
Jokowi Beri Sinyal PPKM Berakhir Tahun
Ini, Apindo: Kegiatan Ekonomi akan
Lebih Tinggi

Ketua Umum Federasi Pebisnis Indonesia atau Apindo Hariyadi Sukamdani memberi respon
Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang memberikan signal untuk mengambil semua
limitasi sosial karena Covid-19, Pemerlakukan Limitasi Aktivitas Warga atau PPKM. Menurut
Hariyadi, itu pasti sebagai berita baik.
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"Jika kelak dipublikasikan jadi epidemi tidak jadi wabah pasti baik sekali karena ekonomi kita
kan tempo hari sempat turun sampai minus 5 % lebih sebab aktivitas warga disetop karena
PPKM," tutur Hariyadi di kantor Apindo, Jakarta Selatan, pada Rabu, 21 Desember 2022.

Hingga, kata Hariyadi, bila dipublikasikan tidak ada PPKM, itu ialah verifikasi pemerintahan
pada keadaan normal. "Jadi ini akan ditanggapi semoga dengan aktivitas ekonomi yang
semakin tinggi kembali," sebut ia.

Signal itu dikatakan Jokowi pada acara Outlook Ekonomi Indonesia susul kasus harian yang
telah makin menerpai. "Kemungkinan kelak tahun akhir, kita akan mengatakan stop PSBB
(Limitasi Sosial Bertaraf Besar), PPKM kita," kata Jokowi, Rabu, 21 Desember 2022.

Jokowi kembali menceritakan masalah dianya yang sempat menampik peraturan lockdown.
Saat variasi Delta masuk ke Indonesia, kasus harian capai 56 ribu. "Waktu itu saya ingat
nyaris 80 % menteri merekomendasikan saya untuk lockdown, terhitung warga," katanya.

Tetapi jika peraturan lockdown itu diambil, Jokowi percaya keadaan Indonesia semakin lebih
jelek dibanding sekarang ini yang condong dapat bertahan. "Jika itu kita kerjakan waktu itu,
kemungkinan ceritanya akan lain sekarang ini," katanya.

Lalu ada kembali variasi Omicron, di mana kasus harian menembus 64 ribu saat pucuknya.
Jokowi menyebutkan dianya masih ingat bagaimana Indonesia waktu itu kekurangan Alat
Perlindungan Diri (APD) untuk tenaga medis, stock oksigen untuk pasien tidak ada, sampai
pasien menimbun di rumah sakit.

"Untung kita waktu itu masih tenang, tidak grogi, tidak gelagapan," kata Jokowi. Hingga, ia
mengeklaim keadaan yang paling susah itu bisa diatur secara baik.

Sekarang, Jokowi menyebutkan kasus harian telah turun ke angka 1.200. Keadaan yang
semakin teratasi ini yang membuat ia merencanakan untuk akhiri PPKM. "Keadaan
semacam itu harus kita ingat begitu benar-benar susahnya," katanya.
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Berita itu trending di sosial media sebuah video yang berisi cerita OSO memberikan
dukungan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Apindo memprediksi penghentian hubungan kerja atau PHK masih bersambung sampai
2023, bersamaan ada teror krisis global.

Jokowi memprediksi peraturan ini tingkatkan penghasilan negara dari bauksit, dari Rp 21
triliun jadi sekitaran Rp 62 triliun.

Surat dikirimkan ke Jokowi sesudah permasalahan devitalisasi Planetarium dan
Observatorium Jakarta tidak mendapatkan jawaban dari Anies Baswedan dan Heru Budi.

Menurut pandemiolog UGM peraturan PPKM ditampilkan ialah karena di awal wabah
Covid-19 tidak ada interferensi yang bagus untuk tekan pergerakan kasus.

Sri Mulyani menjelaskan Indonesia perlu siap-siap hadapi tahun 2023. Satu diantaranya
dengan waspada lingkungan global.

Apindo memproyeksikan kemajuan ekonomi Indonesia di range 5-5,3 % secara year on year
(YoY) pada 2023.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan dukungan keputusan
Presiden Jokowi larang export bijih bauksit mulai Juni 2023.

Jokowi akan memberi stimulan sampai Rp 5 triliun untuk kendaraan listrik, dari mobil, motor,
sampai bis. Apa argumennya?

Presiden Jokowi umumkan larangan export bijih bauksit mulai Juni 2023. Larangan berlaku
untuk semuanya tipe bauksit mentah.


