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  WABAH VIRUS CORONA  

India 
Tangguhkan 

Visa
Bisnis, JAKARTA — India menangguhkan 

sebagian besar visa untuk menghentikan 
penyebaran virus corona setelah Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah 
COVID-19 sebagai pandemi global.

Penangguhan yang akan dimulai hari 
ini diputuskan setelah India melaporkan 
73 kasus infeksi virus yang terkonfi rmasi. 

“Semua visa, kecuali izin untuk visa 
diplomatik, dinas resmi, PBB, organisasi 
internasional lainnya, pekerjaan, dan pro-
yek, akan ditangguhkan hingga 15 April 
mendatang,” tulis akun Twitter resmi Ke-
menterian Kesehatan India, Rabu (11/3).

Bloomberg melaporkan fasilitas perjalanan 
bebas visa yang diberikan kepada peme-
gang kartu warga negara asing di India 
akan diberlakukan hingga 15 April. Semua 
wisatawan yang datang, termasuk warga 
negara India, dari China, Italia, Iran, Korea, 
Prancis, Spanyol, dan Jerman, akan dikar-
antina selama minimum 14 hari. Khusus 
warga negara India sangat disarankan untuk 
menghindari semua perjalanan yang tidak 
penting ke luar negeri.

Sumber Bloomberg menyebutkan peme-
rintahan Perdana Menteri Narendra Modi 
tengah menjajaki opsi melindungi ekonomi 
India dari wabah virus corona setelah tum-
buh paling lambat dalam 11 tahun terakhir. 

Sejumlah pejabat telah menyarankan Modi, 
selain penambahan belanja pemerintah, the 
Reserve Bank of India dapat mengkaji opsi, 
mulai dari pemotongan suku bunga hingga 
mengguyur likuiditas. 

Otoritas mengestimasi virus akan me-
mangkas pertumbuhan ekonomi 0,3% dari 
target tahun ini yang dipasang 6%-6,5%. 
Para pejabat juga sedang mempertimbang-
kan penurunan harga bensin dan solar 
mengikuti kejatuhan harga minyak mentah 
ketimbang menaikkan tarif untuk mengerek 
penerimaan negara. 

Sementara itu, dilansir Times of India, Ka-
mis (12/3), Menteri Luar Negeri India  S 
Jaishankar mengatakan sekitar 6.000 warga 
India terkunci di Iran, termasuk 1.100 pezia-
rah dari Maharashtra, Jammu, dan Kashmir. 

Di Singapura, pemerintah setempat se-
dang mempertimbangkan penggunaan dana 
cadangan untuk menopang sektor bisnis 
yang terpukul wabah virus corona. Presiden 
Halimah Yacob mengatakan pukulan paling 
keras menimpa sektor pariwisata Negeri 
Singa. (Reni Lestari)

  PERANG HARGA MINYAK  

Produsen Rusia 
Siap Bertahan
Bisnis, JAKARTA — Perusahaan Rusia 

siap bertahan menghadapi tren harga yang 
rendah seiring dengan banjir minyak mentah 
dari Arab Saudi dan sekutunya. 

Dengan biaya produksi terendah di dunia, 
sistem pajak yang fl eksibel, dan rubel yang 
mengambang bebas, produsen Negeri Beruang 
Merah dapat terus berproduksi sekalipun 
dalam skenario harga yang bearish.

“Perusahaan Rusia dapat memastikan 
produksi yang berkelanjutan sampai minyak 
mencapai US$15-US$20 per barel,” kata 
analis minyak dan gas Bank of America 
Corp. (BofA) Karen Kostanian seperti dilansir 
Bloomberg, Kamis (12/3).

Menteri Energi Rusia Alexander Novak 
mengatakan industrinya akan tetap kompetitif 
pada tingkat perkiraan harga berapapun. In-
frastruktur yang terbangun serta jalur kereta 
dan perpipaan yang efi sien memungkinkan 
produsen utama minyak Rusia beroperasi 
dengan biaya rendah. Tahun lalu, BUMN 
Rosneft PJSC, Gazprom Neft PJSC, dan 
perusahaan swasta terkemuka Lukoil PJSC, 
mengeluarkan US$4 untuk mengekstrak-
si satu barel minyak, menurut kalkulasi 
Bloomberg berdasarkan laporan keuangan 
perusahaan. Ditambah US$5 untuk peng-
angkutan per barel dan US$6-US$8 untuk 
belanja modal per barel, konsumen dapat 
membeli minyak US$20 per barel. 

Namun, Direktur Senior Fitch Ratings 
Dmitry Marinchenko mengatakan Rusia 
memiliki sistem fi skal yang fl eksibel. Ketika 
harga minyak turun, pajak juga turun.

Perhitungan Bloomberg menunjukkan, ta-
hun lalu pemerintah mewajibkan perusahaan 
membayar pajak ekstraksi dan bea ekspor 
US$34 hingga US$42 per barel kepada negara.

Dengan harga minyak mentah US$50 
per barel, produsen Rusia membayar lebih 
dari 40% dari pendapatan mereka untuk 
pajak. Jika harga turun menjadi US$25 
per barel, potongan pajak turun menjadi 
sekitar 20% saja.

“Di bawah rezim pajak saat ini, negara 
Rusia lah yang menanggung sebagian besar 
risiko yang terkait dengan harga minyak 
yang rendah,” kata Marinchenko.

Sementara itu, Arab Saudi menawarkan 
minyak mentah Arab Light andalannya 
ke Rotterdam dengan harga sekitar US$25 
per barel. Saudi juga hendak menggenjot 
volume ekspor ke Eropa dengan kapasitas 
tiga kali lipat dari biasanya. Langkah ini 
membuat perang harga minyak kian sengit 
mengingat Eropa merupakan pasar utama 
ekspor Rusia. (Reni Lestari)
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