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Jelajah

Peringkat Kasus Covid-19

BPKP Kawal Dana Hibah
dan Bansos Jelang Pilkada

ANTARA/Aji Styawan

Pengunjung menikmati senja di sekitar GBIP Immanuel atau Gereja Blenduk di tengah pandemi Covid-19 di Kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah,
Senin (27/7). Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 27 Juli 2020, kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 100.303 kasus,
dimana 58.173 orang dinyatakan sembuh dan 4.838 orang meninggal dunia. Data tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara dengan kasus Covid19 tertinggi keempat di Asia.

JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawal penyaluran dana hibah dan
bantuan sosial (bansos) untuk penanganan dampak virus
korona. Pemantauan ini dilakukan agar penyaluran Bansos
tepat sasaran dan program pemerintah pusat ini tidak dipergunakan sebagai alat politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK), Iwan Taufiq Purwanto mengatakan,
BPKP tidak hanya mengawal penyaluran Bansos, tapi akan
mengawasi akuntabilitas keuangan dan kinerja penggunaan dana dalam Pilkada Serentak. "Termasuk pengadaan
perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran
Covid-19 (bagi penyelenggara Pilkada)," katanya.
Iwan menyatakan, BPKP akan melakukan pengawasan
dan evaluasi pengadaan perlengkapan protokol kesehatan
di 116 Satuan Kerja (Satker) Komisi Pemilihan Umum
(KPU). Sementara Inspektorat Utama KPU akan bertugas
mengawasi di 18 Satker, dan sisanya sebanyak 178 Satker
KPU dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah. Sebagai acuan kerja bersama ini,
Kepala BPKP telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6
tentang Tata Cara Reviu dan Nomor 12 Tahun 2020 tentang
tata cara Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa
dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. "Hasil
pengawasan akan dielaborasi oleh BPKP Pusat sebagai laporan hasil pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemilihan Serentak," kata Iwan, Selasa (28/7).
Vendy Yhulia Susanto
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Menstabilkan Harga Ayam
n perjanjian dagang

Harga ayam hidup di tingkat peternak sempat menyentuh Rp 12.500-Rp 13.000 per kg
Lidya Yuniartha Panjaitan
JAKARTA. Anjloknya harga
daging ayam ras di pasaran
memukul peternak ayam rakyat skala Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM). Pasalnya, harga jual ayam hidup
(livebird) dari biasanya Rp
18.000 per ekor anjlok jadi Rp
12.500 per kilogram (kg).
Padahal tepat sebulan lalu,
harga livebird di tingkat peternak mandiri ini masih Rp
21.000 - Rp 22.000 per ekor.
Penurunan harga livebird
secara signifikan ini langsung
mendapatkan respon dari Kementerian Pertanian (Kemtan). Kemtan saat ini tengah
berupaya menstabilkan harga
ayam agar ada keseimbangan
harga di tingkat peternak dan
konsumen.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kemtan I Ketut Diarmita mengatakan, ada beberapa hal
yang dilakukan Kemtan mengatasi hal ini. Pertama, mengimbau perusahaan perunggasan skala besar untuk menyerap ayam hidup (livebird) di
tingkat peternak UMKM.
Menurut Ketut, saat ini sudah ada 22 perusahaan perunggasan yang berkomitmen
menyerap livebird dari peternak UMKM dengan target
4,11 juta ekor. Adapun, realisasi pembelian livebird sejak
21 April-21 Mei sebanyak
928.833 ekor atau 22,55% dari
total livebird milik UMKM.
"Penyerapan livebird tersebut telah terbukti mampu
memberikan pengaruh terhadap perbaikan harga livebird,"
kata Ketut, Selasa (28/7).

Atas penyerapan livebird
tersebut, harga livebird di
tingkat peternak mengalami
kenaikan pada Mei 2020.
Kedua, mengendalikan produksi day old chicken (DOC)
final stock (FS) agar menyesuaikan dengan kebutuhan.
Berdasarkan data Setting
Hatching Record (SHR), produksi DOC bulan Juni sebanyak 186.082.424 ekor dan
berpotensi menjadi daging
ayam pada Juli sebanyak
205.178 ton. Kebutuhan daging ayam ras bulan Juli 2020
sebanyak 162.465 ton, dengan
begitu diperkirakan akan terjadi surplus sebanyak 42.713
ton atau 26,29%.

Tiga tahapan
Sementara itu, Kemtan juga
memiliki tiga tahapan untuk

menstabilkan perunggasan
nasional, yakni jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang.
Direktur Perbibitan dan
Produksi Ternak Kemtan Sugiono menerangkan, untuk
langkah jangka pendek, maka
data SHR akan dioptimalkan
sebagai acuan data pasokan
dan permintaan aktual setiap
minggu. Dengan begitu, ada
tindakan antisipatif berupa
pengendalian produksi FS
melalui afkir dini PS dapat dilakukan secara cepat.
"Penyerapan livebird dari
peternak UMKM oleh mitra
perusahaan perunggasan dan
penugasan BUMN juga akan
ada, saat terjadi supply berlebih dan harga livebird di bawah HPP (harga pokok produksi di tingkat peternak),"
kata Sugiono.

Saat ini, harga ayam di tingkat peternak lebih rendah dibandingkan harga acuan.
Sekretaris Jenderal Gabungan
Asosiasi Pengusaha Peternak
Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi mengatakan,
harga saat ini berkisar Rp
16.500 per kg.
Harga ini mengalami kenaikan sejak 23 Juli, saat itu
harga ayam di tingkat peternak hanya sekitar Rp 12.500 Rp 13.000 per kg. Kenaikan ini
diakibatkan adanya imbauan
agar harga naik dan dialog
antara peternak dan pemerintah untuk mencari solusi.
Meskipun ada kenaikan
harga, saat ini harga masih di
bawah harga pokok produksi
pada tingkat peternak. Menurut peternak, biaya produksi
saat ini bisa mencapai sekitar
Rp 18.000 per kg.
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JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan
menggenjot penyelesaian sejumlah perjanjian dagang
hingga akhir tahun ini. Hal
tersebut untuk perluasan akses perdagangan Indonesia.
Pertama, negara tujuan Indonesia dalam perjanjian dagang adalah Tunisia. "Kami
berharap Indonesia-Tunisia
Preference Trade Agreement
(PTA) dapat diselesaikan perundingannya tahun ini," ujar
Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kemdag, Ni Made
Ayu Marthini kepada KONTAN, Selasa (28/7).
Kedua, Indonesia juga berupaya penyelesaian perjanjian
dagang dengan Korea Selatan.
Perundingan kedua negara
telah selesai akhir 2019 lalu.
Perjanjian kerjasama dengan Korea juga menggunakan skema CEPA. Karena itu
perjanjian tersebut ditargetkan dapat menarik investasi
dari Korea masuk Indonesia.

Ketiga, penyelesaian dua
perjanjian yang telah dalam
proses ratifikasi. Antara lain
adalah kerjasama CEPA dengan The European Free Trade Association (EFTA) dan
Indoensia - Mozambik PTA.
"Sekarang Indonesia - EFTA
CEPA dan Indonesia - Mozambique PTA, proses ratifikasi,"
terang Ni Made.
Wakil Ketua Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Bidang
Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani memastikan perjanjian dagang efektif
mengerek ekspor.
Shinta mencontohkan sejumlah perjanjian dagang yang
menguntungkan. Dalam konteks ASEAN, ASEAN Trade In
Goods Agreement (ATIGA)
Indonesia berhasil mengerek
ekspor hingga 300% ke negara-negara ASEAN. Begitu pula
dengan perjanjian ASEAN dengan China (ACFTA) yang
mendongkrak ekspor Indonesia ke China sebesar 600%.
Abdul Basith Bardan

