbaru besutannya. Akan tetapi, di tengah
pandemi, rangkaian acara yang biasanya ramai dikerumuni oleh
para penggemarnya ini mau tidak mau harus ditunda sampai
dengan kondisi membaik.
Berikut ini adalah beberapa produk dengan teknologi terbaru
yang seharusnya dapat kita saksikan pada tahun ini:

Maserati
New Ghibli Sedan plug-in hybrid
Italia adalah salah satu negara yang paling terdampak oleh pandemi. Hal ini pun otomatis berdampak pada peta bisnis industri otomotif, mengingat sejumlah pabrikan merupakan pabrikan yang
bermarkas di Italia. Salah satu brand yang terdampak virus ini adalah Maserati yang melakukan
penundaan dua produk andalan. Salah satu diantaranya adalah mobil yang telah menerapkan energi
listrik.
Maserati pun telah mengumumkan bahwa
produk elektrik pertama yang akan dihadirkan
adalah New Ghibli Sedan plug-in hybrid yang ditunda
peluncurannya hingga akhir tahun ini. Selanjutnya,
tahun depan, Maserati akan melanjutkan transisi
ini dengan menghadirkan fully-electrified secondgeneration GranTurismo.
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Apple iPhone 12
Apple dikabarkan menunda peluncuran iPhone 12
dan dijadwalkan meluncur pada September 2020.
Patut diketahui seluruh varian iPhone 12 mendukung jaringan 5G dan menjadi iPhone pertama
yang mendukung 5G.
Seri iPhone 12 dikabarkan akan mendapatkan
perombakan desain dan akan terlihat seperti iPhone

Pabrik

Manufaktur

Tiongkok

mulai

beroperasi

5 berukuran besar dengan tepian logam. Selain itu

normal pada akhir Maret. Sebelumnya, ada rumor

iPhone 12 juga akan memiliki desain layar all display

perihal penundaan peluncuran iPhone 12 karena

seperti seri iPhone X dan iPhone 11. Analis Wamsi

masalah produksi. Namun, CEO Apple Tim Cook

Mohan mengatakan peluncuran akan bergantung

baru-baru ini mengumumkan bahwa perusahaan

pada peningkatan produksi pada April dan Mei.

bisa menangani situasi tersebut dengan baik.

PlayStation 5 dan
Xbox Series X

Sebuah laporan dari Jefferies Group, yang dilaporkan

laporan tersebut disebutkan jika pandemi virus

oleh Business Insider, Jumat, 7 Februari 2020,

Covid-19 dapat membatasi jumlah stok konsol PS5

menyebutkan bahwa Sony dan Microsoft harus

sehingga Sony terpaksa menunda acara peluncurannya

mengubah tanggal peluncuran konsol permainan

yang dijadwalkan pada akhir 2020 ini.

terbarunya PlayStation 5, dan XBOX Series X. Dalam

Sebelum virus Covid-19 menjadi p
an
demi,
pengecer video game Amerika Gamestop merilis
daftar fitur PlayStation 5. Fitur utamanya antara
lain adanya dukungan TV 8K penuh dari PS5, serta
chipset AMD 8-core. Selain itu, PS5 memiliki audio
3D, dibangun dalam solid state drive (SSD) dan kemampuan ray tracing.
Sementara Xbox Series X menggunakan CPU
AMD berbasis arsitektur Zen 2 dan GPU AMD Radeon
Navi yang dikustomisasi khusus konsol ini. Alhasil,
Xbox Series X diklaim bisa mendukung resolusi game
8K. Kualitas grafisnya didukung juga kemampuan
frame rate 120 per detik dan ray tracing. Konsol ini
juga telah disematkan perangkat penyimpanan SSD
NVMe, bukan lagi SSD SATA.
Namun, analis video game Daniel Ahmad dari
Nikko Group menjelaskan, bahwa masih belum
ada pertanda apa pun tentang penundaan kedua
perangkat tersebut, meskipun di sisi lain ia juga
mengatakan sebuah fakta bahwa 90% konsol yang
dikirim ke Amerika dibuat di Tiongkok. Namun
Ahmad juga mengatakan tak menutup kemungkinan
bahwa perilisan PlayStation 5 dan Xbox Series X
akan ditunda di masa datang. “Hal ini bisa berubah
sangat cepat”, tegasnya.
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MENGISI H ARI M ENI K M ATI
FI L M DAN SERIA L TELE V ISI

M

enonton film atau serial televisi di rumah

Dan kini, Anda bisa nonton film atau serial televisi melalui

bisa menjadi alternatif pilihan untuk meng

layanan streaming dan akan lebih seru jika bisa ditonton bersama

atasi kebosanan karena tidak bisa beper-

anggota keluarga. Netflix misalnya, adalah salah satu penyedia

gian ke luar. Apalagi bioskop di Indonesia

layanan video on demand yang banyak menawarkan film dan se-

sudah ditutup sejak 23 Maret 2020. Selain

rial drama dengan cerita menarik.

itu menonton film juga bisa menjadi pilih

Berikut ini ada 2 rekomendasi film dan 2 serial televisi yang

an usai Anda melakukan work from home atau bekerja dari rumah

cocok untuk menemani Anda bersama keluarga saat berada di

akibat wabah Covid-19 .

rumah.

C o n t agi o n

The Haunt ing of Hill Ho u s e

Sutradara : Steven Soderbergh
Pemeran : Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law

Kreator: Mike Flanagan
Pemeran: Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel

•movie•

Film ini kembali naik daun selama

Serial horor ini diadaptasi dari

pandemi ini karena semacam

novel legendaris karya Shirley

ramalan yang menjadi kenyataan.

Jackson. Tak hanya seram tapi juga

Pada 2011, sineas Steven

menggugah emosi dan perasaan

Sodenbergh dan penulis naskah

penonton dengan intrik keluarga

Scott Z. Burns meluncurkan film

yang ditampilkan. Berkisah tentang

Contagion. Contagion artinya

sebuah keluarga yang mengalami

•Tv Series•

penularan atau paparan. Dan tak

kejadian aneh setelah kepindahan

tanggung-tanggung, film ini juga

mereka ke Hill House.

diperankan sederet nama besar
Hollywood.

Breaking Bad
Kreator: Vince Gilligan
Pemeran: Bryan Cranston & Aaron Paul,

D ark e st H o ur
Sutradara : Anthony McCarten
Pemeran : Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas

Mulai ditayangkan tahun 20082013 silam, namun hingga kini

Berkat film ini, Gary Oldman

serial ini masih kerap ditonton

meraih Piala Oscar dari kategori

karena dilabeli serial televisi

Best Actor in a Leading Role.

terbaik yang pernah ada. Berkisah

Disutradarai oleh Joe Wright,

mengenai perjalan panjang

Darkest Hour menceritakan kisah
hidup Winston Churchill ketika
•movie•

seorang guru kimia SMA di

•Tv Series•

Albuquerque, New Mexico,

dipercaya menjadi Perdana

bernama Walter White (Bryan

Menteri di tengah Perang Dunia II.

Cranston) yang miskin dan harus

Di sinilah diceritakan perannya di

menambah pendapatan dengan

balik kisah penyelamatan ribuan

bekerja sebagai tukang cuci mobil.

tentara Inggris yang terkepung di
Dunkirk oleh pasukan Jerman.
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M a t e r i a l

S t o n e

T e r ku a t

O l a h a n

Batu alam biasanya menjadi pilihan ketika ingin
menghadirkan sudut atau bidang elegan yang tak
lekang oleh waktu. Jangan salah, bisa jadi batu
kuarsa atau quartz stone bisa menggeser pesona
batu alam dalam beberapa hal.

kuat dengan tampilan mewah, motif yang dimiliki
oleh granit juga beraneka ragam.
Namun kini sudah ada material yang bisa dianggap menjadi pesaing marmer dan granit, yakni
material kuarsa atau biasa dikenal dengan quartz
stone. Bahkan dibandingkan marmer dan granit,

Teks Moh Rusdi • Foto dok. spesial

B

•

banyak yang mengakui jika kuarsa masih lebih unggul dalam segi kekuatannya.
Bagi orang awam, mungkin hanya mengenal
kuarsa sebagai bahan pembuat kaca. Akan tetapi,

agi mereka yang mengidamkan rumah

seiring dengan ditemukannya cara untuk mengolah

yang elegan, tentunya dalam benaknya

kuarsa dengan dipadukan dengan batu alam lain-

ingin

nya, material ini menjadi pilihan yang menarik untuk

mengaplikasikan

batu

marmer

dalam rumah idamannya. Hal ini dapat dimaklumi

interior rumah idaman.

karena batu marmer selama ini menjadi ciri khas

Material yang kini banyak digunakan sebagai

rumah mewah di kalangan tertentu. Sementara bagi

meja dapur dan kamar mandi ini terkenal tidak akan

mereka yang ingin merasakan kemewahan marmer

menyerap air, tahan noda, zat asam, bahkan goresan

dengan budget lebih ekonomis, selama ini berpaku

benda tajam. Goresan dan noda dapat tersamarkan

pada granit. Selain karena daya topang granit sangat

dengan sendirinya.
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Selain itu, material kuarsa juga tidak perlu terus
menerus dipoles karena kilapnya cukup awet.
Sedangkan marmer dan granit setidaknya perlu
dipoles setahun sekali agar tetap mengkilap. Oleh
karena itu, material ini dianggap cocok untuk ruangan
yang membutuhkan daya tahan yang ekstrem di
mana lalu lintas dan pemakaian sehari-hari tinggi,
seperti dapur dan kamar mandi.
Popularitasnya pun terus menanjak. Berdasarkan laporan dari Freedonia Group, batu kuarsa terus
mengambil ceruk pasar dari granit. Bahkan, mungkin banyak dari kita yang tidak sadar jika sebetulnya
sudah bersentuhan dengan material ini sehari-hari.
Material ini cukup banyak digunakan sebagai lantai
mal, bandara, maupun rumah mode terkenal seperti
Prada.
Banyak Pilihan
Karena berupa kristal-kristal kecil, material kuarsa
ini mudah dikombinasikan dengan material lain dan
dibentuk sesuai keinginan. Terdapat lebih dari ratusan warna dan tekstur yang bisa ditemukan untuk
material ini. Hal ini membuatnya cocok untuk di
aplikasikan pada beragam gaya interior. Contohnya
adalah gaya klasik, american, rustic, scandinavian,
dan modern. Selain itu, karena kekuatannya yang
jauh lebih baik dari batu alami sekalipun, material
ini memancarkan kesan timeless.
Mengutip dari Thespruce.com, kandungan di
dalam material kuarsa yang ada di pasaran biasanya
10% bagiannya berupa pengikat berbasis polimer
atau semen. Sementara sisa 90% bisa berupa limbah granit, marmer, atau batu alami lainnya, yang
dicampur dengan kuarsa. Komposisinya bisa bermacam-macam sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan. Inilah mengapa batu kuarsa yang ada pasaran
banyak menyajikan pilihan corak yang unik dan
tidak kalah dari batu alami murni.
Karena material ini melalui proses pabrikasi, permukaannya dapat disesuaikan dengan keinginan.
Beberapa brand kuarsa menyediakan pilihan permukaan polished (permukaan mengilap), volcano
(finishing bertekstur), suede (permukaan halus dan
menyerupai beludru), xgloss (permukaan halus serta
berkilau), ultratexture (permukaan terinspirasi dari
alam), dan ultramatte (bergaya elegan dengan permukaan matte).
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B e c k

ADA

SELALU

P E L U ANG

Dimas Beck kini tidak lagi hanya dikenal sebagai selebriti, namun
juga pebisnis dan pembawa acara kuliner yang membuat Anda lapar
seketika saat menontonnya.
Teks Raphaela Natasha • Foto dok. spesial
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Saya berharap Covid ini
membuka banyak mata mengenai
peluang, dan pentingnya
menghargai sebuah kesempatan

M

engaku suka berdagang sejak duduk
di bangku SD membuat mantan
penyanyi Bukan Bintang Biasa ini

tahu apa yang akan dilakukannya sampai tua nanti.
Berawal dari kekhawatirannya akan nasib artis yang
tidak menentu, dan sangat bergantung dengan
selera pasar, membuatnya mencari sesuatu yang
‘lain’ selain berakting.
Setelah 10 tahun berkarya di dunia entertainment, Dimas memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Mengambil kuliah bisnis dan melepas
segala tawaran job yang ada. Sebuah langkah besar,
namun ia mengaku tidak menyesalinya.
Kini tidak hanya satu, namun ada tiga bisnis
kuliner yang menyita perhatiannya belakangan ini.
Dan Dimas pun mengaku membangun bisnisnya
dari nol bersama rekannya. Bahkan, ia tak malu bercerita jika dari mulai buang sampah, sampai menjaga katering adalah aktivitas biasa yang dilakukannya. “Kadang ada banyak yang minta foto, mereka
tidak tahu kalau aku sebetulnya lagi kerja, mereka
Lalu, bagaimana ia menyikapi dan menyiasati

kira aku tamu di situ”, jelasnya.
Dimas menjadi Chief Marketing Officer sekaligus

penjualan di masa pandemi ini?

founder pada bisnisnya; Umara Catering, Laukita

Pada masa karantina karena Pandemi Covid-19, ia

I ndonesia, dan juga Lumpang Emas. Walau memiliki

pun mengaku bisnis Laukita-nya justru melejit tinggi.

banyak koneksi dan rekan, Dimas mengaku sempat

Ketertarikan masyarakat untuk menjadi agen bisnis

tidak mau membeberkan bahwa ia adalah pemilik

retail makanan ini naik hingga 10 kali lipat karena

ketiga bisnisnya tersebut. “Kita hanya bisa meng

melihat pasar yang besar. Pola pikir dan business

ukur keberhasilan itu secara organik. Kalau dari awal

strategy Umara Group yang terbilang muda dan

saya bilang ini punya Dimas Beck, ini bisa berpe

fresh menjadi terobosan yang laku dan dibutuhkan

ngaruh ke bisnis saya. Nah, dengan begini saya jadi

masyarakat, terutama di kala ini. Ketika banyak

bisa lebih belajar banyak cara membangun bisnis

restoran harus menaikkan kursi dan menyegel tutup

dari 0.” Ungkap pria 32 tahun ini.

lapaknya, bisnis yang bisa dilakukan secara mobile

Walau tidak berasal dari keluarga yang memiliki

ini malah justru mencapai puncak kesuksesannya.

bisnis di bidang kuliner, Dimas Beck terhitung ber-

Namun di luar keberhasilannya ini, Dimas juga

hasil memajukan bisnisnya. Diawali dengan Umara

turut peduli atas masalah yang terjadi saat ini.

Catering, sebuah bisnis katering makanan berikut

Menurutnya momen seperti ini juga adalah sebuah

dekorasinya untuk berbagai event, Lumpang Emas

kesempatan untuk berbagi. Makanya, Dimas dan

yang memiliki restoran fisiknya di daerah Kemang,

grup Umara turut menyalurkan bantuan makanan

lalu Laukita, masakan rumahan retail yang dijual

untuk para pekerja medis yang berada di beberapa

melalui agen penjualan dan juga supermarket.

rumah sakit rujukan Covid.
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T e t a p
d i

F i t r i

T e n g a h

P a n d e m i

Terkait dengan penyebaran virus Covid-19 yang masif, tak ada
salahnya kita tetap di rumah untuk Idulfitri kali ini. Namun bukan
berarti momen lebaran kali ini harus biasa-biasa saja.

R

amadan dan Idulfitri merupakan momen
yang

paling

dinantikan

bagi

umat

muslim. Setelah berpuasa selama 30 hari,

kita akan tiba di hari yang suci, Hari Raya Idulfitri.
Namun, Momen Idulfitri pada tahun ini dipastikan
akan berbeda dari sebelum-sebelumnya.
Jika biasanya Idulfitri menjadi momen yang istimewa karena bisa berkumpul dengan saudara dan
keluarga, namun di tahun ini tampaknya akan berbeda. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan atur
an pelarangan mudik (pulang kampung) sebagai
satu di antara upaya dalam memutus rantai persebaran virus.
Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar Lebaran
di rumah jadi menyenangkan. Berikut ini ada beberapa
kiat yang bisa dicoba untuk membuat lebaran kali ini
lebih bermakna:

Tata Ruangan
Penampilan pun tidak hanya mencakup penampilan
diri saja. Penampilan rumah juga merupakan hal
penting untuk disiapkan. Maka dari itu, tatalah ruangan
rumah sebaik mungkin. Kegiatan ini bisa dilakukan
sebelum masuk bulan Ramadan, lakukan secara
bertahap agar tidak terburu-buru.
1. Interior bernuansa putih
Warna putih identik dengan Lebaran karena
melambangkan kesucian. Oleh karena itu, tak
ada salahnya menghiasi rumah dengan interior
bernuansa putih. Entah itu mengganti warna cat
tembok, memasang gorden, wallpaper, atau sesederhana mengganti sarung bantal.
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2. Sesuaikan Perabotan
Momen Lebaran kali, bisa jadi jumlah kerabat
yang akan berkunjung tidak sebanyak tahun sebelumnya. Maka tidak ada salahnya untuk sedikit
merombak tata ruang. Sebagai contoh, tak ada
salahnya untuk mengganti meja ruang tamu
dengan ukuran yang lebih kecil untuk membuat
ruangan lebih lega. Bila ruang tamu Anda tidak
terlalu besar, bisa disiasati dengan menggunakan meja yang memiliki rak di bagian bawah untuk memberi ruang penyimpanan ekstra.
3. Tanaman Hias
Untuk mempercantik ruangan, Anda dapat meletakkan beberapa tanaman hias sebagai dekorasi ruang tamu. Pilihlah tanaman yang tidak
terlalu besar dan sesuai untuk ditempatkan di
dalam ruangan. Tanaman hias ini akan membuat
suasana ruangan lebih segar dan ceria.
Siapkan Hidangan Spesial
Tiap keluarga pasti memiliki hidangan khas Lebaran
tersendiri. Bagi mereka yang jauh dari kampung

Jaga Quality Time

halaman, tak ada salahnya untuk menghidangkan

Ada baiknya rencanakan beberapa aktivitas yang

sajian khas lebaran daerahnya. Tentunya hidangan

bisa dilakukan bersama keluarga, agar quality time

ini dapat sedikit mengobati kerinduan akan kam-

di hari yang suci ini tetap terjaga. Selanjutnya, salah

pung halaman.

satu tradisi Lebaran yang masih ada hingga kini adalah sungkeman. Setelah itu Anda bisa istirahat untuk
menjaga daya tahan tubuh sembari berkumpul bersama keluarga tercinta.
Silaturahmi Online
Jangan jadikan jarak sebagai halangan untuk ber
silaturahmi. Perkembangan teknologi yang sema
kin pesat membuat banyak hal jadi lebih mudah,
termasuk bersilaturahmi. Meski tidak bisa mudik dan
bertemu keluarga di rumah, kita tetap bisa saling
membagikan ucapan selamat Idulfitri lewat pesan
singkat WhatsApp atau lewat media sosial lain, seperti
Instagram, Twitter, hingga Facebook. Meski hanya
mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin dari
pesan singkat, tetap tidak akan menghalangi niat
baik untuk bersilaturahmi saat Lebaran.
Selain itu, video call juga dapat menjadi cara yang
paling menyenangkan untuk mengobrol sekaligus
saling bertatap muka dengan keluarga yang ada di
kampung halaman. Sementara bagi mereka yang
ingin bernostalgia, tidak ada salahnya untuk berkirim
kartu ucapan Lebaran. Lewat kartu ucapan Lebaran
ini tentunya akan membuat momen Lebaran lebih
berkesan dan berwarna.
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J ENNER

M U DA ,
D AN

CANTI K ,

M I L IARDER

Kylie merupakan seorang pengusaha kosmetik yang handal dan ulet.
Tahun lalu majalah Forbes memberitakan wanita 23 tahun ini meraih
penghasilan hampir USD 900 juta dari bisnis kosmetiknya tersebut.
T e k s YUDI E • F o t o d o k . s p e s i a l

tamanya itu, Kylie telah membeli rumah mewah di

K

Hidden Hills senilai USD 6,3 juta yang kini juga akan
dijualnya kembali.
ylie Kristen Jenner atau dikenal dengan

Donasi Melawan Covid-19

nama

Pendiri brand Kylie Cosmetics itu menyumbangkan

Kylie

selebriti,

Jenner

model,

adalah

dan

seorang

pebisnis

asal

hartanya sebesar USD 1 juta atau lebih dari Rp 16

Amerika Serikat. Kylie Jenner mengawali karier

miliar. Uang itu digunakan untuk membeli APD (alat

sebagai selebriti ketika membintangi acara serial

perlindungan diri) seperti masker, pelindung wajah,

televisi bersama keluarganya dalam ‘Keeping Up

baju antivirus dan perlengkapan pelindung lainnya

with the Kardashians’ pada 2007.

untuk para pekerja medis yang berjuang melawan

Namun nyatanya sumber pendapatan Kylie tak

penyakit Covid-19. Donasi Kylie Jenner dilakukan,

hanya dari bisnis kosmetik, ia paham betul bagaima-

menjawab permohonan Dr. Thais Alaibadi, yang me-

na memanfaatkan kehadiran media sosialnya secara

minta bantuan karena sebagian besar rumah sakit

baik. Bahkan hanya dari salah satu akun media so-

mulai kehabisan APD.

sialnya saja ia dapat meraup bayaran USD 1 juta per
unggahan.

Sumbangan itu bukan kali pertama Kylie Jenner
ikut andil dalam usaha pencegahan penyebaran

Jadi, apa saja yang dilakukan dengan semua ke-

virus corona. Kylie Jenner juga memproduksi hand

kayaan tersebut? Tentu saja ia berinvestasi dalam

sanitizer gratis dengan jumlah

bidang real estat, kini ia telah memiliki lima rumah

besar yang bekerja sama dengan

mewah yang semuanya telah direnovasi dan telah

Coty Inc. salah satu perusahaan

melambungkan harga dari properti tersebut.

kosmetik besar di Amerika Serikat

Awal ia berkenalan dengan bisnis properti se-

(AS).

Dan

sebelumnya,

lewat

benarnya dimulai ketika baru berusia 17 tahun.

akun Instagram selebriti dengan

Pada saat itu, Kylie membeli rumah seluas 4.851

167 juta follower ini mengimbau

kaki persegi dengan harga yang relatif murah yakni

para

sekitar USD2,7 juta namun kemudian tak lama di-

menyepelekan virus yang sudah

jual seharga USD 3,15 juta kepada pengusaha Nikki

menginfeksi

Eslami. Tetapi sebelum ia menjualnya rumah per-

seluruh dunia ini.
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Dapatkan reward hingga 10 juta rupiah dengan bagikan
keistimewaan BTN Prioritas kepada kerabat terdekat Anda.

syarat dan KetentUan

Nasabah eksisting BTN Prioritas
pemberi referensi yang mengikuti
program dengan persyaratan sebagai
berikut:

Nasabah Baru (New to Bank)
yang mengikuti program dengan
persyaratan sebagai berikut:

1.
1.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Nasabah Upgrade yang mengikuti
program dengan persyaratan berikut:

Nasabah Bank BTN dengan CIF
minimal 1 bulan.
Nasabah BTN Prioritas dengan AUM
minimal Rp 250 juta / Nasabah
Reguler (Non BTN Prioritas dengan
AUM minimal Rp100 juta.
Memiliki rekening Tabungan BTN
Batara aktif.
Melakukan aktivasi salah satu fitur
transaksional/echannel Bank BTN.
Misal: Sms notifikasi/ Mobile
Banking / Internet Banking.
Bukan merupakan Pegawai Bank
BTN dan Perusahaan Afiliasi.
Maksimal Reward adalah 10
Nasabah atau Rp 10 Juta.

2.
3.
4.

5.

New CIF & KTP belum terdaftar di
Bank BTN.
Minimal DPK dalam AUM adalah
250 juta dan bersifat fresh fund.
Tidak berlaku untuk CIF “OR” dan
“AND”.
Split dari rekening Nasabah
eksisting pemberi referensi tidak
diperbolehkan.
Mengendapkan dana minimal 3
bulan.

2.
3.
4.

5.

Bukan merupakan Nasabah Drop
Fund / Nasabah yang pernah
menjadi Nasabah BTN Prioritas.
Minimal DPK dalam AUM adalah
250 juta dan bersifat fresh fund.
Tidak berlaku untuk CIF “OR” dan
“AND”.
Split dari rekening Nasabah
eksisting pemberi referensi tidak
diperbolehkan.
Mengendapkan dana AUM min.3
bulan.

reward
A. Nasabah Baru
Saldo DPK

B. Nasabah Upgrade
Benefit Saldo

250 Juta s/d 500 Juta

Rp. 500.000

Saldo DPK

Benefit Saldo

250 Juta s/d 500 Juta

Rp. 250.000
Rp. 500.000

500 Juta s/d 1 M

Rp. 1.000.000

500 Juta s/d 1 M

1 M s/d 2 M

Rp. 1.500.000

1 M s/d 2 M

Rp. 750.000

2 M s/d 5 M

Rp. 3.000.000

2 M s/d 5 M

Rp. 1.500.000

>5M

Rp. 5.000.000

>5M

Rp. 2.500.00

* periode prograM Juni 2020
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KetentUan sUMber dana

•
Nasabah tidak diperkenankan untuk mengikuti
program apabila:
•

•

•

•

Dana bersumber dari perpindahan rekening antar
Bank BTN ataupun antara Bank BTN Konvensional
dengan BTN Syariah.
Dana bersumber dari pencairan Deposito atau
produk DPK Ritel lainnya baik secara langsung ke
rekening Tabungan BTN Prima / Tabungan BTN
Batara atau dengan perpindahan ke Bank selain
BTN untuk ditempatkan lagi ke Rekening Tabungan
BTN Prima.
Dana bersumber dari pencairan Kredit.
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Reward Program diberikan kepada Nasabah
eksisting pemberi referensi.
Reward Program berupa bonus dikreditkan ke
rekening Tabungan BTN Batara dan Pajak PPh Pasal
21 ditanggung Nasabah.

cara PeMbeLian

•
•

|

Kunjungi kantor cabang Bank BTN, klik disini untuk
melihat kantor cabang terdekat.
Hubungi Call Center Bank BTN di 1500286 untuk
informasi lebih lanjut .
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Tak ada yang Siap Namun
Kreatiflah Beradaptasi

Nama dan wajahnya tidak akan pernah bisa dilupakan oleh penggemar MotoGP
di Indonesia. Lucy Wiryono merupakan presenter senior MotoGP yang dengan
kepiawaiannya masih malang melintang di layar kaca hingga saat ini. Namun di sisi
lain, ia juga adalah pemilik dari sejumlah gerai kuliner ternama di Indonesia.
Teks zulmahmudi • Foto dok. spesial
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ertundanya balapan MotoGP tahun
ini karena pandemi virus Covid-19
membuatnya juga harus absen di

layar kaca. Namun justru momen ini membuatnya
lebih fokus pada bidang bisnis yang juga sudah
lama ia geluti, apalagi ia harus memutar otak
untuk mengambil sejumlah strategi penting dan
memanfaatkan peluang yang ada demi memper
tahankan bisnisnya karena turut terdampak pan
demi ini.
“Sejak awal pandemi ini merebak, saya sadar bahwa kita semua punya peran penting untuk
meredam penyebaran Covid-19 ini. Jadi memang
sebaiknya punya social responsibility. Pekerjaan saya
sebagai host MotoGP di TV swasta jelas tertunda.
Pekerjaan saya yang lain yaitu Marketing Communication PT. Holycow Danadipa Indonesia justru makin
intens karena di masa pandemi ini konten marketing
memegang peranan penting untuk survival sebuah
usaha. Adaptasinya tentu melakukan semua koordinasi lewat virtual meeting. “Ceritanya panjang lebar.
Ia pun menuturkan jika pandemi ini jelas memukul
semua sektor. Dan ia pun mengaku dengan adanya
PSBB memang makin memberatkan usaha kuliner.

Tidak ada satupun pengusaha yang memprediksi
pandemi ini terjadi. Jadi jelas tidak akan ada yang siap
menghadapinya. Yang bisa kita lakukan adalah mencari
peluang untuk bisa bertahan dalam situasi ini. Karena
jalannya panjang. Bukan cuma bertahan, tapi kita harus
punya kemampuan untuk recovery.

“Jadinya, Holycow! By Chef Afit melakukan adaptasi
dengan menjual Holycow! READY TO COOK secara
online. Daging yang sudah dimarinasi, bisa dipesan
konsumen di Tokopedia, Shopee atau Goshop

menyajikan konsep all you can eat d
 engan kualitas

untuk kemudian dikirim ke rumah & konsumen yang

daging wagyu tersertifikasi. Semua brand ini juga

memasaknya. Maju dan sukses sebetulnya bukan

telah mendapat sertifikasi HALAL MUI dengan kategori

target kami saat ini, tapi bertahan dan bisa terus

sangat baik. Dan di bawah FLIP BURGER mereka juga

beroperasi saja sudah cukup. Prioritas bukan untuk

punya brand Burger Brader yangg m
 enjual burger

mencari profit tapi untuk cash flow saja.” Bebernya.

murah meriah mulai dari harga Rp15 ribu.
“Tidak ada satupun pengusaha yang mempre-

Adaptasi dan Recovery

diksi pandemi ini terjadi. Jadi jelas tidak akan ada

Sedikit cerita tentang awal bisnis kulinernya ini, dimulai

yang siap menghadapinya. Yang bisa kita lakukan

pada awal tahun 2010. Bermodal Rp70 juta, Lucy dan

adalah mencari peluang untuk bisa bertahan dalam

Afit suaminya sepakat membuat bisnis restoran steak

situasi ini. Karena jalannya panjang. Bukan cuma

dengan nama Holycow. Namun karena kualitas dan

bertahan, tapi kita harus punya kemampuan untuk

strategi bisnis yang pas, hanya dalam waktu 4 bulan

recovery,” tegasnya.

saja modal mereka sudah kembali. Dan hingga kini

Ia pun menjelaskan mengenai pandangannya

tercatat pasangan ini sudah mengelola puluhan

atas dunia usaha terutama kuliner setelah pandemi

restoran Holycow Steakhouse by Chef Afit dan FLIP

ini berakhir, “kejadian luar biasa seperti pandemi

BURGER yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

ini saya rasa tidak akan membuat kita bisa kembali

Dan tercatat sejumlah brand yang berada di

normal seperti biasa saat pandemi ini belum

bawah HolycowGroup adalah The Holyribs yang fokus

muncul. Akan ada situasi baru, the new normal yang

menjual ribs, Loobie Lobster yang menjual Lobster

lagi-lagi harus kita pikirkan bagaimana adaptasinya.”

dan seafood, hingga HolyGyu brand terbaru yang

Ungkapn ya.
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global. Sebelumnya, Pahala Nugraha Mansury telah diangkat
menjadi Direktur Utama Bank BTN dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan pada 27 November 2019.
Di tengah kesibukan yang ada, tim redaksi BTN Prioritas
berkesempatan mewawancarainya mengenai pandangan, pemikiran, dan strateginya sebagai respons atas pandemi Covid-19
yang masih berlangsung. Menurut Pahala, pandemi yang berlangsung saat ini berdampak sangat besar pada perekonomian
global, termasuk Indonesia.
Pahala menjelaskan, pandemi Covid-19 akan menyebabkan
perlambatan ekonomi secara nasional dan dapat menjadi
yang terburuk sejak great depression pada 1930-an. Merujuk
International Monetary Fund (IMF), krisis ekonomi kali ini dapat
berbeda karena efeknya begitu besar, di mana kerugian yang
ditimbulkan mendorong terjadinya krisis keuangan global. Selain
itu, juga belum ada yang mengetahui berapa lama krisis ini akan
berlangsung, sehingga kebijakan ekonomi yang harus diambil
bisa berbeda.
Proses pemulihan ekonomi akan menjadi lebih panjang karena harus diawali dengan proses pengendalian pandemi, baru
setelah itu masuk ke proses stabilisasi ekonomi dan akhirnya ke
proses pemulihan ekonomi. Artinya, krisis ekonomi kali ini melibatkan sisi supply dan demand, sehingga kebijakan yang diambil
merupakan kombinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan meng

P A H A L A Nug r a h a M ANSU RY

alami resesi dengan pertumbuhan sebesar minus 3,0% pada 2020,

Direktur Utama

dan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari perkiraan

P T B a n k T a b u n g a n N e g a r a ( P e r s e r o ) Tb k

awal 5,1% menjadi 0,5%. Pemerintah Indonesia sudah melebarkan
defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari 3%

R e s p o n s BTN

terhadap PDB menjadi 5% terhadap PDB, agar dapat memberikan
stimulus yang cukup untuk mengembalikan aktivitas ekonomi. Dari
sisi moneter, Bank Indonesia (BI) tetap berupaya untuk mendorong

terhadap

pertumbuhan ekonomi dengan memberikan tambahan likuiditas,

Pandemi Covid-19

sekaligus menjaga kestabilan rupiah.
Tentu saja, kondisi yang ada juga berimbas pada industri
perbankan di Tanah Air. Turunnya kegiatan ekonomi menyebabkan
daya beli masyarakat turun, yang pada akhirnya memengaruhi

Mengelola bank di tengah pandemi tidak mudah.
Seperti apa langkah dan strategi yang diterapkan
Bank BTN di bawah komando Pahala Nugraha
Mansury?

kemampuan nasabah, baik ritel maupun korporasi, untuk dapat
membayar cicilan kreditnya. Untuk mengatasi hal tersebut diterbitkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 tahun 2020 yang
memberikan relaksasi pembayaran cicilan selama 6-12 bulan.
Namun demikian, untuk menghadapi penundaan pemba-

P

yaran cicilan nasabah, BI sudah menurunkan giro wajib minimum
(GWM) sebesar 200 basis points (bps) per 1 Mei 2020, yang paling
ria yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur

tidak dapat memberikan tambahan likuiditas bagi industri per-

Keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang 2018

bankan nasional.

hingga 2019 ini, kini memiliki tugas yang cukup

Di tengah kondisi pandemi, Bank BTN hingga kuartal pertama

menantang. Bayangkan, kurang dalam sebulan usai

2020 mampu membukukan kinerja positif melalui upaya efisiensi,

dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

serta mempertebal likuiditas dan pencadangan yang dilakukan

pada 10 Februari 2020 sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan

sejak tahun lalu. Dengan upaya dan strategi yang dilakukan,

Negara (Persero), Indonesia dinyatakan terkena wabah coronavirus

Pahala optimistis bank yang dipimpinnya mampu mencatatkan

disease (Covid-19)—yang kemudian berlanjut menjadi pandemi

kinerja positif pada kuartal berikutnya.
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Sebagai informasi, sepanjang kuartal
pertama 2020, Perseroan menghasilkan
pendapatan bunga senilai Rp6,17 triliun,
dan laba operasional sebelum provisi
tercatat sebesar Rp870 miliar. Adapun
terkait provisi, per kuartal pertama 2020
coverage ratio Perseroan melonjak ke
level 105,66% dari 45,07% pada posisi
yang sama tahun sebelumnya. Dengan
alokasi

pencadangan

tersebut,

laba

bersih Bank BTN tercatat sebesar Rp457
miliar pada 31 Maret 2020.
Pencapaian laba tersebut ditopang
oleh penyaluran kredit Bank BTN yang
mencapai Rp253,25 triliun, mengalami
kenaikan sebesar 4,59% dibandingkan
posisi yang sama pada tahun sebelumnya.
Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi
yang porsinya mencapai 44,53% dari total
kredit, yakni mencapai Rp112,78 triliun,
atau meningkat 10,57% secara year on
year (yoy). Sementara pada segmentasi

(sesuai POJK No. 11/ POJK.03/2020),

5 (Lima) Fokus Utama Bank BTN

restrukturisasi dapat dilakukan secara
bulk, aplikasi eLoan dapat diakses melalui

1. Culture Productivity Improvement.
Menegakkan integritas dan menghindari
terjadinya conflict of interest serta
peningkatan kompetensi berbasis kinerja.
2. Enhancing The Platform for Future Growth
Including Loan Origination Improvement;
Infrastructure.
Melaksanakan Business Process
Improvement secara konsisten pada proses
bisnis utama (funding, lending, dan FBI).
3. New Business Models for Retail & Wholesale
Funding to Reduce Cost of Funding 8
Develop New Funding.
Rekomposisi dana wholesale dan
membangun strategi funding dengan
fokus peningkatan dana pihak ketiga
melalui pengembangan CASA berbasis
transaksional.
4. Digitize, Digitalize and Automate.
Melaksanakan digitalisasi proses secara
optimal dalam rangka meningkatkan
efisien. efektivitas, dan proses bisnis yang
berkualitas.
5. Partnerships and building ecosystem in the
property and housing sector.
Melaksanakan inisiatif partnership,
pertumbuhan anorganik dan membangun
Digital Bank serta Mortgage Ecosystem.

jaringan di luar kantor (jaringan publik),
restrukturisasi dapat diinisiasi oleh Bank,
apabila debitur tidak bisa ditemui, dan
dipastikan tempat kerja atau usaha tutup
akibat dampak Covid-19.
Selain itu, Bank BTN juga memberikan
bantuan

dalam

rangka

mendukung

pemerintah mengatasi Covid-19. Hingga
saat ini, Bank BTN telah memberikan
bantuan dan dukungan kepada mitra kerja
dan masyarakat yang terdampak Covid-19
di berbagai provinsi sebesar Rp4 miliar,
yang antara lain berupa hand sanitizer,
vitamin, dan alat kesehatan diantaranya
alat pelindung diri (APD), ventilator dan
lain sebagainya
Pengembangan yang Dilakukan
Di bawah kepemimpinan Pahala, Bank
BTN melakukan pengembangan bisnis

KPR non-subsidi yang porsinya mencapai

dengan merujuk pada lima fokus Bank

31,58%, tercatat sebesar Rp79,99 triliun.

BTN dan delapan inisiatif strategi. Salah

Secara total kredit perumahan Bank BTN hingga posisi Maret 2020

satunya adalah digitalisasi. Terkait hal ini, pada awal 2020 Bank BTN

meningkat sebesar 4,14%, atau mencapai Rp228,82 triliun.

telah melakukan beberapa launching dan pengembangan aplikasi

Penyaluran kredit non-perumahan juga mengalami peningkatan

untuk memperluas layananan perbankan digital (digital banking).

sebesar 9,05%, atau menjadi sebesar Rp24,43 triliun. Pertumbuhan di

Bank BTN telah melakukan re-launching mobile banking BTN.

segmentasi ini ditopang oleh kenaikan penyaluran kredit korporasi

Dalam pengembangan ini dilakukan upgrading user interface

yang pesat mencapai 87,75%, atau mencapai Rp6,54 triliun.

yang lebih dinamis, modern, menarik, dan user friendly. Untuk

Sedangkan untuk dana pihak ketiga (DPK) mengalami

meningkatkan akuisisi dan transaksi, juga dilakukan program

pertumbuhan sebesar 2,73%, atau mencapai Rp221,72 triliun

peningkatan transaksi, yakni pembayaran kartu kredit, top up

pada Maret 2020. Sejalan dengan itu, Perseroan juga mencatatkan

e-wallet, pembayaran listrik, dan sebagainya. Sejauh ini, mobile

penurunan cost of fund sebesar 61 basis points (bps) dibandingkan

banking Bank BTN telah diunduh lebih dari 1 juta pemakai dengan

tahun sebelumnya. Perbaikan cost of fund ini disebabkan adanya

total jumlah transaksi lebih dari 5 juta transaksi.

kenaikan tabungan reguler BTN Batara sebesar 6,8%, atau menjadi
Rp18,23 triliun.

Pada awal 2020, juga dilakukan peluncuran Mobile Apps BTN
Properti sebagai inovasi pengembangan pasar pada segmentasi

Terkait wabah Covid-19, Bank BTN telah menyiapkan tiga

milenial. Mobile Apps BTN Properti dilengkapi dengan fitur 4D tour

langkah utama sebagai upaya mitigasi aktivitas operasional

services yang membuat penggunanya dapat melihat unit rumah

dan bisnis bank ke depan terkait pandemi Covid-19 yang masih

tanpa harus ke lokasi dan tracking pengajuan kredit secara real

berlangsung. Kesatu, kebijakan bekerja dari rumah (work from

time. Hingga Maret 2020, Bank BTN telah meralisasikan KPR melalui

home/WFH) untuk pegawai kantor pusat, wilayah, dan cabang yang

BTN Properti sebanyak 9.040 unit, atau sebesar Rp3,11 triliun.

mencapai 50%-70% dan melakukan split-operation pada aktivitas

Selain itu, juga mengembangkan electronic data capture

operasional, melakukan sterilisasi dan pemberian disinfektan di

(EDC) acquier untuk meningkatkan transaksi merchant dalam

ruang kerja, serta screening pegawai dan pengunjung. Kedua,

upaya menghimpun dana murah (CASA) dan peningkatan Fee

mengurangi jam layanan kantor dan penutupan outlet (kantor

Based Income (FBI). Serta, mengembangkan portal rumah murah

cabang pembantu dan kantor kas) sebanyak 230 outlet. Ketiga,

untuk memperluas channel penjualan kredit macet. Selain untuk

menetapkan kebijakan ketentuan relaksasi kredit. Ada beberapa

penjualan, portal rumah murah juga dapat digunakan oleh debitur

ketentuan yang telah ditetapkan Bank BTN terkait hal ini, yakni

untuk mengajukan restrukturisasi kredit secara online. Hingga

kolektibilitas debitur berada pada kolektibilitas 1 dan kolektibilitas

Maret 2020, portal rumah murah Bank BTN telah dikunjungi

2 pada Posisi 29 Februari 2020, penghasilan debitur bersumber

sebanyak 152 ribu pengunjung dengan nilai penjualan sebesar

dari sektor yang terdampak signifikan atas pandemi Covid-19

Rp31,4 miliar. (Wahyu)
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COVID - 1 9
Kondisi Ekonomi Global & Domestik

A. EKONOMI GLOBAL SEBELUM WABAH COVID-19
Ekonomi global mengalami perlambatan pertumbuhan pada 2019 dan awalnya diperkirakan akan rebound
di 2020. Namun di tengah upaya perbaikan, terjadi wabah Covid-19 yang menyebabkan banyak negara
menghentikan aktivitas ekonominya guna membatasi penyebaran wabah sehingga meningkatkan risiko
terjadinya resesi ekonomi global.

Tingkat Pertumbuhan GDP Riil (dalam persen)
10 Negara GDP Tertinggi

2017

2018

Kondisi ekonomi global tidak siap menghadapi guncangan. Dan Covid-19
mengguncang supply, demand maupun kondisi pasar.

2019

01

Amerika Serikat

2.4

2.9

2.3

02

Tiongkok

6.9

6.7

6.1

03

Jepang

2.2

0.3

0.7

04

Jerman

2.8

1.5

0.6

05

Inggris

1.9

1.3

1.4

06

Perancis

2.4

1.7

1.3

07

India

6.5

6.7

5.3

08

Italia

1.7

0.7

0.3

09

Brazil

1.3

1.3

1.1

10

Kanada

3.2

2

1.6

Guncangan tersebut menyebabkan siklus pertumbuhan ekonomi yang
seharusnya terjadi melalui utang menjadi sebaliknya dan berdampak pada
kontraksi ekonomi di berbagai sektor seperti investasi, pengangguran,
konsumsi dan lainnya

Kondisi ekonomi global tidak siap menghadapi guncangan. Dan Covid-19
mengguncang supply, demand maupun kondisi pasar.

Catatan: Tingkat pertumbuhan tahunan (yoy) Sumber: KPMG Economics, Respective Countries National Statistics
Office, Haver Analytics, 2020

B. Dalam World Economic Outlook (WEO) April 2020, IMF menurunkan prediksi
pertumbuhan ekonomi global 2020
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (% yoy)
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8,2%

9,2%

7,4%

Indonesia

-5,2%

0,7%

3,0%
2018

Tiongkok

5,8%

India

5,0%

6,1%

Jepang

4,2%

Euro Area

1,2%

2,3%

AS

2,9%

5,2%

6,6%

0,3%

1,9%

2,9%

3,6%

7,1%

World

•

m a rK et

outlooK

•

C. GEJOLAK PASAR AKIBAT COVID-19
Terjadinya gejolak di pasar keuangan dan adanya disrupsi ekonomi global akibat pandemi Covid-19.

Volatility Index
Volatility index sempat
berada di titik tertinggi
sepanjang masa

80

Sektor manufaktur dan jasa
dunia terkontraksi di level yang
sangat rendah

60
40

47.6

37.0

20

Manufaktur

Jasa

Batas ekspansi/kontraksi

Mar-20

Jan-20

Feb-20

Dec-19

Oct-19
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Sep-19

Jul-19

Aug-19

Jun-19

Apr-19

May-19
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Aug-18

Jun-18

0
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Mar-19

Jan-19
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0

0
Oct-18

10

Nov-18

20
Sep-18

20

Jul-18

40

Aug-18

30

Jun-18

60

Apr-18

40

May-18

80

Mar-18

50

Jan-18

100

Feb-18

100

60

Apr-18

VIX Index (RHS)

May-18

MOVE Index

120

120

70

Mar-18

140

80

Jan-18

160

Purchasing Manager Index (PMI) Global

90

Feb-18

180

Harga Minyak Global (US$ Per barel)

MSCI Index (100 = 1 Jan 2019)
130.0

80

120.0

70

110.0

60

5/17/2019, 73.3

1/6/2020, 69.0

50

100.0

80.0

29.9

40

Pasar saham negara maju
maupun berkembang turun
tajam pasca Covid-19 mewabah

90.0

30

Emerging Market

Covid-19 serta price war Rusia-Arab
Saudi menekan harga minyak

20

Advanced Economies

10

70.0

WTI

Brent

28.3
Apr-20
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Dec-19
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Apr-19

Mar-19
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Jan-19
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Mar-20

Feb-20

Jan-20
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Oct-19

Sep-19
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Jul-19

Jun-19

May-19

Apr-19

Mar-19

Feb-19

Jan-19

0

sumber : Kemenkeu

D. PEMANFAATAN RUANG FISKAL UNTUK MENOPANG EKONOMI
Covid-19 sangat memiliki dampak terhadap ekonomi dan membuat dunia terancam resesi, oleh karena itu
berbagai negara mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menjaga kondisi ekonomi negaranya.

Uni eropa

Amerika Serikat

(10,5% PDB)
•
•
•
•
•

Paket stimulus USD 2,2 triliun.
Pemotongan fed rate 150 bps.
BLT senilai USD 3.400 per keluarga.
Quantitative easing USD 700 miliar.
Perjanjian repo senilai triliunan dolar.

•
•
•
•
•

• Paket stimulus GBP 330 miliar.
• Pemotongan suku bunga 65 bps.
• Membayar upah 80% pekerja senilai GBP
2.500 per bulan.
• Quantitative easing GBP 200 miliar.
• Membeli surat utang dari perusahaan.

• Stimulus senilai 750 miliar euro termasuk
di dalamnya 100 miliar euro untuk
pinjaman dunia usaha dan 400 miliar
euro untuk jaminan kredit yang terancam
default.

mag az in e
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(10% PDB)

• Anggaran 45 miliar euro untuk rumah
tangga dan dunia usaha.
• Jaminan pinjaman korporasi senilai 300
miliar euro.

• Tambahan belanja untuk UKM terdampak
Covid-19 430,8 miliar yen.
• Memperbesar pembelian ETFs dan
obligasi korporasi.

Spanyol

(20,5% PDB)

• Pemotongan suku bunga 50 bps.
• Bantuan bagi penerbangan AUD 715 juta.
• Bantuan AUD 17,6 miliar bagi pekerja
magang, usaha kecil.

Jepang

(1,8% PDB)

Jerman

Australia

(9,7% PDB)

• Pemotongan suku bunga 10 bps.
• Memangkas GWM sehingga tersedia
dana 550 miliar yuan.
• Kuota kredit UKM senilai 350 miliar yuan.
• Stimulus fiskal senilai triliunan yuan.

Prancis

(16,6% PDB)

Pemotongan suku bunga 150 bps
Quantitative easing Kan$ 5 miliar per pekan.
Kan$ 10 miliar untuk kredit dukungan usaha.
Paket bantuan masyarakat senilai Kan$
27 miliar.

(2,9% PDB)

Paket stimulus USD 2,2 triliun.
Pemotongan fed rate 150 bps.
BLT senilai USD 3.400 per keluarga.
Quantitative easing USD 700 miliar.
Perjanjian repo senilai triliunan dolar.

Inggris

Kanada

Tiongkok

(2,3% PDB)

• Menambah 120 miliar euro untuk
program pembelian aset.
• Quantitative easing 750 miliar euro.
• Pencabutan pembatasan pembelian
obligasi negara anggota.

(6% PDB)
•
•
•
•

Italia

(2,6% PDB)

Korea Selatan

(15,6% PDB)

(0,8% PDB)

• Stimulus senilai 200 miliar euro dan
bantuan kepada keluarga rentan
terdampak Covid-19.
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E. KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI COVID-19
Guna melindungi kepentingan masyarakat dan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk stimulus ekonomi, termasuk implementasi
aturan lainnya yang dianggap bisa mendukung.
Pemerintah republik indonesia
• perppu no. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan
untuk penanganan pandemi corona.
• peraturan pemerintah no. 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah
• peraturan pemerintah no. 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (psbb)
• keputusan presiden no. 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan Masyarakat

bank indonesia
siaran pers bi no. 22/26/dkom tentang bauran kebijakan bank indonesia dalam stimulus ekonomi:
Memitigasi dampak covid-19

otoritas Jasa Keuangan
poJk no. 11/poJk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan
countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019

F. PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020
Perppu No. 1 Tahun 2020 merupakan payung hukum untuk pelaksanaan kebijakan keuangan dan upaya
stabilisasi sistem keuangan termasuk di dalamnya mengatur kewenangan lembaga-lembaga terkait beserta besaran stimulus ekonomi yang diberikan.

75 triliun

Dukungan Dunia Usaha

Kesehatan
• Subsidi untuk pekerja bukan
penerima upah 3 triliun
• Insentif tenaga pusat dan
daerah 5,9 triliun

Pembiayaan dalam rangka
mendukung Program Pemulihan
Ekonomi Nasional 150 triliun

• Santunan kematian untuk
tenaga kesehatan 0,3 triliun
• Belanja alat, sarana dan
prasarana kesehatan 65,8 triliun

150 triliun
Stimulus
Ekonomi III
Social Safety Net
• Tambahan penyaluran PKH
untuk 10 juta KPM 8,3 triliun

110 triliun

Dukungan Industri

• Tambahan sembako untuk 4,8
juta KPM, total penerima 20 juta
KPM. 10,9 triliun
• Tambahan kartu prakerja 10
triliun

Penyesuaian anggaran
pendidikan 20 triliun

70,1 triliun

• Diskon listrik untuk pelanggan
450 dan 900V 3,5 triliun

Cadangan logistik dan
operasi pasar 25 triliun

• Cadangan Perpajakan dan
DTP Lainnya 64 triliun

• Insentif perumahan 1,5 triliun
• Program Jaring Pengaman Sosial
Lain 30,8 triliun

• Stimulus KUR 6,1 triliun
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G. DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERBANKAN DI 2020
Industri perbankan memiliki kemungkinan untuk mengalami penurunan profitabilitas sebesar 25% sd. 60%
sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

Penurunan proﬁtabilitas tersebut disebabkan
oleh:

Mitigasi regULator

Peningkatan nonperforming
loan

POJK No. 11/POJK.03/2020 terkait
penilaian kredit dan restrukturisasi kredit

Penurunan likuiditas dampak
penurunan simpanan dan peningkatan
nonperforming loan.

Penurunan GWM pada RDG April 2020
Ada tambahan likuiditas Rp117,8 triliun

Penurunan margin akibat pemotongan
suku bunga

8,5
8,0

8,0

7,5

7,5
7,0

6,5

6,5

6,0

6,0

5,5

5,5
5,0

5,0
4,5
4,0

3,5

3,5

H. SKENARIO PEMULIHAN EKONOMI TERGANTUNG BAGAIMANA PENyEBARAN COVID-19 DAPAT
DIKENDALIKAN:
Pemulihan kepada
kondisi normal

Hilangnya potensi
bisnis yang signifikan

V-shaped

U-shaped

L-shaped

125

No lost
output
Lost
output

115

Same perpetually
lost output

120

GDP Level

120

110
105

120

Lost
output

115
110
105

100
2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Time periods

• Penyebaran virus dapat
dihentikan secara efektif.
• Pola penurunan bisnis tajam
dan cepat yang segera diikuti
pemulihan secara cepat pula.

mag az in e

110

100
1

Time periods

of

Lost
output

115

105

100
1

Perpetually
growing
lost output

125

GDP Level

125

GDP Level

Hilangnya potensi bisnis
secara berlanjut

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Time periods

• Virus terus menyebar ke seluruh
Eropa dan Asia dan menyebabkan
guncangan makro ekonomi.

• Virus menyebar secara global
dan tidak menunjukkan tren
penurunan.

• Pola penurunan bisnis tajam yang
diikuti perlambatan ekonomi
yang cukup panjang sebelum
akhirnya bangkit kembali.

• Pola penurunan bisnis yang tak
pernah diikuti pemulihan.
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I. Fiscal Policy Pemerintah Indonesia
Gelombang Stimulus Untuk Memitigasi Dampak Covid-19

TAMBAHAN ANGGARAN BELANJA
PENANGANAN DAMPAK COVID-19

405
idr

KESEHATAN

75

•

triliun

PENGAMAN SOSIAL

110

Pemerintah menyiapkan anggaran baru &

insentif pajak & KUR

pemulihan ekonomi

70

•

105

Guna meluncurkan stimulus yang dibutuhkan,

mengalokasikan anggaran dari pos lain untuk

pemerintah berencana mengajukan proposal

penanganan dampak ekonomi dari Covid-19,

untuk meningkatkan batas defisit anggaran –

terutama untuk mengatasi masalah kesehatan,

seperti yang dilakukan oleh banyak negara – ke

mendukung daya beli, dan memitigasi

level 5% PDB.

perlambatan bisnis.

J. KESIMPULAN
a. 3 Faktor Kunci Titik Balik Pasar

stimulus
moneter & fiskal

penyebaran
covid-19 terkendali

• Psychological impact dari stimulus
fiskal senilai IDR405 triliun
diharapkan dapat mengurangi
kepanikan di pasar keuangan
domestik.

• Meredanya penyebaran virus
merupakan faktor utama yang
dapat menjadi titik balik pasar.
• Dengan penyebaran virus yang
mereda maka secara gradual
aktivitas ekonomi dapat mengalami
normalisasi.

• Stimulus moneter & fiskal yang
besar memberikan bantalan bagi
likuiditas pasar dan perekonomian.
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22% untuk 2020 & 2021 serta 20%
pada 2022 menjadi one of event
yang dapat mendorong earnings
perusahaan.
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b. Fundamental Makroekonomi Indonesia
		

Fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding 1998. Struktur makroekonomi sekarang juga lebih baik dibandingkan koreksi market pada 2013 Fed Tapering. Berikut adalah perbanding
annya:
1997
(Krisis finansial)

2013
(Fed Tapering)

2020

4.7%

5.6%

5.0%
(Q4-2019)

6.30%

8.10%

5.0%
(Q4-2019)

Transaksi Berjalan
(% dari PDB)

2.2%

3.2%

-2.7%

Cadangan Devisa

USD18 miliar

USD99 miliar

USD 130 miliar
(Feb 2020)

Rating Kredit
(Moody’s/S&P/Fitch)

Ba1/BB+/BB+

Baa3/BB+/BBB-

Baa2/BBB/BBB

PDB (Yoy)
Inflasi (YoY)

Sumber: Bloomberg

		

Memang secara struktur, nilai tukar Rupiah

setelah kepanikan pasar mereda, 
investor

secara jangka pendek rentan terjadi fluktuasi

akan kembali ke Indonesia melihat daya tarik

apabila ada volatilitas di pasar global seperti

fundamental ekonomi 
Indonesia yang tetap

yang terjadi saat ini. Porsi investor asing dalam

solid. Dan ini juga akan berpengar uh terhadap

pasar obligasi yang cukup besar mencapai

investor reksadana yang akan kembali masuk

39% sebelum periode Covid-19 menjadikan

ke pasar finansial setelah pasar kembali

adanya risiko volatilitas nilai tukar secara

mempertimbangkan daya tarik fundamental

jangka pendek apabila terjadi penjualan besar

ekonomi Indonesia.

di pasar obligasi. Namun diproyeksikan bahwa

c. Wabah Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian dunia dan dirasakan dampaknya baik oleh negara maju maupun berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan
kebijakan tegas untuk menahan laju kasus baru di samping terus menjaga pertumbuhan
ekonomi yang melambat.
•

•

Covid-19 memiliki dampak yang cukup besar

•

Beberapa sektor di Indonesia akan ter

bagi perekonomian dunia mengingat posisi

kena dampaknya antara lain pariwisata,

Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan

manufaktur dan komoditas. Oleh karena itu

ekonomi terbesar kedua di dunia dan 65%

kondisi ekonomi pada daerah-daerah yang

korban berada di luar Tiongkok.

ekonominya bergantung pada sektor ini

Berbagai negara telah mengeluarkan kebi

perlu diperhatikan.

jakan sebagai respon terhadap Covid-19

•

Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK te

antara lain AS dengan menurunkan FFR

lah mengeluarkan berbagai stimulus untuk

dan quantitative easing. Sementara negara

men
d o
r ong

Eropa menghadapi risiko yang tinggi karena

masyarakat ekonomi lemah di tengah kondisi

besarnya utang dan jumlah penduduk lansia.

masyarakat yang harus membatasi aktivitas.

dunia

usaha,

pegawai

Catatan: Data dan pemaparan di atas diambil dari sumber:
•

Covid-19 dan Kondisi Ekonomi Global  (Winang Budoyo, Chief Economist PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk.

•

Manulife Asset Management Indonesia.

mag az in e

of

b t n

p r i o r i t a s

|

4 3

|

e d i s i

1

•

2 02 0

dan

•

a -z

btn

priorita s

•

P ENAWARAN ISTI M EWA
DARI BTN PRIORITAS CONCIERGE

T

ak ada yang menyangka jika dunia

Hotel The Gunawarman yang ada di Jakarta.

akan dilanda wabah seperti ini, namun

Tak hanya itu, sejumlah restoran dan tempat

badai itu pasti berlalu. Nah, untuk

hang out di Jakarta juga menawarkan beragam dis-

menemani Anda hingga akhir tahun ini BTN Prioritas

kon menarik bagi Anda dari Senju Omakase & Sake

Concierge memberikan penawaran istimewa khusus

Bar, Hakkasan, dan Sofia The Gunawarman.

bagi BTN Prioritas Platinum terpilih.
Dapatkan beragam penawaran istimewa jika

Dapatkan penawaran Istimewa ini

Anda ingin berlibur ke Bali dari hotel Puri Santrian

dengan menghubungi

dan The Royal Santrian yang terkenal akan fasilitas

BTN Prioritas Concierge 021-765 6679

dan akomodasinya hingga penawaran istimewa dari

Periode: 1 Februari 2020 - 31 Desember 2020

P ROGRA M DIS K ON
HINGGA 1 5 % PURI SANTRIAN
•	Penawaran istimewa khusus BTN Prioritas
Platinum Terpilih
•	Diskon 15% dari Best Available Rates
•	Diskon 10% F&B tidak termasuk minuman
beralkohol di Mezzanine & Beach Club
Restaurant
Sanur, Jl. Cemara No.35, Kec. Denpasar Sel,
Kota Denpasar, Bali 80228

DISKON hingga

0

P ROGRA M DIS K ON

0

HINGGA 1 5 % THE ROYAL SANTRIAN
•	Penawaran istimewa khusus BTN Prioritas Platinum
Terpilih
•	Diskon 15% dari Best Available Rates
•	Diskon 10% F&B tidak termasuk minuman beralkohol di
Allspiceby The Royal Santrian
Nusa Dua, Jl. Pratama, Benoa, Kec. Kuta Sel.,
Kabupaten Badung, Bali 80361
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disKon Hingga

15

%

senJU oMaKase & saKe bar
PrograM Penawaran istiMewa
HoteL tHe gUnawarMan
•

penawaran istimewa khusus btn prioritas
platinum terpilih
harga spesial untuk kamar Mansard, white
classic dan wood deluxe
sarapan pagi untuk hingga 2 orang
free flow wine (kamis malam 19.00 - 22.00)
free flow whiskey (Jumat malam 19:00 - 22:00)
free flow gin (sabtu malam 20:00 - 22:00) di
sofia the gunawarman
complimentary welcome drink
layanan merapikan tempat tidur gratis
free access ke csaba private lounge
wi-fi gratis di kamar
complimentary shoe shine polish
complimentary access to gym
Voucher gaya spa idr 100.000
Voucher kitte pastry idr 50.000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Plaza indonesia, Lantai 3
Jl. Mh. thamrin, thamrin, Jakarta

the gunawarman, Jl. gunawarman no. 3
senopati, Jakarta

•
•
••
•
•
•
•

penawaran istimewa khusus btn prioritas
platinum terpilih
diskon 10% untuk transaksi di bawah
idr2.500.000 sebelum pajak
diskon 15% untuk transaksi di atas idr 2.500.000
sebelum pajak
diskon berlaku untuk makanan dan minuman
tidak termasuk minuman beralkohol

penawaran istimewa
khusus btn prioritas
PrograM
coMPLiMentary
PiZZa &
platinum terpilih
dessert
sofia
tHe
gUnawarMan
diskon 10% untuk transaksi di bawah

idr2.500.000 sebelum pajak
periode15%
1 februari
2020 - 25diagustus
2020
diskon
untuk transaksi
atas idr2.500.000
penawaran istimewa khusus btn prioritas platinum
sebelum pajak
terpilih
diskon berlaku untuk makanan dan minuman
complimentary pizza & dessert
tidak
minuman
beralkohol
setiaptermasuk
pembelanjaan
minimum
rp1.000.000
(berlaku kelipatan) sebelum pajak

the gunawarman
Jl. gunawarman no. 3, senopati, Jakarta

coMPLiMentary 2 MinUMan HaKKasan
•
•

•

penawaran istimewa khusus btn prioritas platinum
terpilih
complimentary 2 gelas minuman. pilihan hanya
pada cocktail / fruit blend soft cocktail / house
wine
setiap pembelanjaan minimum rp1.500.000
alila hotel, lot 11, lantai 25, Jl. Jenderal sudirman
Kav. 52-53, scBD, Jakarta selatan
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BANCASURRANCE

Produk Unitlink

CLINIC

•

paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian
dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari
kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik
yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

Teks oleh Luthfi Zulfahmi

Seiring berkembangnya industri asurans i, produk asuransi saat

I

ini didominasi dengan produk Unitlink disamping jenis produk
stilah Unitlink mungkin sudah tidak asing di masyarakat,

lainnya yaitu produk tradisional maupun produk endowment.

khususnya bagi yang berada di sektor finansial. Unitlink

Hal ini dikarenakan produk sebelumnya dengan jenis tradisional

merupakan salah satu jenis produk asuransi yang di dalamnya

atau yang biasa dikenal dengan istilah “Premi Hangus” sudah

terdapat instrumen investasi sehingga nasabah dapat menikmati

mulai ditinggalkan di Industri Asuransi Jiwa. Mengapa hal itu

manfaat imbal hasil investasi selama polis asuransi tetap aktif.

bisa terjadi? Secara prinsip produk asuransi tradisional maupun

Adapun produk jenis Unitlink didefinisikan dengan istilah PAYDI

dengan jenis endowment secara tidak langsung membuat

(Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi). Berdasarkan

perusahaan asuransi meng-absorb segala jenis risiko dari sisi

POJK

dan

Risiko Pasar jika market fluktuatif, Risiko Asuransi jika angka klaim

Pemasaran Produk Asuransi, pada BAB I Ketentuan Umum, No. 2 di

No.

23/POJK.05/2015

tentang

Produk

Asuransi

meningkat, dan risiko lainnya. Berbeda dengan jenis Unitlink di

jelaskan bahwa Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

mana beberapa risiko justru telah didiversifikasikan.

yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang

Berikut penjelasan bagaimana skema Unitlink bekerja :

S K E M A UNIT L INK
Nasabah

Nasabah Menentukan
jenis produk Unitlink
dengan pembayaran
premi berkala (Reguler)
atau pembayaran
sekaligus (Single)

Premi Nasabah

Dikelola
Perusahaan Asuransi

Biaya

Ahli Waris

Besaran dan Jenis
Uang Pertanggungan
tergantung dari jenis
produk dan kebutuhan
nasabah

Premi yang
diinvestasikan

Premi yang dibayarkan
akan terpotong
biaya akuisisi dan
sisanya diinvestasikan
(Front End/Hybrid)
ATAU seluruhnya
diinvestasikan
(Back End)

Contoh : Meninggal Dunia,
Kecelakaan, Cacat Tetap Total,
Penyakit Kritis, dsb.

Biaya
akuisisi

Withdrawal /
Surrender Fee

Biaya Akuisisi &
Biaya Pemeliharaan Polis
digunakan sebagai
“loading” perusa
haan asuransi
yang ditujukan
sebagai :
•
•

Potongan biaya
secara bulanan

Manfaat penarikan
nilai tunai

Perusahaan
Asuransi

Nilai Tunai Unitlink
(diinvestasikan ke
dalam fund)

Uang
Pertanggungan

Cost of
Insurace

•

•
Biaya
Pemeliharaan
Nasabah akan
mendapatkan statement
tiap bulan terkait posisi
nilai tunai polisnya

Biaya Komisi
Agen
Fee Based
Income Bank
(kerjasama
Bancassurance)
Biaya
Operasional
Perusahaan
Asuransi
Laba Perusahaan Asuransi

Diberikan kepada Ahli
Waris yang Sah

Biaya
Administrasi

Namun seringkali timbul persepsi masyarakat bahwa Unitlink

mana fokus utamanya adalah proteksi. Yang menjadi concern

merupakan produk asuransi yang merugikan dikarenakan sering

di produk Unitlink terletak pada komponen b iaya apa saja yang

ditemukan kesalahan pada interpretasi nasabah saat membeli

dibebankan ke nasabah sehingga dapat menggerus nilai tunai

Unitlink sebagai produk investasi yang menjanjikan imbal hasil.

yang diinvestasikan.

Secara prinsip Unitlink tetap merupakan produk Asuransi di
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preminya; yaitu Single P remium (bayar premi sekaligus di awal)

biaya besar di depan, Hybrid: Kombinasi, Back-End Loading:

dan Reguler P remium (pembayaran premi secara berkala: tahun

potongan biaya besar di belakang (Penjelasan apa itu loading

an/bulanan). Lalu Unitlink dipisahkan ke dalam 3 jenis berdasar-

terlampir pada gambar 1 skema Unitlink). Berikut penjelasan

kan biaya yang dibebankan yaitu Front-End Loading: potongan

detail nya :

Perbedaan Jenis Unitlink
FRONT-END LOADING

HYBRID

BACK-END LOADING

Jenis Biaya

Text

Jenis Biaya

Text

Jenis Biaya

Text

Biaya Akuisisi

High

Biaya Akuisisi

Low

Biaya Akuisisi

-

Biaya Administrasi

Low

Biaya Administrasi

Low

Biaya Administrasi

Low

Cost of Insurance

Low

Cost of Insurance

Low

Cost of Insurance

Low

Biaya Pemeliharaan

-

Biaya Pemeliharaan

Low

Biaya Pemeliharaan

High

Withdrawal/Surrender Fee

-

Withdrawal/Surrender Fee

Low

Withdrawal/Surrender Fee

High

Biaya Cuti Premi

-

Biaya Cuti Premi

High

Biaya Cuti Premi

High

Front End Loading
• Premi yang dibayarkan diinvestasikan
seluruhnya (tidak ada biaya akuisisi).
• Maintenance fee (4.5% - 7% per tahun).
• Withdraw/Surrender fee (5% - 95%).
• Memberikan Bonus Loyalitas.

Front End Loading
• Biaya Akuisisi hanya di Pembayaran premi
tahun pertama.
• Maintenance fee (3.5% - 5% per tahun).
• Withdraw/Surrender fee (5% - 70%).
• Memberikan Bonus Loyalitas.

Front End Loading
• Biaya Akuisisi besar (selama Masa
Pembayaran Premi).
• Pengembalian Investasi Kecil.

Yang menarik adalah di produk Unitlink, nasabah bebas untuk

b eragam lebih dari 10 jenis. Sebagai contoh BTN memiliki


memilih asuransi tambahan (rider) sesuai dengan kebutuhan.

b eberapa produk Unitlink yang dapat memenuhi kebutuhan


Bahkan dalam satu produk Unitlink memiliki pilihan rider yang

Nasabah BTN.

Perbedaan Jenis Unitlink
Hybrid Unitlink

Unitlink Back-End Load

Single Premium
Unit-link

Bebas Investa Link Syariah (FWD)

Smart Platinum Link (Sinarmas MSIG)

G – Optima
(GENERALI)

Unitlink Front-End Load

Tipe
Product

Prestigio (ZURICH)

G - Plan Pro (GENERALI)

Rider

Jenis Rider

1.

FWD Critical Illness Accelerated
Syariah

1.

SMiLe Personal Accident

2.

FWD Critical Illness non
Accelerated Syariah

2.

SMiLe Total Permanent Disability

1.

Accidental Death Benefit

1.

ADB - PLAN

2.

Accident

2.

ADDB _ PLAN

3.

Total Permanent Disability

3.

Cl Protector

3.

FWD Payor Term Syariah

3.

SMiLe Critical Illness

4.

Waiver of Premium

4.

Cl Prctector Plus

4.

FWD Family Term Syariah

4.

SMiLe Term Rider Unitlink

5.

FWD Waiver of Contribution
Insured Syariah

5.

SMiLe Medical (As Charge &
Inner Limit)

6.

FWD Waiver of Contribution
Insured Plus Syariah

6.

SMiLe Medical Plus

7.

FWD Waiver of Contribution of
Family Syariah

7.

SMiLe Medical Extra

8.

FWD Waiver of Contribution of
Family Plus Syariah

8.

SMiLe Sholarship

9.

SMiLe ESCI 99

5.

Waiver of Premium Plus

5.

MCI _ PLAN

6.

Parent Payor

6.

Cl Buyback

7.

Spouse Payor

7.

Excellent Care

8.

Prestigio Term

8.

TPD - PLAN

9.

Prestigio Med

9.

Global Medical PLAN 2

10. Critical illness

10. WOP - PLAN
(55/65/75/85)

10. SMiLe Payor 5/10 TPD
/ CI/ Death

11. Critical illness Plus

11. Survivor- PLAN

11. SMiLe Payor 25 TPD /CI /Death

12. Prestigio Critical illness Early
Care

12. Term Life - PLAN

12. SMiLe Waiver 5/10 TPD/CI

13. H&S

13. SMiLe Waiver 55/60/65 TPD/CI

14. Critical illness 85
15. Critical illness 85 Plus
16. CI 10 MCMB
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Bantu Pemerintah Lawan Covid-19,
BTN G e l a r B e r b a g a i A k s i

J

akarta, 16 April 2020. PT Bank Tabungan

Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury

Negara (Persero) Tbk. ikut melakukan

mengatakan aksi nyata serta kerja sama seluruh

berbagai aksi untuk membantu pemerin

masyarakat Indonesia merupakan kunci penting dalam

tah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Per

penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019

seroan telah menyumbangkan berbagai peralatan

(Covid-19) di Tanah Air.

medis dan kesehatan, juga menjadi koordinator

“Aksi nyata ini menjadi wujud bakti kami seba-

Satgas BUMN di Sulawesi Tengah serta di berbagai

gai agen pemerintah untuk membantu penanganan

provinsi lainnya, hingga meluncurkan program do-

dan menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat”

nasi melalui penukaran poin Serbu BTN untuk mem-

jelas Pahala di Jakarta, Kamis (16/4).

bantu pencegahan dan penanganan penyebaran
virus tersebut.

Adapun, hingga kini bank milik pemerintah
tersebut telah meyumbangkan bantuan total senilai
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Rp1,24 miliar untuk membantu pemerintah mela-

menanggulangi Covid-19. Kami berkomitmen mem-

wan Covid-19. Dalam mendistribusikan berbagai

bantu pemerintah memerangi virus ini di seluruh

bantuan tersebut, perseroan bekerja sama dengan

daerah operasional bisnis kami,” ujar Pahala.

berbagai institusi.

Bank BTN juga meluncurkan program donasi

Di antaranya, Bank BTN telah menyerahkan alat

melalui penukaran poin SERBU BTN yang dapat

bantu pernapasan (ventilator) kepada Kementerian

diakses melalui website perseroan. Pahala menu-

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan

turkan seluruh donasi yang terkumpul melalui pe-

disalurkan ke rumah sakit yang merawat pasien

nukaran poin tersebut akan disalurkan untuk mem-

positif Covid-19.

berikan bantuan berupa APD, alat disinfektan, dan

Perseroan sebagai mitra Kementerian Pekerjaan

bantuan bagi tenaga medis. “Melalui aksi bersama

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyumbang

poin SERBU BTN ini, donasi dari para nasabah kami

16.000 masker dan 400 botol handsanitizer. Bantuan

juga akan diberikan untuk keluarga dhuafa yang ter-

tersebut akan diserahkan Kementerian PUPR ke

isolasi dan inisiatif lainnya yang diharapkan dapat

daerah-daerah hingga ke desa-desa yang sangat

membantu masyarakat Indonesia.”

membutuhkan.

Sebelumnya, dalam rangka menekan penye-

Bank BTN pun telah menyumbangkan 25.000

baran virus corona di lingkungan kerja, Bank BTN

masker medis melalui Kedutaan Besar Republik

pun telah memaksimalkan implementasi work from

Indonesia (KBRI) Hongkong. Emiten bersandi saham

home (WFH). Perseroan juga

BBTN ini juga memberikan ribuan vitamin dan ratusan

operasional kerja dan layanan, mengalihkan ope-

Alat Pelindung Diri (APD) untuk membantu para tenaga

rasional jaringan kantor, memaksimalkan layanan

medis di RSUD Sidoarjo. Perseroan juga menyumbang

elektronik banking, hingga menerapkan protokoler

disinfektan ke Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tasikmalaya,

kesehatan yang distandarkan pemerintah.

menyesuaikan jam

hingga uang tunai ratusan juta rupiah ke Yayasan
BUMN Hadir untuk Negeri yang akan disalurkan untuk

BTN SERAHKAN VENTILATOR

penanggulangan Covid-19.

Pada Selasa 14 April lalu, Bank BTN juga menyerahkan

“Kami berkomitmen akan terus berupaya mem-

alat ventilator yang dikoordinasi oleh Kementrian

berikan yang terbaik dalam rangka membantu

BUMN untuk diteruskan ke Rumah Sakit yang

pemerintah menanggulangi pandemi ini,” kata

merawat

Pahala.

diserahkan Direktur Finance, Planning & Treasury

pasien

positif

Covid-19.

Bantuan

ini

Sementara itu, Pahala menjelaskan sebagai

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon L. P.

koordinator Satuan Tugas (Satgas) BUMN di Sulawesi

Napitupulu kepada Staf Khusus III Kementerian Badan

Tengah, Bank BTN berkoordinasi dengan Dinas

Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga di Gedung

Kesehatan dan BUMN lainnya untuk memenuhi

Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa (14/4).

kebutuhan

rujukan

Bantuan ini merupakan kegiatan CSR Bank BTN

pemerintah di provinsi tersebut. Adapun, 5 RSUD

peralatan

medis

5

RSUD

untuk mendukung Pemerintah dalam menanggu-

tersebut yakni RS Umum Anutapura Palu, RS Umum

langi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersama

Daerah Undata Palu, RS Umum Mokopido Toli-Toli,

Satuan Tugas Covid-19 Kementerian BUMN. Sebe-

RS Umum Daerah Kolonedale, dan RS Umum Daerah

lumnya, Bank BTN juga turut menyumbangkan ratu-

Kabupaten Banggal.

san baju hazmat dan ribuan vitamin untuk memban-

“Kami juga menjadi co-PIC Satgas BUMN di
provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk membantu
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tu meningkatkan proteksi para tenaga medis yang
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stay at hoMe Market outlook online 2020
investasi selagi pandemi:
seMbUnyi ataU taMbaH Lagi?
)!

PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020

5

Perppu No. 1 Tahun 2020 merupakan payung hukum untuk pelaksanaan kebijakan
keuangan dan upaya stabilisasi sistem keuangan termasuk di dalamnya mengatur
kewenangan lembaga-lembaga terkait beserta besaran stimulus ekonomi yang
Subsidi untuk pekerja bukan
diberikan…
penerima upah

Pembiayaan dalam
rangka mendukung
150 triliun
Program Pemulihan
Ekonomi Nasional

Kesehatan
75
triliun

Dukungan
Dunia Usaha

150
triliun

Stimulus
Ekonomi III
Cadangan
Perpajakan dan 64 triliun
DTP Lainnya
Stimulus KUR

110
triliun

70,1

6,1 triliun

triliun

Dukungan
Industri

B

3 triliun

Insentif tenaga pusat dan
daerah

5,9 triliun

Santunan kematian untuk
tenaga kesehatan

0,3 triliun

Belanja alat, sarana dan
prasarana kesehatan

65,8 triliun

Social Safety
Net

Penyesuaian
anggaran 20 triliun
pendidikan
Cadangan logistik
25 triliun
dan operasi pasar

DAMPAK COVID-19 TERHADAP POTENSI BISNIS TAHUN 2020
Skenario pemulihan ekonomi tergantung bagaimana
penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan:

Tambahan penyaluran
PKH untuk 10 juta KPM

8,3 triliun

Tambahan sembako
untuk 4,8 juta KPM, total
penerima 20 juta KPM.

10,9 triliun

Tambahan kartu
prakerja

10 triliun

Diskon listrik untuk
pelanggan 450 dan 900V 3,5 triliun
Insentif perumahan

1,5 triliun

Program Jaring
Pengaman Sosial Lain

30,8 triliun

Pemulihan kepada
kondisi normal

Hilangnya potensi
bisnis yang signifikan

• Penyebaran virus
dapat dihentikan
secara efektif
• Pola penurunan
bisnis tajam dan
cepat yang segera
diikuti pemulihan
secara cepat pula

• Virus terus
menyebar ke
seluruh Eropa dan
Asia dan
menyebabkan
guncangan makro
ekonomi
• Pola penurunan
bisnis tajam yang
diikuti perlambatan
ekonomi yang
cukup panjang
sebelum akhirnya
bangkit kembali

Sumber: Boston Consulting Group

Dalam World Economic Outlook (WEO) April 2020, IMF
menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global 2020

Hilangnya potensi bisnis
secara berlanjut

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (% yoy)

• Virus menyebar
secara global dan
tidak menunjukkan
tren penurunan
• Pola penurunan
bisnis yang tak
pernah diikuti
pemulihan
Sumber: IMF, WEO April 2020

erlangsung pada hari Kamis 23 April 2020

Acara yang berlangsung secara online ini juga

lalu mulai pukul 10.00 pagi, Bank BTN

diikuti sejumlah nasabah BTN Prioritas. Acara dimu-

mengadakan acara Stay at Home Market

lai dengan pemaparan wabah covid-19 yang tidak

Outlook Online yang menghadirkan

hanya berimbas pada bidang kesehatan saja namun

sejumlah narasumber yang membahas

juga dampaknya pada beragam sektor termasuk

mengenai beragam investasi yang tepat untuk

bisnis.

dilakukan selama pandemi ini.

Meski demikian, sejumlah potensi-potensi investasi justru masih dapat memberikan imbal hasil
yang masih menarik misalnya investasi SUN (Surat
Utang Negara) serta reksadana yang dapat men-

TRAM Bond Yield Target 2020

We set our base case assumption at 7.25-7.5%

jadi pilihan untuk mengharap kan keuntungan yang
cukup besar. Dan tentu nya, Bank BTN menyediakan

9,5%
9,0%

semua produk dari investasi ini.

8,5%
8,0%

Bust case :
9.75-10.0%

7,5%

Base case:
7.25-7.5%

7,0%
6,5%

Boom case :
6.25-6.5%

6,0%

Source: XXX
28

TRIM Dana Tetap 2

29
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From Italian Private Dining
Kitchen to Your Home
T e k s M e t a L i m e s a • F o t o D o k . Om a E l l y K i t c h e n

K

uartal kedua tahun 2020 memang di
mulai

dengan

kejutan.

Sayangnya,

kejutan kali ini rasanya bukan yang

ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang. Terpaksa
harus berdiam diri di rumah dan meminimalisir
interaksi dengan sesama tentu bukan kejutan yang
diinginkan, bukan?
Satu hal yang mungkin juga dirindukan di tengah
situasi seperti ini adalah kebiasaan menikmati sajian
dari koki milik restoran ternama. Mungkin banyak
yang sudah tidak sabar menggantikan nasi dan lauk
khas rumahan dengan sepiring pasta berlumurkan
saus yang creamy dan harum truffle yang semerbak.

Atau, potongan pizza yang biasanya dapat disantap
bersama dengan kerabat terdekat sembari bercanda
gurau akan kehidupan. Meskipun tampak mustahil
untuk menginjakkan kaki di restoran favorit, kini
saatnya hidangan dari dapur tersebut yang melangkahkan kaki menuju rumah para penikmatnya.
Seperti yang dilakukan oleh Oma Elly Kitchen.
Berawal dari lasagna yang dijual secara online dan
catering sehat yang ditawarkannya, Oma Elly Kitchen
pun membuka pintu pertama kali pada Agustus 2019
lalu. Nama Oma Elly ini sendiri merupakan nama dari
nenek sang koki yang juga adalah penemu restoran
ini, Chef Andry Susanto. Berangkat dari resep
tradisional hidangan khas Italia milik sang nenek,
Chef Andry Susanto pun menawarkan 6-course meal
dengan karakternya sendiri. Mengusung konsep
private dining, restoran ini hanya terbuka untuk
20 tamu yang sudah terlebih dahulu melakukan
reservasi. Oma Elly Kitchen juga beroperasi dengan
konsep open kitchen atau chef table di mana setiap
tamu dapat melihat langsung proses disajikannya
sebuah hidangan.
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Meskipun pintunya kini kembali harus tertutup
untuk mendukung usaha pemerintah dalam meratakan kurva pandemi, Oma Elly Kitchen tetap ingin
hadir menemani setiap pelanggan yang rindu akan
hidangan lezat miliknya. Diam di rumah, biar Oma
Elly yang datang. Mulai dari hidangan pembuka
seperti semangkuk Pumpkin Soup hangat hingga
hidangan penutup berupa gelato dengan berbagai
pilihan rasa. Tentu, banyak hidangan di antara pembuka dan penutup yang menggugah selera. Misalnya saja Beef Ravioli Truffle Cream yang disajikan
lengkap dengan extra sauce. Rasanya memang sulit
untuk merasa cukup dengan saus tersebut.
Pizza dengan beragam pilihan topping di atasnya
pun tersedia, seperti fior di latte margherita yang
merupakan perpaduan antara keju dan tomat hingga
pizza dengan home cured salmon, cream cheese, dan
capers. Untuk hidangan utama, Oma Elly Kitchen
menghidangkan sajian seperti chicken cacciatore
yaitu potongan daging ayam yang lembut dan
dilumuri dengan saus tomat serta ditemani dengan
pomme puree yang halus. Turut tersedia menu seperti
beef cheek “osso bucco” yang juga dilengkapi dengan
pomme puree dan braised lamb shank dengan baby
potatoes.
Mungkin ini waktunya untuk bersantai sejenak di
rumah. Menikmati hidangan tanpa pusing memikirkan kemacetan ibu kota yang lebih sering membangkitkan amarah. Mengenakan pakaian nyaman
dan bukan yang justru membuat gerah. Namun,
tentu, di rumah saja tidak berarti hidangan yang
Anda santap harus biasa-biasa saja, bukan?
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PERA K D ARI K OTAGEDE
Merawat Asa Lewat Putaran Roda
Kerajinan perak Kotagede, Yogyakarta merupakan budaya turun temurun yang
pada awalnya berupa seni kerajinan ukir emas, perak dan tembaga. Namun dalam
perjalanannya hanya kerajinan perak yang berkembang.
Teks Yudi Erwanto • Foto dok. spesial

J

ika Anda berkunjung ke Kotagede, lokasi
pengrajin perak bisa ditemui hampir setiap
sudut kota mulai dari pasar Kotagede

hingga Masjid Agung dan bekas Istana Mataram Islam.
Semua ini tak bisa lepas dari perjalanan sejarah masa
silam di mana Kotagede pernah mengalami kejayaan
sebagai kota besar pada masa Panembahan Senapati.
Kotagede pada saat itu berperan sebagai pusat
pemerintahan (ibu kota) yang juga berkembang
menjadi pusat perdagangan.
Dan awal mula usaha kerajinan perak di Yogyakarta
belum diketahui secara pasti. Beberapa pendapat
mengatakan bahwa munculnya seni kerajinan perak
bersamaan dengan munculnya Kotagede sebagai
ibu kota Mataram pada abad ke-16, tetapi ada pula
pendapat yang beranggapan bahwa kerajinan perak
muncul jauh sebelum masa Panembahan Senopati
berhubung masyarakatnya sudah menguasai keahlian
seni ukir.
Masuknya Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) ke Pulau Jawa pada masa silam juga turut
mempopulerkan kerajinan perak Kotagede di mana
banyak pedagang VOC yang memesan alat-alat rumah tangga dari emas, perak, tembaga, dan kuningan ke penduduk setempat.
Seiring berkembangnya waktu, kerajinan perak
Kotagede juga memproduksi berbagai macam aksesori
berbahan dasar perak seperti cincin kawin perak,
kombinasi emas, cincin dan gelang perak, liontin perak,
dan masih banyak lagi yang lainnya.
Dan setelah Indonesia merdeka, masa kejayaan
Kotagede sebagai sentra industri perak juga terjadi pada era 1970-1980. Produksi kerajinan perak
Kotagede juga sudah diekspor ke mancanegara
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Sayangnya, sejumlah krisis ekonomi global yang
mengguncang dunia pada masa lalu tak luput membawa dampak bagi perkembangan industri perak
Kotagede. Meski demikian, industri kerajinan perak
di Kotagede masih ada yang dapat bertahan. Dan
tentunya semua juga berharap, krisis ekonomi yang
disebabkan Covid-19 ini dapat juga dilalui oleh para
pengrajin perak Kotagede dengan kepala tegak.
MASJID PERAK KOTAGEDE
Masjid Perak merupakan salah satu masjid tertua di
kawasan Kotagede terletak di Jalan Mandarakan No
51 Kampung Trunojayan, Kelurahan Prenggan. Pendirian Masjid Perak dipelopori oleh Kyai Haji Amir,
Haji Mashudi, dan Haji Mudzakir. Proses pembanterutama Eropa. Barang-barang tersebut berupa

gunan dilakukan pada tahun 1938-1939, dan mulai

benda-benda keperluan rumah tangga seperti tem-

digunakan pada tahun 1940.

pat lilin, perabot makan dan minum, serta perhiasan
gaya Eropa dengan motif tradisional Kotagede.
Satu hal yang pantas dibanggakan dari kerajinan
perak Kotagede adalah terkenal akan

produknya

yang unik, dan halus sehingga menghasilkan karya

Nama Perak diberikan karena saat pembangunan
masjid tersebut industri perak Kotagede sedang
dalam puncak kejayaan, selain itu dana pembangunan
Masjid Perak berasal dari sumbangan para saudagar
perak Kotagede.

seni bernilai tinggi. Motif kerajinan perak Kotagede

Bangunan utama Masjid Perak berbentuk bujur

biasanya bercorak tumbuh-tumbuhan, motif daun

sangkar dengan luas 100 meter persegi, bagian atap

dan bunga teratai. Ciri khas yang tetap dipertahan-

berbentuk joglo dengan 4 tiang penyangga (soko

kan adalah pengerjaan produksi kerajinan secara

guru) besar berbentuk bulat.Atap ini dilapisi dengan

manual dengan tetap mengandalkan keterampilan

plat perak bertuliskan tanggal dan tahun berdirinya.

tangan. Sebagian lagi memerlukan proses yang ber-

Sedangkan atap serambi masjid berbentuk limasan.

beda, misalnya dengan melalui proses pembakaran

Mimbar utama Masjid Perak yang hingga kini masih

untuk memperoleh perak bakar yang juga banyak

digunakan sendiri sudah ada lebih dahulu sebelum

digemari.

masjid dibangun.
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Architec ture

Cambridge Central Mosque

Masjid Ramah
Lingkungan dengan
Desain Terbaik

&

Design

C

•

ambridge Central Mosque dirancang oleh
perusahaan Marks Barfield Architect yang
juga berbasis di Cambridge. Inspirasi de-

sain yang ramah lingkungan dan alami kental terasa
pada masjid ini dengan desain yang terkonsentrasi
pada kolom-kolom yang menyerupai pohon yang
memiliki cabang-cabang kayu yang direkayasa.
Cabang-cabang kayu itu tampak menyebar dan ter-

Masjid yang berada di Mill Road,
Cambridge, Inggris ini adalah
masjid ramah lingkungan pertama
di Eropa yang telah memenangkan
penghargaan desain.

jalin menahan atap.
Sementara itu, saringan cahaya masuk melalui
lubang yang melingkar di bagian atas. Rimbunan
dari 16 kolom semacam itu dibuat di ruang salat
yang merupakan ruang utama masjid. Kolom
semacam itu didahului di tempat lainnya di pintu

Teks diaz Rachman • Foto shutterstock

masuk gedung atrium dan serambi.
Masjid yang secara resmi dibuka ke publik pada
24 April 2019 ini dibangun awalnya atas gagasan
dari Timothy Winter atau juga dikenal sebagai Abdal
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Pembangunan masjid baru ini menelan biaya senilai 23 juta pound yang merupakan donasi dari berbagai benua baik dari Eropa, Asia hingga Amerika.
Kini masjid dengan gaya arsitektur unik dan ramah
lingkungan ini dapat menampung hingga 1.000
jamaah.
Tentang Marks Barfield Architects
Dalam sebuah kompetisi yang digelar pada 2009,
terpilihlah arsitek terkenal yang merancang London
Eye dan Kew Gardens Treetop Walk yakni Barfield
dan almarhum suaminya David Marks, sebagai arsitek masjid Cambridge. Keduanya adalah anak didik
dari kantor arsitektur berteknologi tinggi Richard
Rogers dan Norman Foster.

Hakim Murad, seorang mualaf yang mengajar di
University of Cambridge dan merupakan dekan di
Cambridge Muslim College.
“Kami memang sengaja tidak menginginkan
desain masjid ini meniru atau mencontoh masjid
yang sudah ada di mana pun. Inilah kesempatan
kami untuk berbuat sesuatu pada komunitas muslim yang banyak di sini dan itu sangat membuat
kami bersemangat,” beber David Marks pada saat
memenangkan kompetisi desain pembangunannya
pada tahun 2009 silam dan sayangnya David Marks
sendiri meninggal dunia dua tahun sebelum masjid
ini diresmikan.
Cambridge Central Mosque juga telah berhasil memenangkan penghargaan nasional untuk
desain dan kontribusi yang diberikannya kepada
masyarakat. Masjid ini terpilih karena menampilkan
skema berbeda dalam skala, kompleksitas, dan tujuan pembangunannya. Penghargaan diumumkan
dalam sebuah acara yang dipandu oleh komedian
dan aktor Miles Jupp pada 20 November 2019 silam.
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Pada masa lalu Gorontalo bukanlah daerah tujuan wisata yang ramai dikunjungi
wisatawan lokal, namun jangan salah sudah lama Gorontalo menjadi salah satu surga
bagi para penyelam asing.
Teks Zulmahmudi • Foto shutterstock

T

eluk Tomini sendiri merupakan teluk

wisatawan yang gemar fotografi.

terbesar di Indonesia dan terletak di

Kampung yang berdiri sejak 1901 itu dihuni

tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tengah,

suku Bajo yang dikenal sebagai pelaut tangguh.

Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Luas

Kini, Torosiaje menjelma menjadi perkampungan

teluk ini kurang lebih 6 juta hektar.

wisata yang elok dan menampilkan pesona lain dari

Ada sekitar 90 pulau terhampar di kawasan Teluk

Gorontalo. Torosiaje kini merupakan perkampungan

Tomini. 56 pulau di antaranya termasuk dalam

yang terletak 600 meter dari daratan Kecamatan

kawasan Gorontalo. Di tengah-tengahnya terdapat

Popayato, Kabupaten Pohuwato, atau sekitar tujuh

satu gunung api aktif, tepatnya di Pulau Una-una.

jam perjalanan darat menuju arah barat dari ibu

Karena letaknya di kawasan gunung api, Teluk

kota Provinsi Gorontalo.

Tomini memiliki pemandangan bawah laut yang
mempesona. Topografi pantai di Teluk Tomini

Meningkatnya Kunjungan Wisawatan

bergelombang, banyak yang berlumpur dan cocok

Sebelum adanya pandemi, kunjungan wisatawan ke

jadi habitat pohon bakau, kaya akan terumbung

Gorontalo meningkat pesat terutama dalam tiga ta-

karang dan biota laut. Misalnya saja, terumbung

hun terakhir. Banyak hal penyebabnya, di antaranya

karang berukuran raksasa, ikan gobi, anemon dan

usaha pemerintah melalui kegiatan promosi pari-

ikan nemo adalah sedikit dari banyaknya biota
laut yang ada di sana. Ada banyak aktivitas wisata
yang bisa dilakukan di teluk ini. Dari menyelam,
snorkeling, menaiki perahu hingga olahraga air
lainnya. Beberapa titik di Teluk Tomini sangat cocok
untuk menikmati pemandangan bawah laut, seperti
di Pulau Togian, Pulau Buyat dan puluhan titik
lainnya di Gorontalo.
Selain pesona laut Teluk Tomini, Anda pun bisa
berkunjung ke sebuah kampung yang berdiri di atas
permukaan laut Teluk Tomini, namanya Torosiaje.
Dideklarasikan sebagai Kampung Wisata Bahari
pada 2007 oleh pemerintah setempat, Torosiaje
menawarkan wisata bahari yang cukup menawan.
Pemandangan di pagi hari atau menjelang matahari
terbit menawarkan pesona alam yang menyihir.
Pantulan cahaya matahari pagi mengubah permukaan
air laut di Torosiaje memiliki gradasi warna yang
sulit ditandingi. Hilir mudik perahu orang Bajo yang
disebut sope, sangat bagus menjadi sasaran kamera
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huni. Namun karena menyadari potensi besarnya,
Dinas Pariwisata Gorontalo mengembangkan Pulau
Cinta menjadi objek wisata. Lokasi ini dilengkapi dengan Eco Resort yang terdiri atas 15 cottage. Setiap
cottage berada di air dan dihubungkan oleh jemba•

•

tan kayu yang posisinya berbentuk hati mengelilingi

Kapal Feri dari Ampana ke Pulau Togean/Gorontalo
hanya beroperasi sekali dalam sehari, setiap Kamis dan
Minggu, lalu berlayar kembali di esok harinya dan hanya
satu armada saja sehingga jika kapal feri mengalami
kerusakan maka tidak ada gantinya.
Kapal Feri yang tercepat dari Togean berangkat dari
Dolong Hari Rabu jam 7.00 pagi menuju Bubulan, dari
sini satu jam berkendara ke Gorontalo.

pulaunya. Penginapan ini dibagi menjadi tiga variasi
cottage yakni vila satu kamar seluas 92 meter persegi, vila dua kamar seluas 156 meter persegi dan vila
tiga kamar seluas 212 meter persegi.
Aktivitas yang bisa dilakukan di Pulau Cinta
adalah kesempatan menjelajahi hutan bakau yang
memiliki luas hutan sekitar 30 hektar dan pesisir
hutan berada di seberang pulau. Hutan di sekitar

wisata melalui media sosial, media cetak, dan media

pulau tergolong rindang, cukup lebat nan memiliki

elektronik, serta turut serta pada forum-forum kepa-

keindahan alami membuat perjalanan makin me-

riwisataan hingga pameran.

nyenangkan. Atau bisa menikmati beberapa pulau-

Salah satu objek wisata hits yang tersohor di

pulau kecil di Teluk Tomini. Di setiap pulau, wisata-

Gorontalo dalam beberapa tahun belakangan ada-

wan disambut hangat oleh penduduk asli sana yakni

lah Pulau Cinta. Pulau Cinta ini punya bentuk yang

suku Bajo.

unik yaitu berbentuk love menjadi alternatif wisata
romantis di Indonesia. Pulau ini juga berada di

Wisata Kota Gorontalo

Teluk Tomini dan berlokasi di Kabupaten Boalemo.

Provinsi

Awalnya Pulau Cinta ini merupakan salah satu dari

Gorontalo di Pulau Sulawesi. Tepatnya di bagian

puluhan pulau di Provinsi Gorontalo tak berpeng-

barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah
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provinsi ini 12.435,00 km². Gorontalo mempunyai

berbentuk unik, bernama kolam santri dan kolam

tempat wisata yang sangat beragam. Mulai dari

asmaul husna, bisa diakses cuma-cuma oleh siapapun.

wisata alam, sejarah hingga religi yang sangat ba-

Pesantren ini dihuni oleh 600 santri yang terdiri

nyak. Karena kondisi geografis Gorontalo laut dan

dari penduduk setempat, selain agama, pelestarian

perbukitan, membuat Gorontalo menyimpan be-

kebudayaan juga turut diajarkan. Di tempat yang

berapa destinasi wisata alam yang cukup indah.

sama, juga terhampar ratusan fosil kayu yang ditata

Gorontalo juga memiliki sejarah yang panjang jadi-

serupa karya instalasi seni, yang dinamakan sebagai

nya tak heran terdapat tempat warisan sejarah yang

museum fosil kayu.

dapat dijadikan tujuan wisata dari Benteng Otahana
hingga Rumah Adat Bantayo Poboide.

Tak jauh Desa Wisata Bongo, ada masjid yang
sangat khas. Nama masjid ini Walima Emas yang baru

Tempat wisata religi yang sayang dilewatkan di

dibangun pada 2008 lalu. Keistimewaan masjid ini

Gorontalo adalah Masjid Agung Limboto. Masjid ini

adalah kubahnya yang berlapis emas. Letak masjid

memiliki menara dengan desain unik. Selanjutnya

yang berada di atas bukit menjadi daya tarik tersendiri.

adalah Desa Wisata Religi Bongo, mempunyai banyak

Ketinggian tersebut memungkinkan pengunjung bisa

nilai sejarah dan merupakan salah satu tempat wisata

menatap Teluk Tomini. Pemandangan yang disajikan

yang sangat cocok bagi mereka yang berminat

sangat menakjubkan. Perpaduan nuansa Islami dan

mempelajari dan mengetahui lebih dalam mengenai

keasrian alam, benar-benar mempesona.

sejarah dari desa ini.

Wabah pandemi Corona jelas membawa pe-

Ada banyak obyek bisa dinikmati di Desa Wisata

rubahan pada dunia, terutama pariwisata. Namun

Bongo, sebut saja pesantren alam yang dirimbuni

cepat atau lambat pasti akan kembali menguat lagi

pepohonan ringan, dengan dua kolam renang

setelah dunia pulih dari pandemi.
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H INGGA

K E

TAIWAN

Negara ini bukanlah termasuk anggota WHO namun Taiwan
menjadi satu dari sedikit negara di dunia yang dinilai
sukses mengatasi virus corona (Covid-19).
Teks Donny H • Foto shutterstock
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ika Anda pernah jalan-jalan ke Taiwan pas-

karena ada di hampir semua kota besar. Dan untuk

ti paham apa yang ditonjolkan dari wisata

kota besarnya, selain Taipei yang menjadi pusat pa-

di negara pulau ini yakni pemandangan

riwisata, ada banyak area pilihan seperti Hualien,

alam dan hotspring yang bertebaran. Di samping itu

Taichung, Kaohsiung, dan Nantou yang merupakan

tentu wisata kuliner malamnya yang selalu diincar

tujuan wisata populer di Taiwan.
Satu lagi yang menarik di Taiwan adalah perhatian seriusnya bagi wisatawan dan umat muslim.
Taiwan memudahkan para pelancong Muslim dalam
berwisata, dengan menyiapkan hotel, restoran, dan
tempat wisata halal maupun ramah Muslim yang
tersebar di Taiwan. Dan tercatat di Taiwan terdapat
sekitar 200 restoran yang memiliki sertifikat halal.
Taiwan juga memiliki sebuah destinasi wisata
religi yang menarik untuk dikunjungi yakni Taipei
Grand Mosque. Diperuntukkan sebagai tempat
ibadah umat muslim di Taiwan, berdiri di pusat Taipei
dengan arsitektur khas timur tengah. Membuatnya
tampil kontras dan indah di antara berbagai
bangunan lain yang ada di kawasan tersebut. Selain
sebagai tempat ibadah, Taipei Grand Mosque juga
menjadi pusat edukasi bagi siapapun yang ingin
mengenal lebih dalam mengenai ajaran Islam.
Alhasil, tak mengherankan jika pada 2019 lalu
Taiwan menempati peringkat nomor tiga sebagai
negara tujuan wisata Muslim terbaik di wilayah
negara non-Islam. Peringkat tersebut berdasarkan
Indeks Pariwisata Muslim Global (GMTI) yang diumumkan MasterCard.
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Sayangnya, setelah Organisasi Kesehatan Dunia

kesehatan kelas dunia dengan cakupan universal.

(WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi,

Ketika kabar mengenai virus Corona mulai muncul di

hasrat untuk jalan-jalan bagi warga di seluruh dunia

Wuhan menjelang Tahun Baru Imlek, para pejabat di

harus ditahan dulu. Jadi untuk sementara, Anda bisa

Pusat Komando Kesehatan Nasional (NHCC) Taiwan,

memanfaatkan Google Street View untuk melihat dari

bergerak cepat menanggapi potensi ancaman

dekat sejumlah lokasi wisata terkenal di dunia dari

seperti melarang perjalanan dari berbagai daerah di

laptop atau ponsel atau dapat juga dapat melihat

China. Mereka juga menghentikan kapal pesiar yang

panorama sejumlah kota di sejumlah negara dari

akan berlabuh dan memberikan hukuman untuk

ketinggian. Dan tentunya dengan ini, Anda dapat

siapapun yang melanggar aturan karantina.

memilih lokasi mana yang hendak Anda kunjungi
nantinya setelah pandemi ini berakhir.
Namun kembali ke Taiwan, negara ini banyak
dipuji dunia terutama kesiapannya menghadapi
pandemi ini. Pada awal Januari Taiwan telah belajar
banyak menghadapi pandemi dari kasus SARS pada
2003 di mana sebanyak 180 orang meninggal akibat SARS. Kala itu, negara ini bersama dengan Hong
Kong dan China bagian tenggara, menjadi lokasi
yang paling terdampak SARS. Saat itu, lebih dari 150
ribu orang dikarantina di pulau yang letaknya 180
kilometer dari pantai tenggara China.
Berkaca dari SARS seperti dilansir CNN, Taiwan
menjadi lebih siap dalam menghadapi Covid-19.
Pemerintah dan masyarakat lebih tahu apa yang
harus mereka lakukan seperti memperketat aturan
di perbatasan dan mewajibkan penggunaan masker
sejak awal Januari lalu. Taiwan juga memiliki sistem
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Selain itu, pejabat Taiwan juga bergerak untuk
meningkatkan produksi masker wajah dalam negeri untuk memastikan pasokan lokal cukup. Mereka
juga melakukan pengujian Corona di seluruh negeri,
termasuk melakukan pengujian ulang pada orang
yang sebelumnya memiliki riwayat pneumonia yang
belum jelas penyebabnya. Siapapun yang menyebarkan disinformasi tentang virus juga dikenakan
hukuman.
Tak hanya itu, Taiwan juga punya respon cepat
dan transparan akan penanganan kasus ini yang di-

Padahal awalnya memang Taiwan diprediksi bakal

informasikan kepada masyarakat setiap hari. Lang-

menjadi lokasi yang paling parah terdampak. Tetapi

kah ini seolah menunjukkan bahwa negara demo-

karena respons cepat, transparan dalam memberi

kratis seperti Taiwan juga dapat mengendalikan

tahu publik, efisien melakukan tracing sejarah kontak

pandemi.

pasien positif, mereka mendapat kredit tersendiri.
Berbicara tentang masker yang merupakan salah

Donasi melawan Covid-19

satu perlengkapan untuk meminimalisir penularan

Wabah virus Covid-19 telah menjadi ancaman bagi

Corona, Taiwan dengan tegas sudah melarang

seluruh umat manusia, dan tidak ada negara yang

ekspor masker sejak kasus ini muncul di Wuhan.

dapat mengatasinya seorang diri. Namun Taiwan

Hal ini untuk memastikan bahwa stok dalam negeri

merupakan salah satu bukti keberhasilan melawan

terjaga. Namun saat ini, ketika mereka sudah bisa

virus ini apalagi secara geografi dekat dengan pusat

mengendalikan kondisi dalam negeri, pemerintah

wabah. Terbukti hingga tulisan ini dibuat hanya

telah mendonasikan 10 juta masker ke Amerika

ada total 428 kasus dan 6 orang yang meninggal.

Serikat dan Uni Eropa juga ke Thailand.
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BTN P RIORITAS M AR K ET O U T L OO K 2 0 2 0

P e r t u m b u h a n Ek o n o m i
Indonesia Menjawab

K e t i d a kp a s t i a n Gl o b a l

J

auh sebelum virus Covid-19 menjadi
pandemi dan akhirnya menambah
tantangan berskala global yang tak

terelakkan seperti saat ini, Bank BTN pada awal
Januari ini juga telah menyelanggarakan BTN
P rioritas Market Outlook 2020 di Jakarta.
Acara yang dibuka langsung oleh Direktur
Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Pahala N. Mansury ini juga dihadiri nasabah BTN
Prioritas dengan mengangkat tema Pertumbuh
an Ekonomi Indonesia Menjawab Ketidakpastian
Global.
Pahala N. Mansury menuturkan tahun 2019
b ukan merupakan era yang mudah. Berbagai

faktor, lanjutnya, telah membuat ekonomi global bergejolak yang berdampak pada ekonomi
n asional dan masih terus berlanjut di 2020.
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