
LAPORAN KAJIAN

PROGRAM
BANTUAN MODAL
USAHA MIKRO

B A D A N  K E B I J A K A N  F I S K A L
K E M E N T E R I A N  K E U A N G A N  R E P U B L I K  I N D O N E S I A

20
20



 

 
 



 

Laporan Kajian | vii 
 Program Bantuan Modal Usaha Mikro       

Laporan Kajian 

Program Bantuan Modal Usaha 
Mikro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               BADAN KEBIJAKAN FISKAL 
        KEMENTERIAN KEUANGAN 2020 

 



 

 
 

Laporan Kajian Program 

Bantuan Modal Usaha Mikro 
 

Pengarah: 

Febrio Nathan Kacaribu, Ph.D.      -  Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
Ubaidi Socheh Hamidi, S.E., M.M.        - Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan   
    dan Belanja Negara   
 
Tim Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:  

Zulvia Dwi Kurnaini, S.E., M.Ec., Khaled Tuanida Parlaungan, S.T., M.Sc.,  
Indria Syafelifitria SST Ak., M.Buss., Hesty Handayani, S.E., M.A., M.Sc.,  
Febri Vabiono Pasaribu S.T., M.P.P.M., Muhammad Olgiano Paellorisky, S.Tr.Ak.,  
Moch. Irfan, S.E., Een Permana Deswarja, S.E.  
 
Tim UKM Center FEB UI: 
T.M Zakir Machmud, Ph.D., Permata Wulandari, Ph.D., Miqdad Rabbani, M.Sc.  
Dewi Sukma Anggriyani, S.E., Daniera Nanda, S.E.  
 
Tim GIZ-DRM: 

Budi Kuncoro, Budi Sitepu, Poppy Ismalina 
 
 
Didukung oleh: 
Deutsche Geselschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
Kerja Sama Teknik Indonesia-Jerman 
 
 
Melalui Program: 
Domestic Resource Mobilization for Sustainable Development (DRM)  
Jakarta, 2020 
 
 
Penerbit: 
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan  
Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang 
Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.  



 

v | Laporan Kajian  

Program Bantuan Modal Usaha Mikro 

 

  

 
DAFTAR ISI 

 

 

Daftar Isi  ..............................................................................................................................................  v 

Daftar Diagram  ...................................................................................................................................  vii 

Daftar Grafik  .......................................................................................................................................  viii 

Daftar Tabel .........................................................................................................................................  ix 

Kata Pengantar  ...................................................................................................................................  x 

Ringkasan Eksekutif  ............................................................................................................................  xii 

BAB I  PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 

1.1. Latar Belakang .......................................................................................................... 1 

1.2. Tujuan ...................................................................................................................... 4 

1.3. Output ...................................................................................................................... 4 

1.4. Ruang Lingkup .......................................................................................................... 5 

1.5. Strategi Pencapaian Keluaran .................................................................................. 5 

1.6. Penerima Manfaat ................................................................................................... 5 

 
BAB II  METODOLOGI  ................................................................................................................... 6 

2.1. Metodologi Kuantitatif ............................................................................................. 6 

2.2. Metodologi Kualitatif ............................................................................................... 8 

 
BAB III  PROFILING UMKM DI INDONESIA .................................................................................... 12 

3.1. Karakteristik Umum Usaha Mikro  ........................................................................... 12 

3.2. Karakteristik Literasi Digital...................................................................................... 17 

3.3. Karakteristik Literasi Keuangan  ............................................................................... 20 

3.4. Karakteristik Pendampingan .................................................................................... 23 

 
BAB IV  DAMPAK PANDEMI TERHADAP UMKM  .......................................................................... 26 

4.1. Keberlanjutan Usaha  ............................................................................................... 26 

4.2. Strategi UMKM Menghadapi Pandemi  .................................................................... 28 

4.3. Strategi Setiap Sektor UMKM  .................................................................................. 29 

4.4. Kendala Kas dalam Menghadapi Pandemi ............................................................... 30 

 
 
 



 

vi | Laporan Kajian 

    Program Bantuan Modal Usaha Mikro 
 

BAB V  RANCANGAN SKEMA BANTUAN MODAL USAHA MIKRO ................................................ 32 

5.1. Kebutuhan akan Skema Baru  .................................................................................. 32 

5.2. Hasil In-Depth Interview: Persepsi UMKM dan  

Akademisi terhadap  Program PEN yang Sudah Ada ............................................... 34 

5.3. Benchmarking Skema Bantuan Usaha Terdampak  

Covid-19 di Negara Lain  .......................................................................................... 41 

5.4. Rancangan Skema Program ...................................................................................... 46 

 
BAB VI  ANALISIS SWOT DAN MITIGASI RISIKO  ........................................................................... 51 

6.1. Analisis SWOT Bantuan Modal Usaha Mikro ............................................................ 51 

6.2. Mitigasi Risiko  ......................................................................................................... 54 

 
BAB VII  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  .................................................................................. 64 

 
DAFTAR PUSTAKA  .................................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii | Laporan Kajian  

Program Bantuan Modal Usaha Mikro 

 

 

 

 

Diagram  1  Dampak Pandemi Covid-19 pada Sistem Perekonomian  ..................................................... 1 

Diagram  2  Sampel  ................................................................................................................................. 8 

Diagram  3  Alur Pendaftaran  ................................................................................................................. 48 

Diagram  4  Alur Pelaksanaan  ................................................................................................................. 49 

Diagram  5  Alur Sosialisasi  ..................................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DAFTAR DIAGRAM 



 

viii | Laporan Kajian 

    Program Bantuan Modal Usaha Mikro 
 

 

 

 

Grafik  1  Profiling - Omset per Bulan  .................................................................................................. 13 

Grafik  2  Profiling - Jumlah Karyawan  ................................................................................................ 14 

Grafik  3  Profiling - Jenis Kelamin  ....................................................................................................... 15 

Grafik  4  Profiling - Usia Pelaku Usaha  ............................................................................................... 15 

Grafik  5  Profiling - Pendidikan Terakhir Pelaku  ................................................................................. 16 

Grafik  6  Profiling - Menggunakan Pesan Instan ................................................................................. 17 

Grafik  7  Profiling - Menggunakan Aplikasi Media Sosial  ................................................................... 18 

Grafik  8  Profiling - Pernah Bertransaksi Pada E-Commerce ............................................................... 18 

Grafik  9  Profiling - Profiling - Mampu Menjual Barang melalui E-commerce ..................................... 19 

Grafik  10  Profiling - Kepemilikan Akun Rekening Bank ........................................................................ 20 

Grafik  11  Profiling - Kepemilikan Kredit di Bank .................................................................................. 21 

Grafik  12 Profiling - Mengambil Uang di ATM  ..................................................................................... 22 

Grafik  13  Profiling - Memiliki Internet Banking .................................................................................... 22 

Grafik  14 Profiling - Mengikuti Pelatihan ............................................................................................. 23 

Grafik  15  Profiling - Jenis Pelatihan ...................................................................................................... 24 

Grafik  16  Sektor Usaha Responden  ..................................................................................................... 35 

Grafik  17  Sebaran Daerah Responden ................................................................................................. 35 

Grafik  18  Kepemilikan Pinjaman pada Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank  ............................. 36 

Grafik  19  Responden yang Menutup Usaha Selama Pandemi  ............................................................ 36 

Grafik  20  Pengetahuan akan Program PEN .......................................................................................... 37 

Grafik  21  Menerima Program PEN yang Sudah Ada  ............................................................................ 38 

Grafik  22  Kecukupan Program PEN yang Ada Saat Ini .......................................................................... 39 

Grafik  23  Asistensi Keuangan Tambahan bagi Usaha UMKM  ............................................................. 40

 

  

 
DAFTAR GRAFIK 



 

ix | Laporan Kajian 
Program Bantuan Modal Usaha Mikro 

 

 

 

Tabel  1  Daftar Responden In-Depth Interview  ................................................................................. 8 

Tabel  2  Kelompok Responden Usaha Mikro ..................................................................................... 9 

Tabel  3  Keberlanjutan Usaha Pada Masa Pandemi  .......................................................................... 27 

Tabel  4  Keberlanjutan Usaha Pada Masa Pandemi  .......................................................................... 28 

Tabel  5  Strategi UMKM dalam menghadapi Pandemi ...................................................................... 29 

Tabel  6 Kondisi Kas Usaha dari Pelaku Usaha Mikro dan Kecil  ......................................................... 31 

Tabel  7  Perbandingan Kebijakan Negara Lain  .................................................................................. 45 

Tabel  8  Aspek dan Deskripsi Program  .............................................................................................. 47 

Tabel  9  Data Sementara Pendataan Usaha Mikro di Kabupaten Mamuju  ....................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DAFTAR TABEL 



 

x | Laporan Kajian 

    Program Bantuan Modal Usaha Mikro 
 

 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya 

laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro berhasil disusun. Kajian ini disusun sebagai 

salah satu upaya untuk mengidentifikasi dan memberikan masukan terkait hal-hal yg perlu dilakukan 

untuk dapat membantu kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terutama Usaha Mikro 

pada saat pandemi Covid-19 ini. 

Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luas bagi perkembangan 

dunia usaha dan kehidupan sosial masyarakat, baik di Indonesia maupun di hampir se luruh negara 

di dunia. Salah satu segmen ekonomi yang sangat merasakan dampak pandemi ini adalah ‘usaha 

berskala mikro’ yang selama ini mendominasi sektor bisnis di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan ABDSI (2020), pandemi Covid-19 telah menyebabkan 68% usaha mikro memutuskan untuk 

menghentikan usahanya. Meskipun terdapat 28% usaha yang masih berjalan, banyak dari mereka 

yang harus melakukan penghematan dengan mengurangi karyawan.  

Berbagai kebijakan telah diluncurkan pemerintah untuk menolong kelompok usaha mikro ini, antara 

lain dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 123,5 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN). Hal ini menunjukkan pentingnya dorongan bagi pelaku usaha mikro untuk kembali 

melakukan usahanya dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun, program PEN 

UMKM yang ada saat ini masih bersifat “cost deferral” (menunda biaya) dan hanya bisa dinikmati 

oleh UMKM yang sudah punya pinjaman perbankan serta memiliki NPWP, sehingga berbagai 

program tersebut masih hanya dinikmati oleh UMKM yang sudah berstatus formal. Padahal 

mayoritas UMKM didominasi oleh usaha mikro yang hampir seluruhnya berstatus informal (tidak 

berbadan hukum) dan subsisten. Oleh sebab itu, maka dipandang perlu adanya suatu desain program 

khusus yang bersifat “cash injection” (bantuan kas tunai/hibah) serta dapat secara cepat 

direalisasikan dengan harapan usaha mikro dapat terjaga keberlanjutannya ataupun untuk 

beradaptasi dengan kebiasaan baru, namun tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dalam 

penyalurannya 

Untuk efektivitas pemberian bantuan bagi usaha mikro, perlu dikaji dan dirancang suatu program 

bantuan produktif bagi usaha mikro dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap usaha 
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mikro di Indonesia, merancang program bantuan modal usaha mikro, dan menyusun skema mitigasi 

program tersebut. Melalui kajian ini dapat diketahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

menjamin agar usaha mikro dapat kembali melakukan kegiatannya dan dapat bangkit kembali di saat 

kondisi pandemi Covid-19 ini. 

Kajian yang dilakukan ini merupakan hasil kerja sama dengan UKM Center, Universitas Indonesia, 

yang didukung oleh the Deutsche Geselleschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

melalui program Domestic Resource Mobilization for Sustainable Development (DRM). Kami 

berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan dan 

penyempurnaan hasil kajian ini. 

Kami berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan program 

bantuan modal usaha mikro yang lebih efisien dan efektif. 

 
    Jakarta,   Agustus 2020 

                                                                                                 Kepala Pusat Kebijakan APBN 

 

 

 

 Ubaidi Socheh Hamidi 
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1. Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap semua negara di dunia. Dampak yang paling 

dirasakan pertumbuhan ekonomi di setiap negara mengalami tekanan yang cukup besar. 

Beberapa negara seperti AS, Jepang, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya bahkan 

sudah secara resmi masuk ke dalam kondisi resesi ekonomi yang ditandai dengan 

pertumbuhan negatif pada dua triwulan pertama. 

2. Tak terkecuali Indonesia, tekanan ekonomi akibat pandemi Covid ini juga dirasakan pada 

tingkat pertumbuhan PDB Indonesia yang merosot menjadi 2,97 persen pada triwulan dan 

bahkan mengalami kontraksi 5,3 persen pada triwulan berikutnya. Beruntung bagi 

Indonesia yang baru sekali mengalami pertumbuhan negatif di triwulan II. Oleh karena itu, 

pertumbuhan ekonomi di triwulan III dan IV menjadi krusial bagi Indonesia agar terhindar 

dari jurang resesi. 

3. Di dalam sistem perekonomian suatu negara, pandemi Covid ini secara makro akan 

mengganggu aliran arus barang/jasa dan uang terhadap semua pemangku kepentingan 

(stakeholders) di dalam sistem. Sebagai salah satu stakeholders, sektor bisnis sangat 

terpukul dengan pandemi ini, terutama sebagai akibat kebijakan “containment” yang 

diberlakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID. Di satu sisi, pendapatan 

penjualannya merosot tajam karena berkurangnya pembelian konsumen. Sementara di sisi 

lainnya, sektor bisnis terganggu produksinya akibat kurang lancarnya pasokan bahan 

baku/penolong. Tersendatnya pasokan bahan baku/penolong berlaku baik yang berasal 

dari dalam negeri maupun luar negeri. Akibatnya, tidak sedikit sektor bisnis yang terpaksa  

menutup operasinya. 

4.  Sektor bisnis di Indonesia masih didominasi oleh usaha berskala mikro kecil dan menengah 

(UMKM). Jumlahnya mencapai 99,9 persen dari total 64,2 juta unit usaha. Jika dirinci lebih 

dalam, usaha berskala mikro (memiliki omzet/tahun maksimal 300 juta dan memiliki aset 

maksimal 50 juta) adalah yang terbesar jumlahnya, mencapai 63,3 juta unit. Tentunya 

dengan variasi karakteristiknya yang khas membuat kelompok usaha ini juga sangat 

terdampak.  
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5. Berdasarkan data yang dimiliki, 89 persen pelaku usaha mikro kecil di Indonesia tidak 

menyelesaikan perguruan tinggi. Selain itu, 61 persen pelaku usaha ini memiliki usia di atas 

40 tahun dan 64 persen merupakan wanita. Tingkat literasi digital pun baru terbatas untuk 

kebutuhan sosial dan belum menyentuh aspek bisnis. Sedangkan untuk tingkat literasi 

keuangan, para pelaku usaha ini masih terbatas pada memiliki rekening dan belum 

mengakses pinjaman. Pendampingan pun belum cukup efektif karena bentuknya baru 

pertemuan biasa saja. Dengan mempertimbangkan itu semua, program pemulihan 

ekonomi bagi pelaku usaha ini harus dilakukan dengan tepat namun tidak menyulitkan. 

6. Dalam menentukan faktor apa yang dibutuhkan UMKM, perlu diidentifikasi dampak 

pandemi ini sendiri terhadap sektor UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ABDSI 

(2020), 68 persen usaha mikro memutuskan untuk menghentikan usahanya. Meskipun 

terdapat 28 persen usaha yang masih berjalan, banyak dari mereka yang harus melakukan 

penghematan dengan mengurangi karyawan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi usaha 

mikro dimana 53 persen usaha mikro tidak memiliki persediaan kas sama sekali. Sedangkan 

32 persen lainnya hanya memiliki persediaan kas bagi kegiatan operasional rumah 

tangganya. Hal ini menunjukkan pentingnya dorongan bagi pelaku usaha berkaitan dengan 

ketersediaan kas. 

7. Kehadiran negara untuk menolong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sedang 

mengalami keterpurukan sangat jelas. Kebijakannya dikenal dengan nama Kebijakan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) UMKM. Total anggaran yang dialokasikan untuk 

menolong UMKM juga cukup besar senilai Rp123,5 triliun, atau sebesar 17,7 persen dari 

total stimulus anggaran biaya penanganan Covid-19 nasional yang sebesar Rp695,2 triliun. 

Sayangnya program PEN UMKM yang ada saat ini masih bersifat “cost deferral” (menunda 

biaya) dan hanya bisa dinikmati oleh UMKM yang sudah punya pinjaman perbankan dan 

punya NPWP. Pendeknya, hanya dinikmati oleh UMKM yang sudah berstatus formal. 

Padahal mayoritas UMKM didominasi oleh usaha mikro yang hampir seluruhnya berstatus 

informal (tidak berbadan hukum) dan subsisten. 

8. Dengan mempertimbangkan variasi karakteristik usahanya yang khas, diperlukan design 

program khusus untuk membantu kelompok usaha mikro. Programnya harus bersifat “cash 

injection” (bantuan kas tunai/hibah) yang memang sangat diperlukan mereka untuk 

menggerakkan kembali usahanya ataupun untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru.  Di 

samping itu, program ini harus bisa cepat direalisasikan karena kebutuhannya yang 

mendesak. Oleh sebab itu persyaratan dan kriterianya juga tidak boleh terlalu sulit, namun 

sambil tetap menjaga aspek akuntabilitasnya. 

9. Beberapa kelemahan, kelebihan, peluang serta tantangan terdapat pada program bantuan 

kas tunai bagi UMKM. Kelebihan dari program tersebut, antara lain: berbentuk uang tunai 
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yang dibutuhkan oleh UMKM di masa pandemi Covid-19, kemudahan verifikasi UMKM yang 

terdampak Covid-19 dari Sistem Informasi Kredit Program, peningkatan literasi keuangan, 

serta adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kelemahan dari program tersebut, 

antara lain: sulitnya mendapatkan data UKM, dana APBN yang terbatas, kesulitan verifikasi, 

moral hazard (baru membentuk usaha agar mendapatkan bantuan), kesulitan evaluasi 

penggunaan dana, jumlah pengajuan yang kurang/lebih dari kuota dan lamanya waktu 

pengajuan. Beberapa faktor peluang dari pihak luar, adalah tersedianya alternatif sumber 

pendanaan selain APBN, potensi terafiliasi dengan program pendampingan UKM dan 

momen pembenahan data UKM. Terakhir, tantangan program bantuan tunai adalah 

sulitnya koordinasi dengan pemda, adanya pungutan liar kepada penerima dana, hoax dan 

tumpang tindih program, adanya potensi menerima banyak bantuan modal usaha mikro 

serta beban pekerjaan kementerian yang bertambah. 

10. Sebagai rekomendasi, mitigasi risiko dilakukan dimulai dari fase pendaftaran hingga 

evaluasi. Permasalahan pada fase pendaftaran dapat diatasi dengan sosia lisasi yang luas 

dengan memperhatikan alur dan konten, sosialisasi pada level kecamatan serta komunitas, 

adanya jalur langsung untuk mendaftar ke Kemenkop, sistem kuota dan pengusul harus 

aware dan memiliki SOP khusus untuk group lending. Pada fase pendataan, rekomendasi 

yang dapat diberikan adalah sosialisasi. Pada fase verifikasi serta validasi data mitigasi yang 

dapat dilakukan, antara lain adanya sentralisasi proses verifikasi data di deputi penanggung 

jawab program, prinsip (1 NIK, 1 usaha serta 1 nomor rekening), adanya MoU antara 

Kemenkop UKM dengan OJK dan Ditjen Perbendaharaan serta Kemendagri terkait sharing 

data nasabah kepada Dinkop serta pengecekan usaha dilakukan di level komunitas dan 

kecamatan. Pada fase penyaluran mitigasi yang dapat dilakukan, antara lain adanya 

sosialisasi bahwa program ini gratis, diskresi dari pemda (Dinkop) dan perlunya tambahan 

anggaran pelaksanaan. Fase terakhir adalah evaluasi. Pada fase ini, rekomendasi yang 

dapat dilakukan adalah membuat media center termasuk hotline pengaduan. 
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BAB I  

 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih dihadapi berbagai negara telah memberikan tekanan yang 

sangat besar terhadap perekonomian. Berbagai lembaga memperkirakan perekonomian global di 

tahun 2020 ini akan mengalami resesi dengan kontraksi ekonomi mencapai -3,0 persen. Untuk 

menekan laju penyebaran virus ini (flattening the curve) berbagai kebijakan containment telah 

dilakukan oleh berbagai negara seperti physical/social distancing, quarantine, lock down, work from 

home, dan sebagainya di mana memberikan tekanan ekonomi baik dari sisi supply maupun demand. 

Akibatnya banyak aktivitas ekonomi dan sosial yang terhenti, bukan hanya di sektor formal tapi 

termasuk juga sektor informal yang banyak digerakkan oleh UMKM. Ilustrasi di bawah ini 

menggambarkan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap sistem perekonomian suatu negara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://review.chicagobooth.edu/economics/2020/article/treat-Covid-19-s-economic-impact-start-keeping-lights 

Diagram 1.  Dampak Pandemi Covid-19 pada Sistem Perekonomian 

https://review.chicagobooth.edu/economics/2020/article/treat-covid-19-s-economic-impact-start-keeping-lights
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Diagram 1 di atas menggambarkan bagaimana pandemi ini mempengaruhi aliran barang atau jasa 

serta uang dari para agen ekonomi (rumah tangga, pemerintah, dan bisnis) beserta aktivitasnya di 

dalam satu sistem perekonomian. Sektor bisnis akan kehilangan pendapatan dan berpotensi gulung 

tikar karena berkurangnya permintaan dari rumah tangga domestik (household) maupun luar negeri 

(rest of the world) sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan containment. Lebih jauh, sektor bisnis 

juga akan terpengaruh melalui disrupsi rantai pasok (supply chain) baik dari sisi domestik maupun 

global. Di sisi lain, rumah tangga terkendala untuk melakukan konsumsi karena adanya larangan 

berkumpul dan bepergian, hambatan dalam logistik serta tidak adanya penghasilan akibat dari PHK 

di sektor bisnis. Apabila kinerja keuangan rumah tangga dan bisnis terganggu maka akan berimbas 

pada sektor keuangan, yang akan tercermin dari buruknya kondisi likuiditas, profitabilitas, dan 

solvabilitas. 

Mengingat luasnya dampak yang dihasilkan pandemi ini, dibutuhkan intervensi kebijakan dari 

pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi. Pemerintah perlu mengidentifikasi 

kelompok-kelompok agen ekonomi yang memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang paling 

besar untuk pemulihan ekonomi ketika diberikan intervensi kebijakan. Seperti juga negara-negara 

lainnya, Indonesia juga mengalami hal yang sama. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Sektor bisnis merupakan salah satu agen yang menggerakkan ekonomi dalam sistem di atas. 

Khususnya di Indonesia, sektor bisnis didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Jumlah UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha yang berjumlah 64,2 juta unit. Di samping 

itu, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia juga cukup besar mencapai 61 persen. Lebih jauh, 

peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja juga mencapai 97 persen dari total angkatan kerja 

nasional. Ini semua adalah bukti-bukti betapa pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional 

(Kemenkopukm 2018, BPS, 2018).  

Yang juga tak kalah pentingnya, peran besar UMKM dari sisi sosial, yakni terhadap pemerataan 

kesejahteraan masyarakat dalam memperkecil jurang antara kaya dan miskin. Ketika terjadi krisis 

ekonomi 1997/1998, UMKM berfungsi menjadi bantalan (cushion) bagi perekonomian ketika terjadi 

banyak pengangguran.  

Pandemi ini sangat berdampak terhadap kondisi dan kinerja UMKM. Hasil rapid survey yang 

dilakukan oleh ADB juga menunjukkan bahwa 50 persen dari UMKM terpaksa menutup usahanya 

dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omzet yang menurun drastis. Berdasarkan 

hasil survei OECD, dinyatakan bahwa 50 persen UMKM tidak akan bertahan dalam 3 bulan ke depan 



 

Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro | 3  

 

karena berkurangnya cadangan kas. Studi lain juga menjelaskan lebih dari 60 persen UMK terpaksa 

melakukan pengurangan/merumahkan pekerjanya. Hal ini terutama banyak dijumpai di sektor 

manufaktur dan perdagangan. Bahkan dalam salah satu skenarionya, Kementerian Keuangan RI 

memperkirakan terdapat potensi kenaikan angka kemiskinan sebesar 4,86 juta orang dan tambahan 

pengangguran sebesar 5,23 juta orang (KEM PPKF 2021). 

Oleh karena itu penyelamatan UMKM penting untuk mendapat prioritas utama dalam rangka 

menghindari dampak negatif ekonomi maupun sosial yang lebih parah, Pemerintah Indonesia telah 

mengambil beberapa langkah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diantaranya meliputi 

subsidi bunga, penjaminan kredit, relaksasi penundaan pembayaran bunga dan cicilan maupun 

perluasan pinjaman modal kerja (KMK), subsidi listrik, insentif pajak dan sebagainya. Total biaya yang 

dialokasikan khusus untuk penyelamatan UMKM mencapai Rp123,5 T. Kebijakan-kebijakan ini 

bersifat across the board atau untuk menyasar semua kelompok UMKM terdampak. Dengan berbagai 

intervensi kebijakan yang dilakukan, nampaknya pandemi Covid-19 memberikan efek yang cukup 

siginifikan bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan PDB untu triwulan I 

sebesar 2,9 persen dan triwulan II -5,3 persen (yoy). 

Usaha Mikro 

Usaha (berskala) mikro merupakan kelompok usaha terbawah dari UMKM dan kelompok usaha yang 

paling sensitif terhadap gejolak ekonomi. Dengan jumlah mencapai 63,3 juta atau 98,7 persen dari 

total unit usaha yang ada dan 107,3 juta tenaga kerja, kelompok usaha ini berisiko tinggi dan sangat 

rentan terhadap fluktuasi dan kompetisi pasar. Setidaknya terdapat dua sumber permasalahan yang 

dihadapi oleh usaha mikro, yaitu: (1) rendahnya kemampuan pengelolaan usaha terkait rendahnya 

kualitas SDM; dan (2) keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti permodalan, ilmu 

pengetahuan maupun teknologi. Dari berbagai literatur juga ditemukan bahwa mayoritas usaha 

mikro masih bersifat subsisten, berstatus informal (tidak berizin, terdaftar, dan terstandar 

produknya), tradisional pengelolaan usahanya serta tidak banyak memiliki sumber alternatif modal 

usaha secara eksternal. Berdasarkan pemikiran di atas, kelompok usaha ini sangat layak untuk 

diberikan prioritas utama.  

Dalam rangka untuk membantu para pelaku usaha mikro untuk bertahan di masa sulit ini atau 

beradaptasi dengan kebiasaan baru (AKB), serta memutar kembali roda usahanya, diperlukan 

dukungan pemerintah dalam bentuk extraordinary response sebagai pelengkap dan komplemen dari 

kebijakan stimulus yang sudah ada. Kebijakan PEN UMKM saat ini masih kental bernuansa cost 

reduction (deferral) yaitu menunda bayar cicilan dan pokok kredit, memperpanjang periode 



 

4 | Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro   

 

pinjaman, perluasan pinjaman modal kerja, menunda pembayaran pajak, pembebasan atau discount 

tariff listrik. Stimulus ini semuanya berlaku hanya untuk beberapa bulan saja. Ketika jangka 

waktunya sudah berakhir akan muncul persoalan-persoalan lainnya. 

Dalam situasi minim arus pemasukan kas akibat tidak bisa berproduksi dan/atau berjualan, banyak 

usaha mikro sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran cicilan dan pokok kreditnya. 

Penundaan pembayaran memang agak sedikit memperpanjang nafas pelaku usaha mikro. Namun 

ketika batas waktunya berakhir, akan timbul masalah baru. Agak sulit untuk dibayangkan juga ada 

pengajuan pinjaman baru oleh pelaku usaha mikro di tengah situasi ketidakpastian seperti ini. 

Pemanfaatan insentif pajak juga terkendala oleh status informal yang dimiliki usaha mikro. Kuat 

dugaan bahwa fasilitas stimulus yang diberikan saat ini belum banyak digunakan oleh UMKM secara 

keseluruhan maupun usaha mikro secara khusus. Oleh sebab itu, ada kebutuhan bentuk stimulus 

khusus untuk menjangkau kelompok usaha mikro.  

Untuk menjawab permasalahan di atas dibutuhkan suatu telaah dan kajian mengenai profil usaha 

mikro, dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan usahanya serta kebutuhannya untuk 

bisa bangkit lagi. Dengan demikian, informasi di atas bisa dijadikan sebagai dasar dalam rangka 

menyiapkan satu skema kebijakan stimulus alternatif yang lebih tepat sasaran dan berfaedah untuk 

mendorong dan mempercepat pemulihan usaha mikro.  

1.2. TUJUAN  

Kajian ini bertujuan untuk menyusun naskah akademis sebagai dasar formulasi suatu skema 

kebijakan stimulus baru untuk mendukung pemulihan usaha mikro ditengah pandemi Covid-19. 

Secara spesifik, kajian ini akan:   

1. Menganalisis profil pelaku usaha mikro (profiling); 

2. Menganalisis dampak pandemi terhadap keberlangsungan usaha mikro; 

3. Menyusun skema kebijakan stimulus alternatif baru untuk melengkapi kebijakan-kebijakan yang 

sudah ada; 

4. Memetakan mitigasi-mitigasi yang diperlukan dalam implementasi program. 

1.3. OUTPUT 

Output yang diharapkan dari kajian ini adalah tersedianya laporan kajian yang di  dalamnya paling 

tidak memberikan rekomendasi mengenai beberapa hal sebagai berikut: 

1. Profil pelaku usaha mikro; 
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2. Gambaran dampak pandemi bagi pelaku usaha mikro; 

3. Rancangan skema kebijakan stimulus yang mencakup target sasaran, besaran bantuan, mekanisme 

penyaluran, lembaga penanggung jawab, dan sebagainya; 

4. Peta mitigasi hal-hal yang kemungkinan menjadi hambatan implementasi program ke depan. 

1.4. RUANG LINGKUP 

Usaha mikro pada seluruh sektor, termasuk di dalamnya adalah usaha ultramikro, baik yang sudah 

dapat mengakses pembiayaan lembaga keuangan maupun yang belum.  

1.5. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 

Metode Pelaksanaan 

Untuk memperoleh masukan, data, dan informasi dalam penyusunan rekomendasi dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode pelaksanaan, yaitu: 

a) Pengumpulan dan pengolahan data primer yang diperoleh dari survei kepada target penerima, yaitu 

usaha mikro yang sudah dilakukan oleh UKM Center kepada 4500 nasabah usaha mikro, baik 

berdasarkan data yang tersedia (SIKP) maupun diluar dari SIKP. Gambaran dampak pandemi 

diperoleh dari survei beberapa lembaga dengan cakupan 4000 nasabah usaha mikro; 

b) Pengumpulan dan pengolahan data sekunder dari berbagai sumber data; 

c) Studi regulasi dan kajian literatur dari berbagai sumber, serta best practice di negara lain; 

d) Rapat koordinasi ataupun Focus Group Discussion (FGD) dengan instansi/unit, pakar dan akademisi 

(dapat melalui video conference). 

1.6. PENERIMA MANFAAT 

Penerima manfaat langsung dari kajian ini terutama adalah pihak Kementerian Keuangan seperti Badan 

Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), 

serta Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai pembina sektor. 
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BAB II  

 
METODOLOGI 

 

 

2.1. METODOLOGI KUANTITATIF 

Penggabungan Dataset 

Metodologi kuantitatif dilakukan dengan menggunakan database UMKM yang telah dikumpulkan 

oleh UKM Center FEB UI sepanjang tahun 2018 hingga 2020 (berkisar lebih dari 4500 usaha mikro 

se-Indonesia). Beberapa variabel yang akan dijadikan profil usaha mikro, antara lain: 

• Data dasar pemilik usaha (gender, usia, tingkat pendidikan, dan lain-lain); 

• Data dasar usaha (sektor, omzet, lama usaha, profit, jumlah pekerja, sumber permodalan, jangkauan 

pemasaran, dan lain-lain); 

• Literasi keuangan; 

• Literasi teknologi; 

• Akses terhadap internet; 

• Perizinan usaha; 

• Kepesertaan dalam program. 

Gambaran dampak pandemi terhadap usaha mikro menggunakan database beberapa 

lembaga/institusi yang telah melakukan survei (berkisar 5000 lebih usaha mikro se-Indonesia). 

Terdapat delapan dataset dari beberapa studi UKM Center FEB UI bersama lembaga lain yang 

digabungkan untuk menganalisis profil dari usaha mikro di Indonesia. Setelah melakukan analisis 

terhadap dataset meliputi penentuan topik studi, pendaftaran variabel, dan penyesuaian unit atau 

parameter, dataset dikelompokkan berdasarkan topik yang bersinggungan dari tiap studi. 

Pengelompokan terbagi menjadi literasi teknologi, literasi keuangan, serta pendampingan dan 

pelatihan.  

Untuk literasi teknologi, data yang digabungkan adalah studi UKM Center FEB UI bersama Badan 

Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada 2018, bersama Balai Penyedia dan Pengelola 

dan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3Ti) pada 2017, dan bersama Bank Indonesia 
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(BI) pada 2019. Data yang didapatkan dari penggabungan tersebut meliputi penggunaan internet, 

media sosial, dan transaksi pada e-commerce. Untuk literasi keuangan, data yang digabungkan 

adalah studi UKM Center FEB UI bersama LPDB pada 2019, bersama Bakti pada 2018, bersama BI 

pada 2019, bersama Pegadaian pada 2019 dan 2020, serta bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 

pada 2017. Data yang didapatkan dari penggabungan tersebut meliputi kepemilikan kredit bank, 

kepemilikan akun perbankan, penggunaan ATM, serta penggunaan internet banking. Untuk 

pendampingan dan pelatihan, data yang digabungkan adalah studi UKM Center FEB UI bersama BI 

pada 2018 dan 2019 serta PIP pada 2017. Data yang didapatkan dari penggabungan tersebut meliputi 

pengalaman mengikuti pelatihan serta jenis pelatihan yang diikuti.  

Selain tiga topik utama, seluruh data digabungkan untuk menganalisis gambaran karakteristik pelaku 

usaha mikro meliputi omzet per bulan, jumlah karyawan, pendidikan terakhir, usia pelaku usaha, 

dan jenis kelamin. Penyesuaian unit parameter dilakukan dengan mengubah data berupa angka 

dengan data berupa range atau kisaran. Hal ini karena terdapat beberapa studi yang memiliki data 

berupa range atau kisaran sehingga tidak dapat diubah dalam bentuk angka dan keperluan analisis 

untuk membangun kesimpulan yang lebih intuitif. Usaha juga dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 

usaha ultramikro, usaha mikro, dan usaha kecil berdasarkan omzet. 

Pengolahan Dataset 

Sebelum diolah, data dibersihkan dengan mengeliminasi data yang kosong atau tidak lengkap. 

Pengolahan data dioperasikan menggunakan fitur pivot dari Microsoft Excel. Dengan fitur tersebut, 

karakter dari masing-masing jenis usaha dapat direpresentasikan secara jumlah absolut. Untuk 

menyederhanakan analisis, jumlah absolut dikonversikan dengan persentase. Sebagai contoh, fitur 

pivot dapat menarik semua jumlah pelaku usaha yang menggunakan internet dari masing-masing 

jenis usaha. Agar analisis lebih sederhana, jumlah absolut tersebut dikonversikan sebagai persentase 

pelaku usaha yang menggunakan internet.  

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu mengelompokkan, meringkas, dan 

menyajikan data mengenai karakteristik obyek yang diteliti. Data mengenai omzet per bulan, jumlah 

karyawan, jenis kelamin, usia pelaku usaha, dan pendidikan terakhir ditunjukkan menggunakan pie 

chart yang menampilkan masing-masing persentase dari karakteristik. Sementara itu, data mengenai 

literasi teknologi, literasi keuangan, dan pendampingan direpresentasikan menggunakan diagram 

batang dengan kolom bertumpuk (stacked column). Usaha dibagi menjadi tiga kategori yaitu usaha 
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ultramikro, usaha mikro, dan usaha kecil. Misalnya, untuk bagian literasi keuangan yaitu mengambil 

uang melalui ATM, diagram batang akan menunjukkan empat batang yang masing-masing 

merepresentasikan persentase usaha yang mengambil uang melalui ATM dan yang tidak dari masing-

masing kategori usaha serta persentase secara keseluruhan. 

2.2. METODOLOGI KUALITATIF 

Sampel 

Metodologi kualitatif dilakukan dengan melakukan interview mendalam terhadap beberapa 

pelaksana program. Sampel yang digunakan adalah: 

Diagram 2. Sampel 

 

Dari pemetaan calon responden setiap kelompok di atas, berikut ini adalah daftar responden yang 

telah diwawancarai: 

Tabel 1. Daftar Responden In-depth Interview 

Kelompok Responden 

Akademisi - Tim Peneliti Smeru Institute 

- Teguh Dartanto, Ph.D (Ahli Ekonomi Kemiskinan) 

UMKM (Diambil Sampel 

dari SIKP) 

- Penerima Pembiayaan UMi (15 orang - Mataram, Palembang, 

Jakarta, Semarang dan Bandung) 

- Penerima KUR (10 orang - Surabaya dan Jakarta) 

- Penerima Dana Bergulir (5 orang - Kupang dan Serang) 

- Mitra Binaan UKMC FEB UI (10 orang) 

- UMKM di daerah perkotaan dan penyangga (10 Responden) 

Akademisi: Interview kepada beberapa akademisi yang memiliki fokus pada penyaluran 
bantuan sosial

Bisnis: Interview kepada perwakilan UKM ultramikro yang didapatkan dari data SIKP

Komunitas: Interview pada komunitas bisnis UKM 

Pemerintah: Interview pada pemerintah yang akan menangani program hibah produktif 
serta stakeholder terkait dan pengelola program yang sudah ada sebelumnya
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Bisnis - BRI 

Pemerintah - Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM 

- TNP2K 

- PMO Kartu Prakerja 

- Dinkop Mamuju 

Pemilihan sampel didasarkan pada metode purposive sampling di mana pertimbangan keterwakilan 

responden dari setiap kelompok sebagai sebuah acuan informasi menjadi paling utama. Khususnya 

untuk UMKM, kajian ini menangkap UMKM dari berbagai kelompok kriteria yang sudah ditetapkan. 

Tujuan dari indepth interview UMKM adalah untuk melengkapi dataset yang sudah diolah dari 

beberapa kajian UKM Center FEB UI sebelumnya. Berikut ini pembagian kelompok UMKM yang 

menjadi responden: 

Tabel 2. Kelompok Responden Usaha Mikro 

Kelompok UMKM Kriteria Sumber Data Jumlah 

Responden 

UMKM yang menerima 

kredit program (KUR) 

Jenis usaha, lokasi, punya 

pinjaman atau tidak 

SIKP KUR 10 

Responden 

UMKM yang menerima 

dana bergulir 

Jenis usaha, lokasi, punya 

pinjaman atau tidak 

Database LPDB 5 

Responden 

UMKM yang menerima 

kredit program UMi 

Jenis usaha, lokasi, punya 

pinjaman atau tidak 

SIKP UMi 15 

Responden 

UMKM mitra binaan UKM 

Center FEB UI 

Jenis usaha, lokasi, punya 

pinjaman atau tidak 

Database UKM 

Center FEB UI 

10 

Responden  

UMKM di daerah 

perkotaan dan penyangga 

Jenis usaha, lokasi, punya 

pinjaman atau tidak 

Dipilih dengan 

variasi sektor di 

lingkungan tempat 

tinggal (pasar dan 

UMKM di sekitar 

tempat tinggal) 

10 

Responden 

 

50 

Responden 



 

10 | Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro   

 

Pengolahan Hasil In-Depth Interview  

Analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan proses manajemen yang akan menggambarkan 

kemampuan pemerintah dalam mengelola program dan kegiatan juga dapat membantu para 

pemangku kepentingan dalam memberikan arahan kegiatan manajerial. Proses manajemen meliputi 

pengelolaan program, kegiatan dan sumber daya organisasi dalam menghasilkan output guna 

mencapai tujuan. Cakupan pertanyaan pada aspek proses manajemen internal ini, antara lain:  

• Sumber Daya Manusia (jumlah, pendidikan, keterampilan) pengelola; 

• Organisasi (struktur, pembagian fungsi dan keahlian) pengelola; 

• Pola koordinasi antar stakeholder; 

• Ruang lingkup pelaksanaan program: 

o Prinsip pelaksanaan program; 

o Pagu; 

o Wilayah cakupan pelaksanaan; 

o Penerima manfaat; 

o Besaran Manfaat; 

o Tim pengendali; 

o Tim koordinasi hibah produktif. 

• Mekanisme Pelaksanaan: 

o Tahapan persiapan 

➢ Koordinasi pelaksanaan; 

➢ Penyiapan data; 

➢ Pembukaan rekening. 

o Tahapan pengelolan promosi 

➢ Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; 

➢ Sasaran edukasi dan sosialisasi; 

➢ Materi edukasi dan sosialisasi; 

➢ Perangkat media edukasi dan sosialisasi; 

➢ Alur edukasi dan sosialisasi. 

o Tahapan registrasi dan distribusi 

➢ Persiapan distribusi; 

➢ Pelaksanaan distribusi. 

• Mekanisme pengawasan: 

o Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; 

o Komponen pemantauan dan evaluasi; 
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o Pengelolaan pengaduan; 

o Pelaporan; 

o Sanksi. 

• Mitigasi kendala yang akan dihadapi kedepan; 

o Analisis SWOT; 

o Rencana SWOT untuk mengatasi weakness dan threat dari program. 

• Partisipasi Pemda/Swasta; 

• Alokasi dana per tahun: 

o Pengeluaran untuk aktivitas pelaksanaan; 

o Pengeluaran untuk aktivitas pengawasan; 

o Pengeluaran aktivitas penunjang administrasi; 

o Pengeluaran analisis pasar. 

Selain analisis proses manajemen, analisis respon responden juga diperlukan untuk memastikan 

bahwa output telah sesuai dengan harapan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar lebih 

objektif. Cakupan pertanyaan terkait kepuasan stakeholder, antara lain: 

• Analisis kebutuhan masyarakat akan program; 

• Analisis kendala masyarakat usaha mikro; 

• Pelayanan umum program saat ini kepada masyarakat; 

• Evaluasi kinerja program saat ini kepada masyarakat; 

• Efektivitas serta kinerja program yang diharapkan. 
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BAB III  

 
PROFILING UMKM 

DI INDONESIA 

 

 

 

Dalam merencanakan kebijakan mengenai skema penyaluran bantuan pemerintah untuk usaha 

mikro, terdapat profil usaha mikro yang harus dipahami. Hal ini akan membantu mengidentifikasi 

strategi yang sesuai dalam penyaluran pembiayaan tersebut. 

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, total pelaku usaha mikro di 

Indonesia mencapai 63,3 juta pelaku usaha atau sekitar 98,68 persen dari total pelaku usaha pada 

tahun 2018. Data ini menunjukkan besarnya potensi dari usaha mikro. 

Dibalik tingginya data tersebut, masih terdapat beberapa tantangan, salah satunya adalah mengenai 

ketersediaan data dari para pelaku usaha mikro ini. Beberapa data yang tersedia belum mampu 

memberikan gambaran mengenai kondisi para pelaku usaha mikro yang ada.  

Pada penelitian kali ini, kami menggunakan data penelitian terdahulu dari UKM Center FEB UI yang 

bekerja sama dengan beberapa instansi seperti PIP (2017), BI (2018 dan 2019), BP3TI (2017), BAKTI 

(2018 dan 2019), LPDB (2019) dan Pegadaian (2019 dan 2020). Berdasarkan data ini, kami mencoba 

untuk menganalisis karakteristik dari para pelaku usaha mikro di Indonesia. Adapun data tersebut 

kemudian dikelompokkan menjadi beberapa karakteristik, yaitu karakteristik umum, literasi digital, 

literasi keuangan dan pendampingan. 

3.1. KARAKTERISTIK UMUM USAHA MIKRO 

Karakteristik umum mencakup beberapa data mengenai hal-hal mendasar dari para pelaku usaha 

mikro, seperti omzet, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jumlah karyawan. 

Karakteristik omzet menjadi sebuah karakteristik penting dalam mengidentifikasi kelas dari sebuah 

pelaku usaha. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, suatu jenis usaha dikatakan 

usaha mikro apabila memiliki penjualan per tahun paling banyak sebesar Rp300 juta, usaha kecil 

apabila memiliki penjualan Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun, dan usaha menengah apabila 
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memiliki penjualan sebesar Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun. Pengelompokan ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi bagaimanakah persebaran data pelaku usaha di Indonesia.  

Grafik 1. Profilling - Omzet per Bulan 

 

                     Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 4.592 responden, diketahui bahwa 88 persen responden 

dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro dengan pendapatan Rp25 juta ke bawah per bulan, 

atau setara dengan Rp300 juta per tahun. Hanya 12 persen responden yang kemudian memiliki 

pendapatan lebih dari Rp25 juta per bulan dan dapat dikatakan berada di atas kelas mikro. Hal ini 

mengkonfirmasi dominasi pelaku usaha mikro yang berada di Indonesia.  

Selain karakteristik omzet, karakteristik jumlah karyawan juga membantu untuk mengidentifikasi 

kelas dari para pelaku usaha. Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil 

dikategorikan memiliki jumlah karyawan sebanyak 5-19 orang dan usaha menengah memiliki jumlah 

karyawan sebanyak 20-99 orang. Pengelompokan kali ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah 

pelaku usaha di Indonesia masuk pada kategori mikro, atau kecil.  

12%

79%

9%

Omzet Per Bulan

Kurang dari 1 juta (Ultra Mikro) 1 – 25 juta (Mikro) Lebih dari 25 juta (Kecil)
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Grafik 2. Profiling - Jumlah Karyawan 

 

                              Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap 2.227 responden, terlihat bahwa 97.94 

persen pelaku usaha memiliki jumlah karyawan lebih sedikit dari 5 orang. Hal ini menunjukkan 

bahwa kelas pengusaha di Indonesia juga masih didominasi oleh kelas yang lebih rendah 

dibandingkan pengusaha kecil berdasarkan definisi BPS yang telah dibahas sebelumnya. 

Indikator usaha ultramikro, mikro dan kecil ini kemudian akan digunakan dalam melihat karakteristik 

yang lebih kompleks, seperti karakteristik literasi digital, literasi keuangan dan pendampingan. Hal 

ini dilakukan dengan melakukan cross tab antara variabel dari setiap karakteristik dengan indikator 

usaha mikro atau kecil. Adapun karakteristik yang digunakan sebagai penentuan kategori ultramikro, 

mikro atau kecil adalah karakteristik menggunakan omzet. Pemilihan ini dilakukan mengingat jumlah 

responden yang mengisi omzet lebih banyak dibandingkan yang mengisi jumlah karyawan.  

Selain melihat dari indikator usaha, penting juga untuk melihat karakteristik individu dari para pelaku 

usaha. Beberapa indikator yang dapat dijadikan referensi seperti usia dan juga jenis kelamin. Usia 

menjadi indikator yang sangat penting karena karakteristik usia ini akan membantu pemerintah 

untuk melakukan penetrasi yang tepat. Usia yang lebih muda menjadikan kemampuan penetrasi 

pemerintah dengan menggunakan teknologi akan menjadi relatif lebih mudah. 

Selain itu, jenis kelamin juga akan mempengaruhi karakteristik pelaku usaha yang menjadi sasaran 

dalam program ini. Para pengusaha perempuan cenderung menjadikan usaha mereka sebagai mata 

pencarian yang sifatnya komplementer jika dibandingkan dengan usaha yang dimiliki oleh laki -laki. 
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Grafik 3. Profiling - Jenis Kelamin 

 

                                           Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Berdasarkan data responden yang terkumpul dari 4.576 responden, terlihat bahwa 64  persen pelaku 

usaha yang ada merupakan perempuan. Ini menjadi sebuah indikasi bahwa usaha yang dimiliki oleh 

para pelaku usaha mikro tadi merupakan usaha komplemen karena pasangannya memiliki pekerjaan 

lain. Salah satu sebabnya adalah besaran pendapatan yang didapatkan dari usaha saja tidak cukup. 

Grafik 4. Profiling - Usia Pelaku Usaha 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Apabila melihat karakteristik usia dari para pelaku usaha, terlihat bahwa mayoritas dari pelaku usaha 

tersebut memiliki usia lebih dari 40 tahun. Hasil ini menunjukkan karakteristik pelaku usaha yang 

mungkin masih sedikit berat untuk mengakses fitur teknologi informasi yang tersedia.  

Aspek terakhir yang coba diperhatikan dalam karakteristik umum adalah pendidikan terakhir  dari 

para pelaku usaha.  
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Grafik 5. Profiling - Pendidikan Terakhir Pelaku 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Dari total responden sebanyak 4.177 responden, ditemukan bahwa 89 persen pelaku usaha tersebut 

hanya menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) saja. Hal ini menunjukkan 

kualitas sumber daya manusia yang ada di para pelaku usaha mungkin akan menjadi isu dalam 

program pengembangan usaha yang diberikan. 

Para pelaku usaha mikro juga memiliki karakteristik unik dalam hal pelaksanaan usaha. Hal ini juga 

berkaitan dengan hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan di atas, yaitu:  

• Produknya berupa barang/jasa yang langsung dikonsumsi masyarakat (consumer goods/services); 

•  Aktivitas usahanya bersifat harian (daily basis); 

•  Transaksinya konvensional, bersifat tatap muka (physical contact transaction) dan menggunakan 

uang (cash basis); 

•  Pengelolaan keuangannya masih sederhana: bercampur antara usaha dan tumah tangga, namun 

sudah banyak memiliki punya tabungan; 

•  Profil pemiliknya pola pikir (mindset) tradisional dan tingkat pendidikan rendah. 

Berdasarkan karakteristik umum, terlihat bahwa mayoritas pelaku usaha ini memiliki omzet dan juga 

jumlah karyawan yang masuk ke dalam kategori mikro. Selain itu, tingkat pendidikan juga terlihat 

masih didominasi oleh lulusan SMA. Adapun secara demografi, terlihat bahwa mayoritas pelaku 

usaha ini merupakan perempuan dan secara usia didominasi oleh usia 40 tahun ke atas. Oleh karena 

itu, kebijakan yang disusun diharapkan mudah diimplementasikan dan dipahami karena karakteristik 

target yang seperti itu. 
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3.2. KARAKTERISTIK LITERASI DIGITAL 

Literasi digital menjadi salah satu indikator penting dalam melihat karakteristik pelaku usaha. 

Teknologi digital merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur apakah suatu usaha siap 

mengalami peningkatan kelas atau tidak. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya fitur yang kemudian 

terbantu dengan adanya teknologi digital. 

Grafik 6. Profiling - Menggunakan Pesan Instan 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Berkaitan dengan literasi teknologi, peneliti menganalisis karakteristik dari kemampuan para pelaku 

usaha dalam mengakses pesan instan pada smartphone. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 

1.170 responden, terlihat bahwa 62 persen responden sudah dapat menggunakan pesan instan. Hal 

ini menunjukkan bahwa penetrasi penggunaan teknologi bagi keperluan individu telah cukup baik. 

Meskipun begitu, kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan tingkat penggunaan ini. Semakin kecil 

skala bisnisnya, maka semakin kecil juga tingkat penggunaan aplikasi pesan instan.  
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Grafik 7. Profiling - Menggunakan Aplikasi Media Sosial 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Aspek lain yang juga mendukung hasil di atas adalah tingkat penggunaan aplikasi media sosial pada 

para pelaku usaha. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 1.165 responden, terlihat bahwa 58 

persen responden sudah dapat menggunakan media sosial. Selain itu, terlihat pula perbedaan 

tingkat penggunaan media sosial di setiap kelas yang ada. Hal ini mengkonfirmasi hasil sebelumnya 

berkaitan dengan penetrasi penggunaan teknologi pada para pelaku usaha di Indonesia.  

Selain mengukur tingkat penggunaan teknologi bagi kehidupan sosial individu, penelitian ini juga 

mengukur tingkat penggunaan teknologi dalam kegiatan bisnis.  

Grafik 8. Profiling - Pernah Bertransaksi pada E-Commerce 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 
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Indikator yang dapat dianalisis adalah kemampuan pelaku usaha dalam bertransaksi di e-commerce. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari 1.242 responden, terlihat bahwa akses terhadap e-commerce 

baru sekitar 16 persen, dimana usaha ultramikro memiliki persentase terendah dalam hal 

kemampuan bertransaksi melalui e-commerce, yaitu sekitar 12 persen.  

Grafik 9. Profiling - Mampu Menjual Barang melalui E-commerce 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Indikator lain yang bisa dianalisis adalah kemampuan melakukan penjualan menggunakan e-

commerce. Berdasarkan data yang didapatkan dari 1.237 responden, terlihat bahwa kemampuan 

berjualan di e-commerce baru sekitar 7 persen, dimana usaha ultramikro memiliki persentase 

terendah dalam hal kemampuan berjualan melalui e-commerce, yaitu sekitar 4 persen. 

Berdasarkan kumpulan data tersebut, terdapat perbedaan tingkat penetrasi penggunaan dalam 

kegiatan sosial individu dan bisnis. Perbedaan ini menjadi sebuah indikasi bahwa pelaku usaha 

mayoritas masih menggunakan teknologi informasi sebatas untuk keperluan sosial individu dan 

belum untuk bisnis. Meskipun begitu, ini juga menjadi sebuah potensi ke depannya untuk melakukan 

penetrasi digital terhadap kegiatan bisnis dimana program pengenalannya tidak perlu dilakukan dari 

awal karena para pelaku usaha sebenarnya sudah bisa menggunakan teknologi tersebut. 

Berdasarkan karakteristik literasi digital, terlihat bahwa para pelaku usaha ini sebenarnya telah 

mampu mengakses digital dengan cukup baik, meskipun begitu masih terdapat tantangan ketika 

kemudian harus menggunakan fitur yang cukup kompleks dari teknologi digital, termasuk di 

dalamnya e-commerce. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat 
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dilakukan pada penerapan kebijakan pemerintah, namun penggunaannya diharapkan tidak terlalu 

kompleks sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha. 

3.3. KARAKTERISTIK LITERASI KEUANGAN 

Selain tingkat literasi digital, literasi keuangan juga menjadi salah satu kunci penting dalam 

peningkatan kualitas kerja dari para pelaku usaha. Literasi keuangan mengukur kemampuan para 

pelaku usaha untuk mampu mengakses pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan 

terpadu. 

Grafik 10. Profiling - Kepemilikan Akun Rekening Bank 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Pada kategori literasi keuangan, salah satu indikator yang dapat dianalisis adalah jumlah kepemilikan 

akun di bank. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 2.240 responden, ditemukan bahwa 71 

persen dari responden telah memiliki akun rekening di bank. Apabila dilihat lebih detail, bahkan 57 

persen dari para pelaku usaha ultramikro telah memiliki rekening di bank. Berdasarkan data 

tersebut, terlihat bahwa para pelaku usaha secara umum telah memiliki tabungan.  
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Grafik 11. Profiling - Kepemilikan Kredit di Bank 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Meskipun begitu, apabila melihat pada persentase kepemilikan kredit, tingkat kepemilikan kredit di 

bank masih cukup rendah. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 2.622 responden, hanya 41 

persen pelaku usaha yang memiliki kredit di bank.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro di Indonesia mayoritas masih menjadikan 

perbankan sebagai tempat penyimpanan aset, namun belum mengakses pembiayaannya. Meskipun 

begitu, tingginya kepemilikan rekening di bank membuka potensi dimana para pelaku usaha tersebut 

sebenarnya tidak asing dengan bank dan hanya perlu didorong untuk mengakses fitur lain seperti 

pembiayaan. Selain itu, ini juga membantu pemerintah dalam menyalurkan program-program bagi 

pelaku usaha mikro. 

Selain melihat fasilitas perbankan yang bisa diakses oleh para pelaku usaha, penelitian ini juga 

berusaha untuk melihat tingkat penggunaan fitur teknologi dari perbankan oleh para pelaku usaha.  
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Grafik 12. Profiling - Mengambil Uang di ATM 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Dalam menganalisis kombinasi antara faktor teknologi sederhana dan aspek keuangan, peneliti 

menggunakan indikator kemampuan pelaku UMK dalam mengambil uang di ATM. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan dari 1.244 jumlah responden, terlihat bahwa 67 persen responden UMK telah 

mampu mengakses mesin ATM dengan baik. Hal ini juga berlaku pada subkategori ultramikro yang 

memiliki persentase hingga 55 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha 

sebenarnya telah cukup faimiliar dengan fitur sederhana perbankan dalam bentuk mesin ATM. 

Grafik 13. Profiling - Memiliki Internet Banking 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 
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Meskipun begitu, tingkat penggunaan internet banking di Indonesia masih cukup rendah. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 1.234 jumlah responden, terlihat bahwa 88 persen 

responden UMK belum mampu menggunakan internet banking. Hal ini juga berlaku pada subkategori 

ultramikro yang memiliki persentase hingga 96 persen. 

Berdasarkan data dari aspek keuangan tersebut, terlihat bahwa para pelaku usaha baru mampu 

menggunakan fitur teknologi sederhana yang disediakan oleh perbankan. Hal ini juga mendukung 

temuan sebelumnya bahwa tingkat penggunaan teknologi dalam kegiatan bisnis masih sangat 

terbatas. Hal ini juga berlaku pada digitalisasi keuangan yang juga masih cukup rendah  

Berdasarkan karakteristik literasi keuangan, terlihat bahwa para pelaku usaha mikro ini sebenarnya 

telah mampu mengakses fitur perbankan namun baru sebatas memiliki tabungan dan belum 

mengakses pembiayaannya. Adapun pada fitur teknologi yang ada, para pelaku usaha mikro masih 

memanfaatkan teknologi sederhana seperti penggunaan mesin ATM. Sehubungan dengan ini, 

program pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur perbankan seperti transfer 

melalui rekening bank. Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang menyasar para pelaku usaha yang 

belum memiliki akses pembiayaan dari bank karena banyak yang belum memiliki kredit di bank.  

3.4. KARAKTERISTIK PENDAMPINGAN 

Karakteristik terakhir yang kemudian menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah karakteristik 

pendampingan. Karakteristik ini menjadi penting karena para pelaku usaha, khususnya mikro, masih 

membutuhkan bantuan dalam mengelola manajerial usahanya. Oleh karena itu, diperlukan 

pendampingan yang tepat dalam mengakselerasi pelaku usaha. 

Grafik 14. Profiling Mengikuti Pelatihan 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 
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Adapun dalam aspek pendampingan, penelitian ini menggunakan indikator mengenai apakah para 

pelaku usaha pernah mengikuti pelatihan atau tidak. Hasilnya, sekitar 43 persen pelaku usaha dari 

2.063 responden menyatakan bahwa mereka pernah mengikuti pelatihan. Akan tetapi, apabila 

dilihat pada kategori ultramikro, 62 persen dari para pelakunya pernah mengikutI pelatihan. Kondisi 

ini menjadi cukup unik ketika melihat pola yang terbentuk dimana pelaku usaha ultramikro menjadi 

kategori yang paling banyak mengikuti pendampingan diikuti oleh mikro dan kecil secara berturut-

turut. 

Grafik 15. Profiling - Jenis Pelatihan 

 

Sumber: UKM Center FEB UI (2020) 

Meskipun begitu, apabila dilihat aspek pembinaan secara umum, terlihat bahwa mayoritas bentuk 

pembinaan ini didominasi oleh bentuk paling sederhana, yaitu pertemuan. Berdasarkan data dari 

1.060 responden, ditemukan bahwa 83 persen responden mengikuti pelatihan dengan bentuk hanya 

pertemuan saja. Hal ini menjadi bentuk paling sederhana dari pendampingan yang seringkali 

diwajibkan bagi para pelaku usaha mikro. 

Berdasarkan karakteristik dari pendampingan, terlihat bahwa para pelaku usaha masih banyak yang 

belum mengikuti pendampingan. Adapun bagi pelaku usaha ultramikro, tingginya persentase yang 

sudah mengikuti pendampingan tidak berarti mereka telah mendapatkan materi yang dibutuhkan. 

Hal ini dikarenakan bentuk pendampingan yang sudah ada seringkali sangat sederhana, yaitu hanya 

berbentuk pertemuan biasa tanpa materi spesifik bagi kelangsungan usaha. Berkaitan dengan ini, 

program pemerintah sebenarnya bisa mendorong akan adanya pendampingan yang intensif bagi 

para pelaku usaha. 
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Pemaparan kondisi di atas menggambarkan aspek-aspek yang bisa diperhitungkan dalam 

penyusunan program bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. Dengan memperhitungkan 

karakteristik yang ada, dilakukanlah penyusunan skema program yang akan dibahas lebih lanjut pada 

bab 5. 
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BAB IV  

 
DAMPAK PANDEMI 

TERHADAP UMKM 

 

 

Penyebaran virus Covid-19 memberikan sebuah dampak yang signifikan bagi pelaku usaha mikro di 

Indonesia OECD (2019) dalam SME’s Policy Response menyatakan bahwa 33 persen UMKM akan 

mengalami kebangkrutan dalam 1 bulan dan 50 persen akan mengalami kebangkrutan dalam 3 

bulan. Hal ini tidak terlepas dari terjadinya penurunan permintaan atas produk sebagai dampak 

kehati-hatian konsumen pada saat masa pandemi. Nielsen (2020) mengatakan bahwa 50 persen dari 

masyarakat saat ini mengurangi kegiatan hiburan di luar rumah dan 46 persen mengurangi konsumsi 

di luar rumah. Hal ini tentu menjadi sebuah ancaman bagi kelangsungan bisnis para pelaku usaha 

mikro yang menggantungkan aktivitasnya pada pendapatan harian. Berdasarkan dengan tantangan 

tersebut, perlu diidentifikasi apa yang sebenarnya dilakukan dan dibutuhkan oleh para pelaku usaha 

mikro dalam melalui krisis ini. 

4.1. KEBERLANJUTAN USAHA 

Meyer (1982) mengatakan bahwa pada dasarnya organisasi, termasuk usaha mikro kecil menenga h, 

menyiapkan dirinya untuk menghadapi sebuah risiko yang bersifat rutin bagi usahanya. Akan tetapi, 

tidak banyak dari para pelaku usaha yang menyiapkan usaha mereka untuk menghadapi kondisi yang 

disebut sebagai black swan event. Black swan event adalah sebuah kondisi yang tidak dapat 

diperkirakan, jarang terjadi dan bersifat katastropik sehingga membuat pelaku bisnis harus 

menyesuaikan kegiatan operasional mereka.  

Sarkar (2020) menyatakan bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai kondisi black swan event 

karena tiga hal. Pertama, pandemi ini memberikan pengaruh yang sangat luas. Hal ini terlihat dari 

persebarannya yang telah menyentuh seluruh dunia. Kedua, belum terdapat gambaran mengenai 

akhir dari pandemi ini. Vaksin dan penyembuhan yang ada belum mampu menjadi obat yang secara 

pasti menyembuhkan pandemi ini. Terakhir, pandemi ini memiliki dampak yang sangat besar dalam 

kesejahteraan manusia dan perputaran ekonomi dengan perkiraan akan adanya kontraksi ekonomi 

setidaknya 2%. 
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Berkaitan dengan dampak ekonomi tersebut, Doshi, Li, Huo, Pettit, & Armstrong (2018) mengatakan 

UMKM merupakan sektor yang paling terdampak karena kondisi keuangan yang rentan. Thorgen dan 

William (2020) menyatakan bahwa mayoritas para pelaku UMKM akan menganggap permasalahan 

pandemi cukup signifikan dan akan berdampak terhadap usaha mereka sehingga diperlukan 

tindakan yang bersifat segera.  

Wenzel, Stanske, & Lieberman (2020) juga mengatakan bahwa Covid-19 telah memberikan dampak 

yang signifikan terhadap para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pandemi tersebut menyebabkan 

terjadinya penurunan supply dan juga terkendalanya sisi supply. Sebagai contoh, Oponium Research 

(2020) menemukan bahwa sekitar 7 persen dari UMKM di Inggris telah melakukan penutupan 

usahanya. Keberlanjutan usaha hanya akan membuat perusahaan mengalami kerugian yang lebih 

jauh karena permintaannya tidak dapat dipenuhi. 

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2020, ILO melakukan penelitian 

untuk mengetahui seberapa jauh dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlanjutan usaha UMKM. 

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 581 responden dengan menanyakan apakah usaha 

mereka masih berlanjut di tengah masa pandemi ini atau tidak. 

Tabel 3. Keberlanjutan Usaha pada Masa Pandemi 

Apakah perusahaan Anda berhenti beroperasi akibat krisis yang ada sekarang? Persentase 

Ya, berhenti sementara akibat beberapa kasus Covid-19 di perusahaan kami 12.56 

Ya, berhenti sementara karena instruksi dari pihak berwenang 10.50 

Ya, berhenti sementara karena jumlah pesanan berkurang 39.24 

Ya, kami berhenti beroperasi secara permanen 2.58 

Ya, sebelumnya berhenti tapi sekarang sudah kembali beroperasi 3.27 

Tidak, perusahaan masih terus beroperasi 27.54 

Lain-lain/Other 4.30 

Sumber: ILO (2020) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa terdapat 68 persen pelaku usaha yang 

menghentikan usahanya. Sebanyak 66 persen dari responden yang menjawab menghentikan 

usahanya mengatakan bahwa mereka berhenti karena jumah pesanan berkurang. Terdapat pula 

beberapa responden yang kemudian menjawab mereka berhenti sementara karena ada kasus Covid-

19 di perusahaan mereka ataupun mengikuti instruksi dari pihak yang berwenang.  
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Meskipun begitu, terdapat 28 persen pelaku usaha yang tidak menutup kegiatan usahanya dan masih 

beroperasi. Pada dasarnya, para pelaku usaha ini pun terdampak dari persebaran pandemi Covid-19 

ini. Akan tetapi, mereka melakukan beberapa penyesuaian dan strategi bisnis untuk memastikan 

bahwa mereka tetap bisa bertahan di periode ini. 

4.2. STRATEGI UMKM MENGHADAPI PANDEMI 

Dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini, UMKM melakukan berbagai strategi untuk bertahan. 

Oponium Research (2020) mengatakan bahwa banyak strategi yang dilakukan oleh UMKM seperti  

melakukan pekerjaan jarak jauh, mengurangi jam kerja, menutup jam kantor dan strategi lainnya. 

Kondisi ini dilakukan untuk memastikan biaya tidak melebihi pendapatan yang bisa didapatkan.  

Thorgren & Williams (2020) juga mengatakan bahwa terdapat beberapat strategi yang dilakukan 

oleh UMKM dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Strategi paling banyak dipilih adalah dengan 

melakukan pengurangan dalam hal investasi. Hal ini tentu menjadi sebuah keunikan karena banyak 

juga stimulus yang baru bisa dimanfaatkan saat pelaku usaha memutuskan untuk berinvestasi. Selain 

itu, kebijakan untuk mengurangi investasi ini juga berdampak terhadap perlambatan ekonomi yang 

kemudian terjadi. 

Strategi kedua yang banyak dipilih adalah memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini berguna 

untuk mengurangi beban dari para pelaku usaha dalam meringankan beban usaha mereka. Strategi 

ini secara tidak langsung menjadi komplementer dalam memperbaiki kegiatan usaha mereka tanpa 

harus menyinggung aspek operasional. Strategi ketiga yang menjadi prioritas barulah menyinggung 

aspek operasional dari pelaku usaha, yaitu efisiensi dalam hal pengurangan jumlah tenaga kerja. Hal 

ini juga sejalan dengan strategi keempat, yaitu menekan biaya. Berdasarkan data tersebut, terlihat 

bahwa para pelaku UMKM cenderung untuk mencari jalan keluar tanpa harus merubah kegiatan 

operasional mereka. 

Kondisi berbeda dialami oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh ABDSI dengan melakukan wawancara 4.200 usaha mikro dan kecil, terdapat beberapa 

strategi baru yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro. 

 

Tabel 4. Keberlanjutan Usaha pada Masa Pandemi 

Kebijakan apa yang usaha anda ambil dalam merespon situasi 

darurat Covid-19. Mikro Kecil 

1. Merumahkan pekerja dengan memotong pembayaran 26.40 34.02 
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2. Membuat SOP baru untuk handling dan distribusi produk 13.10 15.57 

3. Restrukturisasi (fungsi dan jam kerja) 11.48 12.91 

4. Meminta karyawan bekerja dari rumah 9.39 9.63 

5. Memberhentikan sebagian karyawan 14.52 14.75 

6. Menambah tenaga kerja tidak tetap (borongan) 0.63 1.02 

7. Lainnya 24.47 12.09 

Total 100.00  100.00  

Sumber: ABDSI (2020) 

Strategi yang paling banyak dipakai adalah dengan merumahkan pekerja dengan memotong 

pembayaran. Sebanyak 26 persen dari pelaku usaha mikro memilih strategi ini. Strategi ini diambil 

untuk mengurangi pengeluaran dari usaha. Strategi kedua yang paling banyak diambil setelah itu 

adalah dengan memberhentikan sebagian karyawan. Sebanyak 15 persen dari pelaku usaha mikro 

melakukan strategi ini. Kedua strategi ini merupakan langkah yang dapat diambil oleh para 

pengusaha mikro untuk memastikan bahwa usaha mereka dapat berjalan. Kondisi ini menjadi 

gambaran awal bahwa UMKM di Indonesia menghadapi masalah yang lebih kompleks. Strategi yang 

diambil oleh mereka harus merubah kegiatan operasional secara langsung.  

Ada pula beberapa strategi tambahan yang dilakukan, seperti menerapkan protokol kesehatan 

dalam mekanisme bisnis mereka. Akan tetapi strategi tersebut tidak seintensif strategi yang 

berkaitan dengan survivability usaha mereka. 

4.3. STRATEGI SETIAP SEKTOR UMKM 

Berkaitan dengan strategi setiap sektor dalam menghadapi pandemi ini, LIPI melakukan penelitian 

dengan melakukan wawancara terhadap 679 responden pada periode bulan April 2020.  

Tabel 5. Strategi UMKM dalam Menghadapi Pandemi 

 Strategi 1) 2) 3) 4) 5) 

Mencari Pasar Baru ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pemasok Lebih Murah ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Mengurangi Tenaga Kerja ✓ ✓ ✓   ✓ 

Menunda Kredit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Meminta Keringanan Cicilan ✓ ✓ ✓   ✓ 

Memberikan Diskon   ✓ ✓ ✓   

Merubah Mekanisme Upah     ✓     

Strategi Lainnya Mengelola Karyawan       ✓   

1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 

2) Industri Pengolahan; 

3) Konstruksi; 

4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; 

5) Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman. 

Sumber: LIPI (2020) 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, mencari pasar baru dan mencari supplier baru merupakan 

strategi yang digunakan oleh seluruh sektor, selain menunda kredit. Selain itu, terlihat pula bahwa 

pengurangan tenaga kerja hampir terjadi di semua sektor kecuali perdagangan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa penundaan kredit sendiri tidak cukup untuk kemudian menyelesaikan 

permasalahan bisnis para pelaku usaha. Para pelaku usaha masih harus mampu menutupi 

kekurangan aktivitas usahanya dengan melakukan strategi lain.  

4.4. KENDALA KAS DALAM MENGHADAPI PANDEMI 

Tantangan usaha mikro pada masa pandemi ini cukup berat karena faktor yang terdampak adalah 

pendapatan mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat penurunan yang cukup 

signifikan pada pendapatan para pelaku usaha mikro. Sebagai dampaknya, banyak pelaku usaha yang 

melakukan pengurangan biaya dengan merumahkan karyawannya ataupun merubah mekanisme 

jam kerja. Kebijakan pemerintah yang memberikan relaksasi kredit relatif tidak cukup menurunkan 

dampak pandemi secara langsung. 

Hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan likuiditas yang dimiliki oleh UMKM. Thorgren & 

Williams (2020) menemukan bahwa terdapat relasi antara likuiditas dan strategi yang diambil oleh 

para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang memiliki likuiditas yang tinggi biasanya tidak akan 
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mengambil tindakan yang bersifat segera. Hal ini dikarenakan mereka memiliki buffer keuangan 

untuk beberapa waktu ke depan. Sebaliknya, para pelaku UMKM yang tidak memiliki likuiditas yang 

cukup tinggi cenderung akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat segera. Kondisi pandem i 

dapat mengakbiatkan bisnis mereka terancam sehingga diperlukan penyesuaian yang bersifat 

segera. 

 

Tabel 6. Kondisi Kas Usaha dari Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 

Bagaimana kondisi kas usaha Anda ? Mikro Kecil 

Ada cadangan / tabungan tapi diprioritaskan untuk kebutuhan domestik 

keluarga 
32.08 36.02 

Cukup untuk membiayai operasional perusahaan 1 - 3 bulan ke depan 14.29 18.43 

Cukup untuk membiayai operasional perusahaan 4 - 6 bulan ke depan 0.66 1.66 

Cukup untuk membiayai operasional perusahaan 1 tahun ke depan 0.24 1.24 

Tidak memiliki cadangan / tabungan sama sekali 52.73 42.65 

Sumber: ABDSI (2020) 

Sebuah penelitian yang juga dilakukan oleh ABDSI dengan mewawancara 4.200 responden pelaku 

usaha mikro menunjukkan bahwa 53 persen pelaku usaha mikro sama sekali tidak memiliki cadangan 

kas untuk masa yang akan datang. Sedangkan 32 persen yang memiliki cadangan kas menyebutkan 

bahwa cadangan kas mereka hanya cukup untuk kegiatan operasional rumah tangga saja. Kondisi ini 

menunjukkan akan adanya kebutuhan mendesak dari para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan 

kas tambahan dalam kegiatan operasionalnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa para pelaku usaha mikro di Indonesia cenderung 

memiliki kondisi kas yang relatif rendah. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa para pelaku usaha 

mikro di Indonesia mayoritas melakukan strategi yang bersifat segera.  

Dampak-dampak dari pandemi ini menunjukkan pentingnya program yang mampu meningkatkan 

likuiditas dari para pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, bab selanjutnya membahas mengenai 

bentuk skema program yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, khususnya pada masa pandemi.  
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BAB V  

 
RANCANGAN SKEMA 

BANTUAN MODAL 

USAHA MIKRO 

 

 

5.1. KEBUTUHAN AKAN SKEMA BARU 

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, keberpihakan pemerintah untuk mendukung usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM) sangat jelas. Ini terlihat dari berbagai kebijakan afirmasi yang diinisiasi oleh 

pemerintah dan anggaran yang dialokasikan khusus ditujukan untuk menolong UMKM yang sedang 

terpuruk kondisinya. Kebijakan ini dikenal dengan nama Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN) UMKM. Total anggaran yang dialokasikan untuk menolong UMKM juga cukup besar senilai 

Rp123,5 triliun, atau sebesar 17,7 persen dari total stimulus anggaran Biaya Penanganan Covid-19 

nasional yang sebesar Rp695,2 triliun. Sebagai perbandingan kebijakan PEN untuk pembiayaan 

sektor-sektor lainnya seperti sektor kesehatan berjumlah Rp87,6 triliun, sedangkan untuk sektor 

korporasi tercatat sebesar Rp53,6 triliun, dan untuk pembiayaan sektoral kementerian dan lembaga 

bernilai Rp106, 1 triliun. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat berkepentingan 

dengan pemulihan UMKM untuk menjadi motor penggerak ekonomi.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, rincian alokasi anggaran kebijakan PEN 

UMKM meliputi: 

1) Subsidi bunga Rp35,3 triliun; 

2) Penempatan dana untuk restrukturisasi dan relaksasi kredit bank Rp78,8 triliun; 

3) Belanja imbal jasa penjaminan (IJP) kredit Rp5,0 triliun; 

4) Penjaminan untuk modal kerja Rp1,0 triliun; 

5) PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp2,4 triliun; 

6) Pembiayaan investasi kepada koperasi Rp1,0 triliun. 

Enam jenis fasilitas ini sangat menolong terutama bagi UMKM yang mengalami tekanan dalam hal 

pengembalian cicilan pinjaman dan pembayaran pajak usahanya. Namun demikian, di sisi lain 
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nuansanya masih kental bersifat “cost deferral” atau menunda pembayaran biaya pinjaman atau 

pajak bagi UMKM. Maksudnya berbagai fasilitas keringanan di atas berlaku hanya dalam jangka 

waktu terbatas misalnya 6 bulan atau sampai akhir tahun 2020. Namun setelah periodenya berakhir, 

UMKM kembali harus melunasi cicilannya atau membayar tunggakannya. Padahal situasi dan kondisi 

masih diliputi ketidakpastian sampai kapan pandemi ini akan berakhir, atau bagaimana kelanjutan 

dari program PEN.  

Di samping itu, fasilitas-fasilitas di atas hanya bisa dinikmati oleh UMKM yang sudah memiliki 

pinjaman di perbankan dan UMKM yang sudah memiliki NPWP atau dengan kata lain UMKM yang 

sudah berstatus formal (berbadan usaha). Faktanya, data Kemenkop UKM 2018 menunjukan bahwa 

sektor bisnis di Indonesia masih didominasi oleh kelompok usaha berskala mikro dan kecil (UMK), 

dimana keduanya menguasai 99,9 persen dari total 64,2 juta unit usaha yang ada1. Jika dirinci, usaha 

mikro adalah yang terbesar, berjumlah 63,3 juta unit (98,7 persen dari total UMKM). Disamping itu, 

data BPS (SE 2016 Lanjutan) menunjukan hanya 6,55 persen dari total usaha berskala mikro dan kecil 

(UMK) yang sudah memiliki status badan usaha.  Lebih jauh, data yang sama juga memperlihatkan 

bahwa hanya 11,7 persen dari UMK yang memperoleh kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan 

(bank dan non bank). Dengan kata lain, program PEN UMKM yang ada saat ini masih sedikit 

menyentuh kelompok usaha mikro dan kecil (UMK) yang merupakan mayoritas. Oleh karena itu 

ada kebutuhan untuk merancang kebijakan khusus bagi kelompok ini.   

Di tengah situasi ketidakpastian (VUCA -- Vulnerable, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) akibat 

pendemi ini, setiap perusahaan baik berskala besar maupun kecil, akan mengutamakan arus kas 

(cash is king) untuk tetap bisa bertahan. Khusus untuk UMK, dampak COVID semakin terasa seiring 

dengan karakteristik usaha yang dimilikinya. Dengan memperhatikan karakteristik ini 2, kebijakan 

“containment” (lockdown, quarantine, social distancing, work from home , PSBB, dan lain sebagainya) 

yang diberlakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini telah menciptakan 

diskonektivitas diantara UMK dengan konsumennya, maupun dengan pemasoknya. Problem yang 

kerap muncul adalah UMK mengalami kesulitan keuangan karena penjualannya merosot drastis. 

Bahkan ada beberapa yang terpaksa menutup kegiatan produksinya untuk sementara karena tidak 

ada lagi pemasukan. Dari sisi lainnya, muncul problem terkait dengan kesulitan memperoleh bahan 

baku usaha karena terhalang kebijakan PSBB. Tidak mengherankan apabila banyak usaha yang 

 
1 Definisi usaha mikro dan kecil (UMK): setiap usaha non-pertanian yang memiliki kriteria mikro dan kecil sesuai UU 

20/2008. Didalam UU 20/2008 usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang memiliki omzet/tahun sampai 

Rp300 juta dan memiliki aset (di luar tanah dan bangunan) sampai Rp50 juta. Sementara usaha kecil didefinisikan 

sebagai kegiatan usaha beromzet/tahun Rp300 juta – Rp2,5 miliar dan memiliki aset Rp50 juta – Rp500 juta.   

2 Karakteristik UMKM sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian 3. 
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akhirnya terpaksa mengurangi jumlah produksinya dan bahkan melakukan PHK terhadap pekerjanya. 

Jumlah produksi yang berkurang membuat penjualan semakin rendah. Problem ini seperti lingkaran 

setan (vicious circle) yang membuat UMK benar-benar terpukul. 

Berangkat dari pemikiran di atas dan mempertimbangkan karakteristik usaha kelompok UMK, untuk 

menggerakan (jumpstart) kembali usahanya atau melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru UMK 

memerlukan jenis stimulus yang berbeda. Bukan lagi yang bersifat menunda biaya (cost deferral) 

melainkan bersifat “cash injection” (memberi bantuan kas tunai). Bantuan uang tunai (hibah) ini 

diharapkan langsung dipergunakan untuk membeli bahan baku, membeli peralatan baru yang 

diperlukan, atau membayar tunggakan biaya-biaya usaha lainnya. Pendeknya, bantuan uang tunai 

untuk keperluan usaha dan bukan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari.  

Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah variasi usaha di dalam UMK juga sangat beraneka  

ragam. Ada yang berusaha di sektor pertanian – manufaktur – jasa, ada yang usahanya pada tahapan 

awal (start up) – pengembangan – go international, ada juga yang usahanya berlokasi di desa – kota 

dan masih banyak lagi. Sejatinya, masing-masing karakteristik membutuhkan perlakuan kebijakan 

yang khusus dan tidak bisa disamaratakan (one size fits all policy). Dengan memperhatikan hal-hal 

tersebut, diperlukan rancangan program yang sesuai agar tepat sasaran dan efektif. 

Kecepatan realisasi pencairan bantuan juga menjadi faktor penting lain yang dipertimbangkan 

pemerintah. Ini karena pemerintah melihat kebutuhan dana ini sangat mendesak bagi UMK agar 

dapat mempertahankan usahanya. Sehingga apabila tidak segera disalurkan, akan semakin banyak 

UMK yang berhenti operasinya. Oleh karena itu, kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan dana 

tersebut dirancang tidak boleh terlalu sulit. Namun disisi lain harus tetap dijaga aspek 

akuntabilitasnya. Proses validasi dan verifikasi data harus tetap dilakukan untuk menjamin penerima 

manfaatnya tepat sasaran. Selain itu, monitoring dan evaluasi program tetap harus berjalan sesuai 

dengan aturan pemerintah.  

5.2. HASIL IN-DEPTH INTERVIEW: PERSEPSI UMKM DAN 

AKADEMISI TERHADAP PROGRAM PEN YANG SUDAH ADA 

Penelitian ini melakukan in-depth interview dengan pelaku usaha di sektor kuliner, jasa, kebutuhan 

pokok, kerajinan, konveksi, perdagangan, dan agrikultur, sebagaimana tergambar pada grafik 16 

dibawah ini.  
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Grafik 16. Sektor Usaha Responden 

 

Sumber: Pengolahan Data In-depth Interview, UKM Center FEB UI (2020) 

Daerah UKM tersebut di beberapa wilayah seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Palembang, 

Mataram, Kupang, Bandung, Depok, dan Bekasi dan beberapa daerah lainnya.  

Grafik 17. Sebaran Daerah Responden 

Sumber: Pengolahan Data In-depth Interview, UKM Center FEB UI (2020) 

Secara keseluruhan, responden telah memiliki kredit di lembaga keuangan. Namun, untuk pelaku 

usaha mikro sekitar yang ditemukan di daerah Depok dan Jakarta Pusat, sebagian besar tidak 

memiliki kredit di lembaga keuangan tetapi beberapa memiliki kredit menggunakan program PKBL 

kementerian.  
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Grafik 18. Kepemilikan Pinjaman pada Lembaga Keuangan Bank dan 

Bukan Bank 

 

Sumber: Pengolahan Data In-depth Interview, UKM Center FEB UI (2020) 

Beberapa UKM terpaksa menutup usaha karena tidak ada permintaan terutama di sektor hiburan 

dan pariwisata. Sebagian besar masih membuka usaha mereka tetapi dengan penurunan omzet 

hingga 75 persen dibanding sebelum pandemi karena pembeli tidak keluar rumah serta pemasok 

tidak membuka usaha. Periode Maret-Juli (PSBB) merupakan periode terburuk bagi beberapa UKM 

tetapi di peralihan adaptasi kebiasaan baru, beberapa permintaan mulai muncul. Gambar berikut, 

memperlihatkan kondisi usaha UKM selama masa pandemi: 

Grafik 19. Responden yang Menutup Usaha selama Pandemi 

 

    Sumber: Pengolahan Data In-depth Interview, UKM Center FEB UI (2020) 
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Pengetahuan terkait PEN 

Sebanyak 34 persen pelaku usaha tidak mengetahui program PEN dan hanya 2 orang yang 

memanfaatkan program tersebut. Mereka yang tahu melalui berita TV dan media sosial sebatas 

mengetahui relaksasi kredit dan subsidi listrik namun memilih untuk tidak memanfaatkan program 

PEN dalam bentuk relaksasi kredit karena khawatir tidak bisa membayar kredit baru dikarena kan 

pendapatan dan permintaan pasar yang masih rendah. Beberapa daerah dengan sinyal yang lemah, 

tidak mengetahui program PEN sama sekali. 

Grafik 20. Pengetahuan akan Program PEN 

 

  Sumber: Pengolahan Data In-depth Interview, UKM Center FEB UI (2020) 

Saat ini program yang diberikan hanya bersifat pengurangan biaya yaitu relaksasi kredit dan pajak 

(harus punya NPWP). Relaksasi kredit pun hanya berkisar 6 bulan dimana banyak UKM yang merasa 

buat apa mengambil relaksasi jika permintaan tidak ada dan hasilnya tidak dapat dipergunakan 

untuk membayar pinjaman. Ada beberapa tetangga mereka yang tidak punya NPWP dan pinjaman 

harusnya dimasukkan program juga karena mereka mengalami dampak pandemi juga. Selama ini 

program PEN bagi UKM hanya dikhususkan bagi UKM yang memiliki NPWP dan pinjaman.  
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Grafik 21. Menerima Program PEN yang Sudah Ada 

 

  Sumber: Pengolahan Data In-depth Interview, UKM Center FEB UI (2020) 

Kendala lain yang dirasakan adalah data penerima program PEN yang masih berantakan sehingga 

muncul kecemburuan beberapa pihak yang sama-sama terdampak. Beberapa evaluasi terkait kurang 

adanya pelibatan RT/RW serta komunitas untuk melakukan pendataan, serta munculnya data secara 

langsung tanpa adanya verifikasi atau validasi ke RT/RW merupakan kelemahan. Informasi kurang 

tersampaikan ke beberapa pelaku UKM. Banyak yang tidak tahu mekanisme pengajuan untuk 

mendapatkan dana PEN tersebut. 

Kendala atas Program PEN 

Sebagian pelaku usaha berpendapat bahwa program PEN belum sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Program ini cenderung bersifat cost deferral yang hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki 

kredit dan NPWP (untuk program relaksasi). Menurut pelaku usaha, kendala dari program 

pemerintah meliputi pembagian yang tidak merata, tidak tepat sasaran, dan pendataan pelaku usaha 

yang belum menyeluruh. Kebanyakan mereka yang terdata adalah pelaku usaha yang memiliki kredit 

atau mengikuti pendampingan. 

84%

16%

Menerima Program PEN yang Sudah Ada

Tidak

Ya
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Grafik 22. Kecukupan Program PEN yang Ada Saat Ini 

 

  Sumber: Pengolahan Data In-depth Interview, UKM Center FEB UI (2020) 

Program yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha saat ini adalah bantuan asistensi keuangan yang 

berbentuk pemberian hibah. Pandangan ini berlaku di kalangan pelaku usaha yang tidak memiliki 

kredit di lembaga keuangan dan pelaku usaha yang tidak ingin mengambil kredit baru karena 

keadaan usaha yang belum normal. 

Bagi mereka yang kesulitan membayar cicilan, mereka berpendapat bahwa bantuan yang bersifat 

keringanan cicilan atau penghapusan utang lebih sesuai untuk mereka. 

Saran atas penyaluran dana PEN 

Beberapa responden setuju adanya program asistensi keuangan tambahan bagi UKM tetapi ada 

sebagian kecil yang berpendapat bahwa program pemulihan ekonomi yang tepat bagi UKM adalah 

pemulihan pasar bukan dengan pemberian asistensi keuangan tambahan bagi UKM.   

Belum cukup
88%

Sudah
12%

Kecukupan Program PEN yang Ada Saat Ini

Belum cukup

Sudah
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Grafik 23. Asistensi Keuangan Tambahan bagi Usaha UMKM 

 

  Sumber: Pengolahan Data In-depth Interview, UKM Center FEB UI (2020) 

Jika dana PEN berupa uang tunai, nominal Rp2,4 juta tergolong cukup bagi mereka untuk membantu 

mengembalikan biaya harian (balik modal), membeli bahan atau alat tambahan, serta sebagai modal 

untuk shifting ke produk lain yang lebih diminati. Penyaluran dana PEN yang paling sesuai adalah 

melalui rekening bank. Namun, terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki rekening bank 

sehingga opsi uang tunai masih harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, kepemilikan rekening bank 

sebaiknya tidak dijadikan persyaratan untuk menerima hibah sehingga program ini dapat 

menjangkau usaha mikro yang masih melakukan transaksi konvensional. Untuk meningkatkan 

efisiensi, pemerintah dapat menerapkan prioritas bagi pendaftar hibah yang memiliki rekening bank. 

Hal ini merupakan cara yang paling sesuai untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan mendorong 

pelaku usaha untuk membuat rekening bank bagi yang belum memiliki.  

Pemberian hibah lebih baik diberikan satu kali dalam jumlah yang besar dibanding bertahap namun 

dengan jumlah yang kecil. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan usaha karena pelaku 

dapat segera menggunakan modal untuk membeli bahan atau alat. Jika diberikan secara bertahap, 

ada kekhawatiran bahwa bantuan ini digunakan untuk hal yang bersifat konsumtif. Hal ini juga 

didukung oleh implementasi dari negara maju yang biasanya memberikan hibah dalam sekali 

pembayaran (one-off). Nilai hibah di negara maju tergolong besar dan ditujukan untuk usaha kecil 

dan menengah. Namun, Indonesia bisa memanfaatkan skema serupa untuk memberikan hibah 

produktif bagi masyarakat yang memerlukan pemberdayaan seperti usaha mikro. 

94%

6%

Asistensi Keuangan Tambahan Bagi UKM

Setuju

Tidak setuju
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Adapun untuk pendataan, responden memberi saran untuk melakukan pendataan atau survei 

lapangan secara langsung oleh tim khusus dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sebaiknya 

sosialisasi disebarkan hingga ke tingkat RT/RW dan melakukan door to door dengan protokol 

kesehatan. 

5.3. BENCHMARKING SKEMA BANTUAN USAHA TERDAMPAK 

COVID-19 DI NEGARA LAIN 

Sebagai referensi dalam merumuskan desain program, tim kajian juga melakukan perbandingan atas 

kebijakan yang diambil di berbagai negara untuk membantu usaha mikro. Adapun informasi yang 

dibandingkan meliputi nama program, target penerima, nilai bantuan per usaha, syarat dan kriteria 

penerima, mekanisme penyaluran dana, lembaga pelaksana, monitoring dan evaluasi, serta verifikasi 

data. 

Inggris 

Pemerintah Inggris menerapkan sebuah program bernama Small Business Grant Fund (SBGF) dan 

Retail, Hospitality and Leisure Grant Fund  (RHLGF). Target dari program ini adalah usaha yang 

mengalami kesulitan keuangan sebagai dampak dari pandemi, khususnya usaha kecil serta usaha di 

bidang ritel, perhotelan, dan rekreasi. Nilai bantuan dari program bernilai £10.000 untuk SBGF dan 

£25.000 untuk RHLGF. Untuk mendapatkan bantuan hibah, usaha harus memenuhi beberapa 

persyaratan yaitu memiliki valuasi tahunan sebesar £15,000 atau di bawah untuk SBGF dan £15 .001 

sampai £51.000 untuk RHLGF, bergerak di sektor ritel, perhotelan, dan rekreasi untuk RHGLF, bukan 

anggota legislatif, serta bukan merupakan bisnis yang bubar, bangkrut, dan terhenti.  

Peserta harus mendaftarkan diri melalui website, kemudian diproses, dan diverifikasi oleh 

pemerintah daerah. Jika diperlukan klarifikasi, peserta akan dihubungi oleh petugas untuk dimintai 

keterangan. Dana hibah ditransfer ke rekening bank dalam kurun waktu 7 hari, kemudian penerima 

akan menerima konfirmasi melalui email bahwa dana sudah ditransfer. Program ini dikoordinir oleh 

Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri dan diimplementasikan di masing-masing 

pemerintahan daerah (local authorities). Hibah disalurkan oleh pemerintah daerah melalui transfer 

bank ke masing-masing penerima dengan menggunakan dana pemerintah daerah terlebih dahulu, 

kemudian pemerintah pusat akan melakukan reimburse atas pembayaran hibah.  

Tidak ada proses mandatory dalam monitoring dan pelaporan. Namun, pemerintah daerah harus 

menyimpan data yang diperlukan. Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri akan melakukan 

pengumpulan data secara teratur meliputi jumlah bisnis yang memenuhi syarat per skema, jumlah 
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pembayaran yang diproses per skema, dan jumlah pembayaran aktual per skema (Departemen Bisnis 

Energi dan Strategi Industri Inggris, 2020a, 2020b). 

Jerman 

Pemerintah Jerman menerapkan paket kebijakan Milliarden-Hilfspaketen yang salah satunya 

ditujukan untuk usaha kecil, usaha perorangan, dan freelancer yang terdampak pandemi. Wirausaha 

atau usaha dengan 1-5 karyawan akan menerima hibah satu kali dengan nominal mencapai €9.000 

untuk 3 bulan. Sementara itu, wirausaha atau usaha dengan 6-10 karyawan akan menerima hibah 

dengan nominal mencapai €15.000. Untuk menerima hibah, pemohon harus memenuhi beberapa  

kriteria yaitu merupakan wirausaha atau usaha kecil (termasuk petani), memiliki maksimal 10 

karyawan yang penuh waktu, aktif secara ekonomi sebagai perusahaan, beroperasi di dalam negeri 

(domestik), dan terdaftar di kantor pajak Jerman. Selain itu, pemohon harus menandatangani 

pernyataan bahwa usaha sedang dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi.  

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi secara online. Pemohon mengisi nama, 

alamat, kode pos, bentuk hukum perusahaan, mengupload dokumen identitas, nomor pajak 

perusahaan dan nama kantor pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan rincian rekening bank 

perusahaan. Program ini dicanangkan dan dikordinasikan oleh Kementerian Ekonomi dan 

Kementerian Keuangan serta diimplementasikan oleh penyalur di tingkat daerah. Setiap daerah 

memiliki penyalur yang berbeda dan umumnya merupakan lembaga keuangan berupa Bank 

Pembangunan Daerah. Hibah ditransfer ke rekening bank, kemudian penerima akan mendapatkan 

konfirmasi melalui email bahwa dana sudah ditransfer. Proses bisa memakan waktu selama satu 

bulan karena banyaknya volume pendaftar (Kementerian Keuangan Jerman, 2020). 

Amerika Serikat 

Small Business Administration (SBA) memiliki salah satu program turunan yaitu SBA's EIDL Advance 

untuk usaha kecil dan nirlaba yang membutuhkan bantuan ekonomi darurat karena kehilangan 

pendapatan. EIDL Advance adalah grant dari program kredit pemerintah sebagai tambahan bantuan 

untuk pelaku usaha. Walaupun kredit ditolak, pemohon tetap bisa mendapatkan EIDL Advance 

dengan total bantuan hingga $10.000 ($1.000 per karyawan). Syarat dan kriteria pendaftaran untuk 

program ini adalah pemilik usaha kecil termasuk bisnis pertanian yang terdampak Covid-19, memiliki 

500 karyawan atau kurang, tidak melakukan aktivitas ilegal, bukan merupakan pegawai pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, dan anggota kongres (US Small Business Administration, 2020). 
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Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi di website SBA dan menyediakan dokumen 

yaitu Otorisasi Informasi Pajak, Pengembalian Pajak Penghasilan, Informasi Utang, Laporan 

Keuangan, Laporan Laba Rugi, informasi penjualan bulanan, dan form tambahan untuk usaha 

perorangan. Dana hibah yang disalurkan oleh SBA dibiayai oleh program pemerintah yaitu CARES act 

(The Coronavirus Aid, Relief, dan Economic Security Act). Audit dan Inspeksi dilakukan oleh internal 

dari SBA tepatnya bagian Office of Inspector General. Tim audit membuat laporan yang memberikan 

gambaran evaluasi dari EIDL berupa isu temuan dari segi creditworthiness, eligibility, dan pelayanan 

teknis (Ware, 2020) 

Jepang 

Small and Medium Enterprise Agency  di bawah Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan 

Industri Jepang melaksanakan sebuah program bernama jizokuka-kyufukin (Subsidy Program for 

Sustaining Businesses). Program ini ditujukan untuk usaha yang sangat terpengaruh oleh penyebaran 

virus corona, terutama mereka yang secara sukarela berhenti beroperasi. Bantuan usaha dari 

program ini mencapai nilai 2 juta JPY (18.500 USD) untuk usaha kecil dan menengah dan maksimal 1 

juta JPY (9.250 USD) untuk usaha perorangan. Besarnya bantuan akan disesuaikan dengan kalkulasi 

penjualan (Konsultasi Pembiayaan UMKM, 2020) 

Untuk mengakses program ini, pendaftar harus memiliki usaha kecil dan menengah dengan jumlah 

modal harus kurang dari 1 miliar JPY. Jika modal tidak dapat ditentukan, maka jumlah karyawan 

harus 2.000 atau kurang. Persyaratan lainnya meliputi niat untuk melanjutkan bisnis di masa depan 

dan terdapat satu bulan di mana pendapatan bisnis menurun 50 persen atau lebih sejak Januari 

2020. Penurunan pendapatan ini dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. 

Pendaftaran dilakukan melalui website dengan menyediakan dokumen yaitu formulir, buku 

penjualan, buku rekening, dan tanda pengenal (residence card/ driver license). Bagi yang tidak bisa 

mendaftar secara online, pemerintah menyediakan point pendaftaran secara langsung di daerah 

tertentu. Dana hibah akan dibayarkan ke rekening bank dalam waktu dua minggu (SME Agency, 

2020). 

Malaysia 

Geran Khas Prihatin (GKP) merupakan program yang dilaksanakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri 

(Inland Revenue Board) di bawah Kementerian Keuangan Malaysia untuk membantu usaha mikro. 

Pemerintah memberikan hibah sebesar RM 3.000 untuk setiap pengusaha yang dikirim melalui 

rekening bank aktif. Syarat untuk mendapatkan bantuan ini adalah harus merupakan warga negara 
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Malaysia, menjalankan usaha mikro dengan penjualan tahunan atau omzet kurang dari RM300.000, 

memiliki kurang dari 5 karyawan (tidak termasuk pemilik), harus sudah terdaftar di Inland Revenue 

Board (IRB) atau otoritas lokal atau Komisi Perusahaan Malaysia, dan masih aktif dalam operasi bisnis 

pada saat pendaftaran.  

Aplikasi untuk GKP dapat dilakukan melalui portal online (https://gkp.hasil.gov.my) dengan 

memasukkan nomor mykad (KTP). Data pemohon akan diverifikasi oleh lembaga yang ditunjuk oleh 

Departemen Keuangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Unit Pelaksana Stimulus Ekonomi 

dan Koordinasi Antara Lembaga Nasional (Laksana) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. 

Unit tersebut akan memantau pelaksanaan Pelan Jana Semula Ekonomi (PENJANA) dan Pakej 

Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN) yang salah satunya adalah Program GKP (Malaysian 

Ministry of Finance, 2020; Muhyiddin, 2020). 

Belgia 

Pemerintah Belgia melaksanakan program lump-sum compensatory allowance untuk mendukung 

dan membantu usaha kecil dalam menghadapi konsekuensi dari pandemi. Bantuan diberikan dengan 

nilai yang sama untuk semua penerima yaitu 4.000 euro. Untuk mendapatkan bantuan ini, pendaftar 

harus memiliki otorisasi dan beroperasi di Brussels, tidak dalam keadaan bangkrut, dan tidak 

mengalami pemblokiran tax allowance. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu dua bulan oleh 

Lembaga Pelayanan Publik Brussels bagian Ekonomi dan Layanan Ketenagakerjaan dibawah 

Pemerintah Daerah Brussels. Pendaftar harus mengisi formulir di website Pelayanan Publik Brussels 

serta menyerahkan data karyawan dan surat penyataan risiko sosial (Deloitte Belgium, 2020). 

Kanada 

Pemerintah Kanada menerapkan sebuah program yaitu Fish Harvester Benefit & Grant Business. 

Program ini ditujukan untuk nelayan yang terkena dampak pandemi COVID-19 (untuk tunjangan) dan 

bisnis perikanan yang tidak memenuhi syarat untuk Canada Emergency Bussiness Account (untuk 

hibah usaha). Pemerintah akan memberikan dukungan hingga $10.000 kepada wirausaha perikanan 

dengan lisensi penangkapan ikan. Besaran bantuan tergantung pada tingkat pendapatan historis. 

Kriteria untuk mendapatkan Fish Farvester Benefit adalah nelayan yang tidak bisa mengakses Canada 

Emergency Wage Subdisy serta mengalami penurunan penghasilan lebih dari 25 persen pada tahun 

2020 dibandingkan 2018 dan 2019. Sementara itu, belum ada informasi untuk kriteria penerima Fish 

Harvester Benefit. Pelaksana dari program ini adalah Departemen Keuangan Kanada dan 

Departemen Perikanan, Maritim, dan Penjagaan Laut (Fisheries and Oceans Canada, 2020). 
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Ringkasan dari perbandingan kebijakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Perbandingan Kebijakan Negara Lain 

 Inggris Jerman Amerika Jepang Malaysia Belgia Kanada 

 

Nama 

Program 
Business Grant 

Fund 

Milliarden-

Hilfspaketen 

SBA's EIDL 

Advance 

Jizokuka-

kyufukin 

Geran Khas 

Prihatin 

(GKP) 

Lump-sum 

compensatory 

allowance 

Fish 

Harvester 

Benefit & 

Grant 

Business 

 

Target 

Penerima 

usaha kecil, 

ritel, 

perhotelan, 

dan rekreasi 

usaha kecil 

dan 

freelancer 

usaha kecil dan 

nirlaba 

usaha kecil 

dan 

menengah 

usaha 

mikro 
usaha kecil 

nelayan dan 

bisnis 

perikanan 

 

Nilai Bantuan 

per Usaha 

£10,000 (usaha 

kecil) dan 

£25,000 

(sektor) 

€ 9.000 (1-5 

karyawan) 

dan € 

15.000 (6-

10 

karyawan) 

Maksimal 

$10,000 

maksimal 2 

juta JPY 
RM 3,000 4.000 euro 

Maksimal 

CAD$ 10.000 

 

 

Syarat dan 

Kriteria 

Nilai valuasi 

dan sektor 

tertentu 

Maksimal 

10 

karyawan 

dan 

terdaftar 

di kantor 

pajak 

Informasi 

pajak, laporan 

keuangan dan 

penjualan 

Maksimal 

modal/ 

karyawan, 

dan 

penurunan 

omzet 

Maksimal 

omzet/ 

karyawan 

dan 

terdaftar 

Operasi di 

Brussels dan 

tidak 

bangkrut 

Belum ada 

informasi 

Penyaluran 

Dana 
Transfer bank 

Transfer 

bank 
Transfer bank 

Transfer 

Bank 

Transfer 

Bank 

Dalam dua 

bulan 

Transfer 

Bank 

 

 

Pelaksana Departemen 

Bisnis, Energi 

dan Strategi 

Industri dan 

Pemda 

Kemenko, 

Kemenkeu, 

dan 

Lembaga 

Keuangan 

di daerah 

Small Business 

Administration 

(SBA) 

SME 

Agency 

dibawah 

Kemenko 

Lembaga 

Hasil 

Dalam 

Negeri di 

bawah 

Kemenkeu 

Pemerintah 

Daerah 

Brussels 

Departemen 

Keuangan 

dan 

Departemen 

Perikanan, 

Maritim, 

dan 

Penjagaan 

Laut 
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 Inggris Jerman Amerika Jepang Malaysia Belgia Kanada 

 

Monitoring 

dan 

Evaluasi 

pengumpulan 

data secara 

teratur 

Tidak ada 

informasi 

Audit dan 

Inspeksi 

dilakukan oleh 

internal SBA 

Tidak ada 

informasi 

Unit 

Pelaksana 

di bawah 

Kemenkeu 

Tidak ada 

informasi 

Belum ada 

informasi 

 

 

Pendaftaran Website Website Website 

Website/ 

tempat 

yang telah 

disediakan 

(offline) 

Website Website 
Belum ada 

informasi 

 

Verifikasi 

data 
Pemerintah 

Daerah 

Penyalur 

(Lembaga 

Keuangan) 

SBA 
SME 

Agency 

Lembaga 

yang 

ditunjuk 

oleh 

Depkeu 

Pemerintah 

Daerah 

Belum ada 

informasi 

Jika ditinjau dari target penerima, seluruh program ditujukan kepada usaha kecil dan usaha pada 

sektor tertentu yang paling mengalami dampak dari pandemi. Hampir semua negara menetapkan 

persyaratan yang bersifat menyaring usaha kecil seperti nilai valuasi maksimal, jumlah karyawan, 

modal, dan omzet. Beberapa negara juga melakukan verifikasi mengenai dampak dari pandemi 

dengan menetapkan persyaratan bukti terdampak Covid bagi usaha seperti harus menunjukkan 

penurunan omzet dalam beberapa bulan terakhir.  

Hampir seluruh negara membuka pendaftaran secara online melalui website. Jepang juga 

menyediakan fasilitas pendaftaran offline bagi yang tidak bisa mendaftar secara online pada daerah 

tertentu. Verifikasi data dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga keuangan, unit Kementerian, 

atau lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.  

Pendaftar program harus memiliki rekening bank karena semua negara menyalurkan dana melalui 

transfer bank. Pelaksana program biasanya adalah Kementerian atau Departemen Pemerintahan. Di 

beberapa negara, Kementerian berperan sebagai pencanang dan koordinator dari program. 

Sementara itu, pemerintah daerah atau lembaga keuangan berperan sebagai penyalur di masing-

masing daerah. Untuk monitoring dan evaluasi, Kementerian mengumpulkan data secara teratur, 

serta membentuk tim audit internal atau unit tertentu.  

5.4. RANCANGAN SKEMA PROGRAM 

Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, rancangan program yang disusun adalah seperti 

di bawah ini.  
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Tabel 8. Aspek dan Deskripsi Program 

Aspek Deskripsi 

Nama Bantuan Modal Usaha Mikro 

Target - Usaha skala mikro (sesuai UU No. 20 Tahun 2008) 

- Bukan penerima kredit UMKM di perbankan (komersial/program) 

Bentuk & Nilai Uang tunai 2,4 juta 

Syarat & Kriteria -  Diprioritaskan punya bukti registrasi usaha (IUMK atau SKU) 

-  Diprioritaskan punya rekening bank BUMN (atas nama) atau LinkAja  

-  KTP pemilik usaha (Prinsip 1 NIK 1 Usaha 1 No. Rekening) 

-  Isi formulir pendaftaran & rencana penggunaan dana 

Pendaftaran -  Pendaftaran langsung atau bisa didaftarkan oleh pengusul*  

-  Ada periode pendaftaran   

-  Pendaftaran melalui offline atau online (website) 

 Catatan: *Lembaga pengusul bisa berupa Kementerian/Lembaga, SKPD (Dinas Koperasi) prov/kab/kota, 

BUMN, BLU, Koperasi/ LKM yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian KUKM. 

 

Aspek Deskripsi 

Penyaluran -  Hanya untuk 1 x diberikan 

-  Disalurkan dalam beberapa batch 

-  Dana ditransfer mell rekening bank (VA)/Akun LinkAja/wesel pos 

Pelaksana -  KemenKUKM c.q. Deputi Pembiayaan 

Mekanisme 

verifikasi 

- Verifikasi tahap 1: usaha exist 

- Verifikasi tahap 2: double counting 

Lembaga Partner 

Untuk Verifikasi 

- Tsel – verifikasi rek LinkAja 

- Bank – verifikasi rekening bank 

- Ditjen Perbend – SIKP 

- OJK - SLIK 

Monitoring & 

evaluasi 

-  Itjen Kemenkop-UKM 

-  BPK/BPKP 
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Alur Pendaftaran 

Kendala terbesar dalam menyalurkan kebijakan stimulus bantuan tunai ini adalah minimnya data 

pelaku usaha mikro kecil yang sahih (valid). Jikapun ada, sumber datanya tersebar di berbagai 

lembaga, sehingga perlu upaya tersendiri untuk melakukan koleksi dan verifikasi. Oleh karena itu, 

kebijakan penyaluran stimulus bantuan ini dirancang agar pelaku usaha yang berminat untuk aktif 

mendaftarkan usahanya. Jika tidak mendaftar tidak mendapatkan bantuan tunai. Agar bisa 

menjangkau pelaku usaha mikro di berbagai pelosok, pendaftaran bisa dilakukan dilakukan melalui 

berbagai skema seperti berikut. 

Diagram 3. Alur Pendaftaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: Garis hijau adalah jalur pendaftaran sesuai Permenkop Nomor 6 Tahun 2020  

Kami juga membuka opsi agar pendaftaran dapat dilakukan dari level kelurahan atau kecamatan 

guna memudahkan validasi data pelaku usaha karena faktor kedekatan lokasi (proximity) antara 

satuan pemerintah daerah dengan pelaku usahanya. Selain itu, juga dibuka peluang agar para pelaku 
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usaha mikro bisa mendaftar langsung ke kantor Kemenkop-UKM guna menjaring sebanyak-

banyaknya pelaku usaha mikro.    

Dengan skema ini, verifikasi dilakukan secara dua tahap. Pertama, lembaga pengusul (Kelurahan 

/Kecamatan, Komunitas, Koperasi, BUMN, Bank, BLU dan lain-lain -- kotak merah) diwajibkan untuk 

melakukan verifikasi keberadaan usaha pendaftar dan bertanggung jawab penuh atas validitas 

datanya sebelum menyerahkan kepada Kemenkop-UKM. Kedua, SKPD (Dinas Koperasi) 

prov/kab/kota dan kantor Kemenkop-UKM melakukan verifikasi untuk menghindari duplikasi 

pencatatan. Diharapkan melalui tahapan seperti rancangan ini penerima bantuan program lebih 

tepat sasaran.  

 

Rancangan Alur Distribusi Bantuan 

Rancangan alur pelaksanaan distribusi bantuan dapat dilihat dari diagram berikut: 

Diagram 4. Alur Pelaksanaan 
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2.d Verifikasi No. HP 

3 Gagal verifikasi 

4 Permohonan dana dan transfer dana 

5 Transfer 

6 Perintah transfer & Laporan Pencairan 

7 Transfer dana 

Pelaku usaha mikro bisa mendaftarkan secara langsung ke kantor Kemenkop-UKM atau melalui 

lembaga pengusul. Khusus yang berasal dari lembaga pengusul, data yang diterima oleh Kemenkop-

UKM sudah diverifikasi dan validasi oleh lembaga tersebut. Data yang tidak lengkap akan 

dikembalikan ke pendaftar atau lembaga pengusul. Sementara bagi yang mendaftar langsung, proses 

verifikasi dilakukan oleh kantor Kemenkop-UKM berkoordinasi dengan SKPD (Dinas Koperasi) 

Prov/Kab/Kota si pendaftar. Setelah menerima usulan, kantor Kemenkop-UKM melakukan verifikasi 

dengan lembaga mitra seperti OJK, Dit. SMI dan TSel serta SKPD untuk menghindari terjadinya 

duplikasi pencatatan sekaligus memastikan jalannya prinsip 1 NIK – 1 Usaha – 1 Rekening. Setelah 

proses verifikasi selesai, kantor Kemenkop-UKM kemudian mengeluarkan permohonan transfer 

dana kepada Kemenkeu (c.q. Dit. Anggaran) atas daftar nominasi penerima bantuan. Setelah 

disetujui, Dit. Anggaran akan menyalurkan dana kepada penerima melalui bank penyalur/TSel/PT 

POS. Diharapkan paling lambat dalam waktu 14 hari kerja, dana bantuan sudah bisa diterima  pelaku 

usaha di rekeningnya.  

Bagi pelaku usaha mikro yang tidak punya rekening bank, kami juga membuka opsi agar bantuan bisa 

disalurkan melalui akun Link Aja (jika punya) dan wesel pos.        
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BAB VI  

 
ANALISIS SWOT 

DAN MITIGASI 

RISIKO 

 

 

6.1. ANALISIS SWOT BANTUAN MODAL USAHA MIKRO 

1) Kekuatan dan Kelebihan dari Program (Strength/S) 

a. Bentuknya uang tunai 

Mayoritas usaha mikro membutuhkan uang tunai sebagai tambahan modal usaha di masa 

Covid-19 ini dikarenakan penurunan permintaan yang terjadi di hampir keseluruhan UKM. 

b. Peningkatan literasi keuangan 

Program bantuan modal usaha mikro yang menggunakan media perbankan khususnya 

himbara sebagai penyalur pembiayaan dan juga akun Link Aja akan meningkatkan literasi 

keuangan UKM dari yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank menuju kepemilikan 

rekening bank.  

c. Adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diterbitkan/dibuat oleh KPA yang memuat 

jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan 

disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan 

pembayaran diterbitkan oleh institusi pengusul sehingga memudahkan pekerjaan serta 

pertanggungjawaban pemerintah pusat akan dana program bantuan modal usaha mikro.  

d. Syarat dan kriteria relatif mudah 

Syarat dan kriteria pada program bantuan modal usaha mikro relatif mudah sehingga 

proses realisasi bantuan akan dipercepat. Kondisi UKM yang membutuhkan dana tunai 

dalam waktu cepat akan terbantu dengan persyaratan serta kriteria program bantuan 

modal usaha yang mudah. 
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2) Kelemahan dan Kekurangan dari Program (Weakness/W) 

a. Sulitnya mendapatkan data UKM 

Data UKM yang cukup rapi serta siap digunakan untuk penyaluran dana pada masing-

masing provinsi masih sulit didapatkan. Beberapa dinas koperasi perlu melakukan 

pendataan ulang terkait jumlah UKM yang masih aktif beroperasi. 

b. Kesulitan verifikasi 

Sistem batch penyaluran dana yang terbagi dalam beberapa batch, banyaknya UKM yang 

terdaftar pada beberapa institusi serta adanya pendaftar individu yang langsung 

mendaftarkan kepada pemerintah pusat akan menyulitkan proses verifikasi. 

c. Moral Hazard (Baru membentuk usaha agar mendapat bantuan) 

Beberapa UKM baru membentuk usaha di saat pembukaan program bantuan modal usaha 

mikro yang ditujukan agar mendapatkan bantuan modal usaha mikro sehingga tercipta 

moral hazard.  

d. Jumlah pengajuan yang kurang/lebih dari quota 

Dikarenakan pendataan yang lengkap sulit dilakukan maka kejadian dimana jumlah 

pengajuan kurang dari kuota sangat memungkinkan. Di satu sisi, sosialisasi masif yang 

dilakukan oleh pemerintah juga bisa menyebabkan jumlah UKM pendaftar melebihi kuota.  

e. Lamanya waktu pengajuan 

Waktu pengajuan hingga penerimaan dana oleh UKM diharapkan tidak terlalu lama 

mengingat banyaknya UKM yang mengalami defisit pemasukan semenjak terjadinya Covid-

19 

3) Faktor Peluang dari pihak luar (Opportunity/O) 

a. Momentum pembenahan data UKM 

Program bantuan modal usaha mikro merupakan momen pembenahan data UKM yang saat 

ini masih belum terdata dengan rapi dan terjamin keabsahannya. 

b. Revitalisasi peran SKPD di Provinsi/Kabupaten/Kota 

Bantuan modal usaha mikro akan merevitalisasi peran SKPD di provinsi/kabupaten/kota 

karena lembaga tersebut diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki serta melengkapi 

data UKM yang berada di wilayahnya. Masalah data UKM akan teratasi dengan peran 

maksimal SKPD yang aktif dalam membuat sebuah pendataan usaha mikro di daerah 

masing-masing. 

c. Peluang ekonomi tumbuh 
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Kondisi kuartal kedua perekonomian Indonesia yang minus akan terbantu dengan 

diluncurkannya bantuan bagi UKM. Jika UKM mampu menggunakan dana tunai tersebut 

untuk modal usaha, maka perekonomian akan berpeluang untuk tumbuh dan berkembang.  

 

4) Hambatan dari pihak luar (Threat/T) 

a. Pungutan liar kepada penerima dana 

Pelaksanaan yang tidak terkontrol di lapangan memungkinkan terjadinya pungutan liar 

kepada para penerima dana. 

b. Hoax program 

Hoax yang beredar atas program serta kemungkinan terjadinya pencurian data merupakan 

beberapa ancaman serta hambatan program dari pihak eksternal. 

c. Tumpang tindih program 

Beberapa pemerintah daerah dan juga kementerian lain serta beberapa pihak swasta 

mengadakan program bantuan serupa bagi UKM sehingga beberapa program dirasakan 

tumpang tindih bagi UKM. 

d. Potensi menerima banyak bantuan modal usaha mikro 

Dikarenakan banyaknya program yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah serta pihak 

swasta, dimungkinkan terdapat UKM yang banyak mendapatkan sumber bantuan modal 

usaha mikro. 

e. Beban pekerjaan kementerian serta Pemda yang bertambah 

Program bantuan modal usaha mikro akan mengakibatkan beban pekerjaan kementerian 

bertambah dari yang seharusnya. 

Secara summary, SWOT atas program bantuan modal usaha mikro adalah sebagai berikut:
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6.2. MITIGASI RISIKO 

1) Pendaftaran 

Potensi Masalah 

a. Jumlah pendaftar kurang dari target 

Sulitnya pendaftar yang mengisikan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan jumlah 

pendaftar kurang dari target yang seharusnya. Hal ini sesuai kasus di kabupaten Mamuju 

dimana dari keseluruhan jumlah data sebanyak 37.231 UKM hanya 16.162 UKM yang 

memiliki data valid (NIK, jumlah usaha serta nomor telepon yang terisi). 
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Tabel 9. Data Sementara Pendataan Usaha Mikro di Kabupaten 

Mamuju 

No. Kabupaten 
Jumlah 

Data 

Kriteria Data Tidak Valid 

Data Valid NIK Tidak 

Terisi 

NIK Tidak 

Sama 

Dengan 16 

Digit 

Tiga Digit 

Terakhir 

NIK 000 

Jenis 

Usaha 

Tidak 

Terisi 

Nomor 

Telp Tidak 

Terisi 

1 Majene 7.496  557  337  249  112  507  5.734  

2 Mamasa 5.202  3.367  49  17  5  279  1.485  

3 Mamuju 10.307  7.982  22  54  10  12  2.227  

4 
Mamuju 

Tengah 
833  577  11  4   - 18  223  

5 Pasangkayu 1.903  1.625  8  1   -  - 269  

6 
Polewali 

Mandar 
11.490  5.195  34  23  2  12  6.224  

Jumlah 37.231  19.303  461  348  129  828  16.162  

*Data Per 22 Agustus 2020 

b. Oversubscribe 

Pembukaan pendaftar langsung oleh UKM kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah 

akan memungkinkan terjadinya oversubscribe sebagaimana terjadi pada kartu prakerja. 

c. Dalam kasus group lending, sebagian menjadi penerima dan yang lain tidak. 

Pada kasus group lending, dimungkinkan terjadinya kecemburuan sosial dikarenakan 

terdapat kemungkinan peserta dalam satu group ada yang tidak menerima dana bantuan.   

 

Mitigasi 

a. Harus ada sosialisasi yang luas dengan memperhatikan alur dan konten. 

Sosialisasi yang luas kepada masyarakat serta institusi pengusul dengan memperhatikan 

alur dan konten terkait data yang harus terisi perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya 

jumlah pendaftar yang kurang/lebih dari target penyaluran. Sosialisasi terbagi atas dua, 

sosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasi kepada penyalur 
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b. Sosialisasi di level Kecamatan atau komunitas 

Sosialisasi terkait pengisian yang harus dilengkapi pada saat masa pendaftaran harus 

menyentuh tingkat Kecamatan serta komunitas agar terjadi pemerataan penerima 

bantuan. Kecamatan dan komunitas memiliki pendataan usaha mikro yang berada pada 

lokasi kediaman sehingga jumlah pendaftar akan lebih banyak. 

c. Adanya jalur langsung untuk mendaftar ke Kemenkop 

Jalur langsung untuk mendaftar ke Kemenkop dimungkinkan untuk mencegah data yang 

masih kurang dari jumlah yang ditargetkan. Pada hal ini, terbentuknya sebuah sistem IT di 

pemerintah pusat dimana Dinkop juga dapat melihat data yang berasal dari Provinsi, hal ini 

memungkinkan agar Dinkop mengetahui penerima dari provinsi masing-masing dan 

mencegah terjadinya tumpang tindih program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi kepada masyarakat

•Berupa gambaran serta manfaat program

•Tata cara teknis pendaftaran dan persyaratan yang diperlukan jika dilakukan oleh individu

•Eligibility penerima program

•Alur pendaftaran

Sosialisasi kepada institusi penyalur

•Berupa gambaran serta manfaat program

•Tata cara pengisian dokumen pendaftaran

•Formulir isian database

•Alur pendaftaran

Usaha mikro melakukan pendaftaran di website Kemenkop 

Dinas Koperasi secara langsung terhubung ke sistem agar 

bisa melakukan pengecekan data 

Usaha Mikro Kemenkop UKM

Dinas Koperasi Tingkat 
Provinsi
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Usaha mikro akan mengisikan sebuah formulir yang melalui sebuah sistem yang dibuat oleh 

Kemenkop UKM. Kemenkop UKM melakukan penyimpanan data tersebut kemudian (by 

system) secara langsung terhubung dengan Dinas Koperasi tingkat provinsi yang dapat 

melakukan pengecekan ulang atas pendataan yang telah masuk ke pusat. Proses verifikasi 

awal dilakukan oleh Dinas Koperasi tingkat provinsi. 

d. Sistem kuota (first come first serve) 

Pada kasus terjadinya oversubscribe pendaftaran, sistem kuota dimana first come first serve 

diterapkan. Pemerintah pusat harus menentukan kuota per masing masing daerah, 

kemudian baru dilakukan pendaftaran. Setelah itu ditentukan maka jumlah pendaftar baik 

dari lembaga pengusul maupun pribadi yang melewati batas maka pendaftaran akan 

otomatis ditutup. 

e. Pengusul harus aware dan memiliki SOP khusus untuk group lending 

Pada kasus UKM yang didaftarkan dari penyalur group lending, institusi pengusul harus 

aware potensi masalah yang memungkinkan terjadi serta adanya SOP khusus bagi group 

lending untuk mencegah kecemburuan sosial antar penerima bantuan dalam satu group 

keanggotaan. Beberapa poin SOP yang dapat menjadi masukan, antara lain: 

• Pendaftar group lending diusahakan mendaftarkan keseluruhan peserta dalam satu group 

lending; 

• Nasabah group lending harus diberi pengetahuan terkait eligibility program; 

• (Bila diperlukan), ada perjanjian tertulis bahwa nasabah tidak menuntut lembaga 

pembiayaan berbasis group lending jika tidak eligible dalam program bantuan. 

 

2) Pendataan 

Potensi masalah 

Kualitas data terkait NIK, nomor telepon, nomor rekening, dan lainnya yang kurang lengkap.  

Mitigasi 

Sosialisasi untuk memberikan data yang lengkap kepada pihak penyalur serta pemda dengan 

adanya sebuah pedoman baku terkait variabel pendataan yang diperlukan. Variabel pendataan 

antara dinas koperasi atau institusi penyalur di masing-masing provinsi atau penyalur perlu 

diseragamkan agar tidak membingungkan penyatuan data pendataan di pemerintah pusat. 

3) Verifikasi dan Validasi data 

Potensi Masalah 

a. Double counting pendataan 

Double counting pendataan terjadi karena terdaftar pada beberapa pengusul serta memiliki 
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lebih dari satu usaha. Selain itu, sistem batch juga memungkinkan terjadinya double counting 

pendataan. 

b. Integrasi data NIK, nomor rekening serta SLIK dan SIKP 

Integrasi data NIK, nomor rekening serta SLIK dan SIKP sangat sulit di tingkat provinsi mengingat 

konsep prudential banking yang diterapkan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan atas 

kerahasiaan data. 

c. Moral hazard 

Beberapa calon pendaftar baru membuka usaha untuk mendapatkan dana pada saat 

pembukaan program. 

Mitigasi 

a. Sentralisasi proses verifikasi data di deputi penanggung jawab program 

Double counting pendataan serta sulitnya mendapatkan verifikasi SILK dan SIKP kemudian 

kemungkinan terjadinya moral hazard dapat diatasi dengan melakukan sentralisasi proses 

verifikasi data di deputi penanggung jawab program pada pemerintah pusat. Deputi 

penanggung jawab program akan menyatukan keseluruhan data yang masuk seluruh Indonesia 

dari berbagai institusi dan dinas provinsi kemudian melakukan verifikasi double counting, SILK, 

dan SIKP 

b. Prinsip: 1 NIK, 1 Usaha, 1 No. Rekening 

Prinsip pendataan adalah 1 (satu) NIK hanya dipergunakan bagi 1 (satu) usaha dan 1 (satu) 

nomor rekening untuk mencegah terjadinya double counting. 

c. Ada MoU antara Kemenkop UKM dengan OJK dan Ditjen Perbendaharaan, dan Kemendagri 

terkait sharing data nasabah kepada Dinkop 

Adanya MoU antara Kemenkop UKM dengan OJK, Ditjen Perbendaharaan, dan Kemendagri 

terkait sharing data nasabah kepada Dinkop diperlukan untuk mencegah kesulitan dinkop 

mendapatkan data terkait nomor rekening UKM.  

Beberapa praktik teknis yang dapat disarankan adalah dinas provinsi menyerahkan keseluruhan 

data NIK, alamat, usaha serta nomor rekening nasabah kepada pihak perbankan daerah serta 

KPPN. Kemudian, KPPN dan pihak perbankan daerah melakukan pengecekan SLIK dan SIKP dan 

memberikan tanda eligible (tidak ada pinjaman komersial maupun kredit program) untuk 

menerima bantuan kepada dinas koperasi. Hal ini untuk tetap menjaga prinsip prudential 

banking baik perbankan maupun lembaga penyalur dimana pihak perbankan maupun KPPN 

tidak memberikan data selain eligible atau tidak dalam menerima bantuan.  
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d. Pengecekan usaha dilakukan di level komunitas atau Kecamatan 

Pengecekan usaha yang dilakukan di level komunitas serta kecamatan mencegah terjadinya 

moral hazard karena pihak kecamatan terintegrasi dengan data dukcapil yang terintegrasi untuk 

memastikan keabsahan dokumen kependudukan. 

 

4) Penyaluran 

Potensi Masalah 

a. Adanya pungutan liar oleh pengusul 

Penerimaan dana tunai sangat memungkinkan terciptanya pungutan liar oleh pengusul. 

b. Menerima lebih dari satu program bantuan usaha sejenis (dari pemda) 

Program pemerintah sejenis yang dilakukan oleh pemda maupun kementerian lain serta pihak 

swasta memungkinkan UKM menerima lebih dari satu program bantuan usaha. 

c. Ada tambahan beban kerja bagi kementerian serta dinas 

Tambahan beban kerja bagi kementerian serta dinas dengan adanya sebuah program bantuan 

baru. 

Mitigasi 

a. Sosialisasi bahwa program ini gratis 

Sosialisasi kepada calon penerima program bahwa program ini gratis serta besaran dana yang 

diterima adalah Rp2,4 juta dan penyaluran langsung dari pemerintah pusat ke rekening 

penerima program akan mengeliminasi terjadinya pungutan liar oleh pihak pengusul karena 

pihak penerima program sudah mengetahui besaran program yang seharusnya disalurkan serta 

langsung diterima melalui rekening. 

b. Diskresi dari pemda (Dinkop) 

Pemda (Dinkop) dapat memberikan diskresi kebijakan terkait UKM yang dimungkinkan akan 

menerima bantuan lebih dari satu. Misalnya pada Dinas Provinsi kota A hanya memperbolehkan 

UKM menerima bantuan tunai dari pemerintah daerah saja atau dari pemerintah pusat saja atau 

diperbolehkan menerima keduanya baik bantuan tunai yang berasal dari daerah maupun 

pemerintah pusat. 

c. Perlu tambahan anggaran pelaksanaan 

Tambahan beban kerja pada kementerian dan dinas setempat memerlukan tambahan anggaran 

pelaksanaan guna mendapatkan data UKM sesuai yang diinginkan. Kementerian serta dinas 

koperasi memiliki tugas tambahan untuk memvalidasi data UKM yang masuk sehingga 

diperlukan dana tambahan untuk operasionalisasi. 
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5) Evaluasi Program 

Potensi Masalah 

a. Banyak protes dan aduan dari pengusaha mikro 

Terkait dengan kemungkinan terdapat beberapa UKM yang belum memenuhi syarat serta 

beberapa UKM yang tidak terdata, peluang protes serta aduan dari pengusaha mikro terkait 

program dimungkinkan terjadi.  

b. Banyak hoax yang beredar mengenai program 

Hoax yang beredar mengenai program terutama terkait dengan konten program serta 

pendataan UKM.  

Mitigasi 

a. Membuat media center termasuk hotline pengaduan 

Media center serta hotline pengaduan akan mengurangi banyaknya protes serta aduan dari 

pengusaha mikro serta mengeliminasi hoax yang beredar terkait dengan program. 

 

6) Rekomendasi Tambahan Terkait Sosialisasi 

Terkait dengan, beberapa permasalahan yang terjadi pada saat pendaftaran (jumlah pendaftar yang 

kurang dari target, oversubscribe, permasalahan terkait penerima bantuan group lending yang tidak 

merata), pendataan (kualitas data yang kurang lengkap), verifikasi dan validasi data (adanya double 

counting pendataan, integrasi data NIK, nomor rekening serta SLIK dan SIKP, moral hazard), 

penyaluran (adanya pungutan liar oleh pengusul, menerima lebih dari satu program bantuan usaha 

sejenis dari pemda, adanya tambahan beban kerja bagi kementerian serta dinas) serta evaluasi 

program (banyaknya protes dan aduan dari pengusaha mikro, banyak hoax yang beredar mengenai 

program). Terdapat beberapa rekomendasi tambahan terkait sosialisasi.  

Menggunakan strategi sosialisasi yang tepat dan menyeluruh, permasalahan data akan mudah 

diatasi. Strategi dirumuskan dengan menentukan alur sosialisasi dan konten sosialisasi. Sebagai 

contoh untuk alur, pemerintah daerah dapat meminta seluruh kelurahan untuk mengerahkan kader 

mereka dalam melakukan pendekatan informal. Kelurahan membuat form sosialisasi untuk program 

PEN dan memberi tugas kader untuk melakukan door to door ke rumah warga atau tempat yang 

ramai dikunjungi seperti warung kecil atau penjual makanan di lingkungan setempat. Dengan modal 

sosial dan karakteristik masyarakat Indonesia yang komunal, informasi akan mudah menyebar ke 

target yang tepat. Tentunya aktivitas ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Individu yang sudah 

mengikuti sosialisasi diminta untuk mengisi nama, nomor telepon, dan tanda tangan sebagai bukti 

kepada kelurahan bahwa kader sudah melaksanakan sosialisasi. 
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Sebagai contoh untuk konten, penting untuk menekankan ke masyarakat bahwa mereka harus 

memberikan informasi yang akurat agar dapat dijangkau oleh pemerintah. Misalnya, banyak 

individu yang tidak mengisi informasi NIK pada saat pendataan. Padahal, NIK adalah data yang 

penting untuk proses verifikasi dan penentuan kelayanan untuk menerima bantuan hibah. 

Sosialisasi kepada masyarakat juga harus menekankan hal ini. Jika sosialisasi dapat dilakukan dengan 

strategi yang baik, probabilitas bantuan diterima oleh individu yang tepat akan meningkat. Selain 

itu, sosialisasi dapat menjadi media untuk meluruskan persepsi masyarakat sehingga mereka dapat 

lebih kooperatif terhadap pemerintah agar proses pendaftaran, pengumpulan data, verifikasi, dan 

penyaluran dapat berjalan dengan efisien. 

Berikut merupakan rekomendasi alur untuk sosialisasi PEN. 

 

Diagram 5. Alur Sosialisasi 

 

Sosialisasi program PEN terbagi menjadi dua yaitu sosialisasi di lapangan dan sosialisasi melalui 

media. Untuk sosialisasi melalui media terdiri dari media center dan non-media center. Media center 

adalah akun resmi program PEN yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM pada media sosial 

seperti twitter, instagram, facebook, dan lain-lain. Non-media center adalah jalur komunikasi lain 

seperti televisi, grup whatsapp lembaga pemerintah seperti kecamatan, kelurahan, dan RT/RW), 

grup whatsapp komunitas, dan informasi pada website kementerian maupun pihak lain. 

 Sementara itu, sosialisasi lapangan melibatkan kader kelurahan sebagai unit pemberdayaan 

terkecil di masyarakat dan komunitas. Dinas Koperasi akan mengerahkan kecamatan untuk 
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melakukan sosialisasi di balai pusat informasi masing-masing. Bentuk sosialisasi kecamatan dapat 

berupa penempelan poster atau pamflet di tempat yang strategis dan penyampaian informasi di 

seluruh kegiatan masyarakat di tingkat kecamatan untuk memberikan informasi awal keberadaan 

dari program. Selain itu, kecamatan juga akan mengerahkan kelurahan untuk menyebarkan 

sosialisasi. Keluruhan melakukan langkah yang sama ditambah dengan mengerahkan kader dan 

komunitas untuk door to door ke warga setempat.  

Kelurahan akan memberikan form sosialisasi kepada kader dan komunitas berisi nama, nomor 

telepon, dan tanda tangan. Form ini harus diserahkan ke kelurahan sebagai bukti bahwa kader dan 

komunitas telah melakukan sosialisasi. Kader dapat mendatangi tempat-tempat strategis dimana 

warga biasanya berkumpul. Jika sudah terkumpul minimal 5 orang, satu sesi sosialisasi akan 

dijalankan oleh kader. Untuk komunitas, sosialisasi dapat diberikan pada saat pertemuan komunitas 

berlangsung. 

Selain memanfaatkan berbagai jalur yang tersedia, konten sosialisasi juga memiliki peran yang 

penting dalam keberhasilan sebuah program. Berikut merupakan rekomendasi konten dari 

sosialisasi program PEN: 

1) Memberikan informasi mengenai program secara keseluruhan seperti apa yang akan 

penerima dapatkan, apa tujuan dari program, dan siapa yang melaksanakan program 

tersebut; 

2) Memberikan informasi mengenai kriteria penerima hibah dan mengapa kriteria tersebut 

ditetapkan. Misalnya, penerima hibah bukan merupakan penerima kredit pemerintah 

maupun komersial. Hal ini ditetapkan karena pemerintah ingin memberikan bantuan ini 

kepada pengusaha mikro yang tidak bisa menerima fasilitas relaksasi seperti keringanan pajak 

dan keringanan cicilan. Dengan memberikan bantuan ini diharapkan dapat meringankan biaya 

operasi di masa pandemic; 

3) Memberikan informasi mengenai data penting yang harus diberikan pada proses pendataan 

dan mengapa data tersebut penting. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan proses 

verifikasi secara sederhana kepada masyarakat. Misalnya, pemerintah butuh data NIK 

pendaftar supaya lebih adil. Dengan begitu, tidak ada pendaftar yang mendapatkan bantuan 

lebih dari satu kali; 

4) Memberikan informasi mengenai sumber informasi resmi agar masyarakat dapat mengakses 

sendiri; 

5) Memberikan pemahaman yang akan mengurangi risiko pelanggaran. Dengan memberi 

informasi kepada masyarakat bahwa semua proses tidak dipungut biaya dan tidak ada 

potongan sama sekali atas bantuan yang diterima, mereka akan lebih menyadari jika terjadi 
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pelanggaran oleh pihak tertentu; 

6) Memberikan informasi mengenai media center atau layanan pengaduan. Jika terjadi hal yang 

tidak sesuai dengan prosedur, masyarakat dapat meneruskan keluhan ke saluran yang telah 

disediakan. 
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BAB VII  

 
KESIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

 

 

Faktanya, gambaran umum sektor bisnis di Indonesia masih didominasi oleh usaha berskala mikro 

kecil dan menengah (UMKM). Jumlahnya mencapai 99,9 persen dari total 64,2 juta unit. Jika dirinci 

lebih dalam, usaha berskala mikro (beromzet/tahun maksimal Rp300 juta dan memiliki aset 

maksimal Rp50 juta) adalah yang terbesar, dengan jumlah mencapai 63,3 juta unit. Mayoritas dari 

kelompok ini masih bersifat informal (tidak berbadan hukum) dan belum banyak memanfaatkan 

pinjaman dari lembaga keuangan. Hal ini didukung oleh data BPS (SE 2016 Lanjutan) yang 

menunjukan hanya sebagian kecil, 6,55 persen dari total usaha berskala mikro dan kecil (UMK) yang 

sudah memiliki status badan usaha, dan hanya 11,7 persen yang sudah memperoleh kredit atau 

pinjaman dari lembaga keuangan (bank dan non-bank). 

1) Berdasarkan karakteristik umum, terlihat bahwa mayoritas pelaku usaha ini memiliki omzet dan juga 

jumlah karyawan yang masuk ke dalam kategori mikro. Selain itu, tingkat pendidikan juga terlihat 

masih didominasi oleh lulusan SMA. Adapun secara demografi, terlihat bahwa mayoritas pelaku 

usaha ini merupakan perempuan dan secara usia didomonasi oleh usia 40 tahun ke atas. Oleh 

karena itu, kebijakan yang disusun diharapkan mudah diimplementasikan dan dipahami karena 

karakteristik target yang seperti itu; 

2) Berdasarkan karakteristik literasi digital, terlihat bahwa para pelaku usaha ini sebenarnya telah 

mampu mengakses digital dengan cukup baik, meskipun begitu masih terdapat tantangan ketika 

kemudian harus menggunakan fitur yang cukup kompleks dari teknologi digital, termasuk di 

dalamnya e-commerce. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat 

dilakukan pada penerapan kebijakan pemerintah, namun penggunaannya diharapkan tidak terlalu 

kompleks sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha. 

3) Berdasarkan karakteristik literasi keuangan, terlihat bahwa para pelaku usaha mikro ini sebenarnya 

telah mampu mengakses fitur perbankan namun baru sebatas memiliki tabungan dan belum 

mengakses pembiayaannya. Adapun pada fitur teknologi yang ada, para pelaku usaha mikro masih 

memanfaatkan teknologi sederhana seperti penggunaan mesin ATM. Sehubungan dengan ini, 
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program pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur perbankan seperti transfer 

melalui rekening bank. Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang menyasar para pelaku usaha yang 

belum memiliki akses pembiayaan dari bank karena banyak yang belum memiliki kredit di bank.  

4) Berdasarkan karakteristik dari pendampingan, terlihat bahwa para pelaku usaha masih banyak yang 

belum mengikuti pendampingan. Adapun bagi pelaku usaha ultramikro, tingginya persentase yang 

sudah mengikuti pendampingan tidak berarti mereka telah mendapatkan materi yang dibutuhkan. 

Hal ini dikarenakan bentuk pendampingan yang sudah ada seringkali sangat sederhana, yaitu hanya 

berbentuk pertemuan biasa tanpa materi spesifik bagi kelangsungan usaha. Berkaitan dengan ini, 

program pemerintah sebenarnya bisa mendorong akan adanya pendampingan yang intensif bagi 

para pelaku usaha.  

5) Dalam rangka mendukung UMKM terdampak Covid, pemerintah telah meluncurkan kebijakan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) UMKM dan mengalokasikan anggaran yang yang cukup besar. 

Kebijakan ini terdiri 6 program yang terdiri dari: (i) subsidi bunga; (ii) restrukturisasi dan relaksasi 

pinjaman; (iii) penjaminan kredit modal kerja; (iv) subsidi IJP; (v) pembiayaan koperasi; dan (vi) PPh 

final UMKM ditanggung pemerintah (DTP). Sayangnya, program yang ada saat ini masih bernuansa 

“cost deferral” (menunda pembayaran) dan hanya menyentuh kelompok UMKM yang sudah punya 

pinjaman perbankan dan punya NPWP. Pendeknya, hanya bisa dinikmati oleh UMKM yang sudah 

berstatus formal legal.  

6) Untuk itu diperlukan program khusus untuk melayani kelompok usaha mikro yang juga terdampak 

Covid-19 namun masih berstatus informal. Dengan mempertimbangkan keterbatasan ketersediaan 

data dan variasi karakteristik usahanya yang khas, diperlukan sebuah rancangan (design) khusus 

untuk menjangkau mereka. Program yang diusulkan bersifat “cash injection” (bantuan kas tunai 

atau hibah) dan cepat realisasinya agar sesuai dengan kebutuhan mereka yang mendesak. Namun, 

tetap memperhatikan aspek akuntabilitasnya. 

7) Rancangan program yang diusulkan memiliki fitur-fitur berikut:  

 

 Fitur  Deskripsi 

a.  Nama Bantuan Modal Usaha Mikro 

b.  Target Penerima - Usaha Mikro (sesuai kriteria UU 20/2008) 

- Bukan penerima kredit UMKM dari perbankan (kredit program & 

konvensional) 

c.  Bentuk & Nilai Uang tunai Rp2,4 juta (setara dengan bantuan sosial untuk RT 

Rp600.000/bulan, hanya dibayarkan sekaligus di muka untuk 4 bulan) 

d.  Syarat & Kriteria - Memiliki KTP 

- Memiliki bukti registrasi usaha (minimal SKU) 
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- Memiliki rekening bank BUMN/akun Link Aja 

- Mengisi formulir pendaftaran 

e.  Pelaksana Kegiatan Kementerian Koperasi dan UMKM; c.q Deputi Pembiayaan 

f.  Pendaftaran - Bisa secara langsung atau melalui lembaga pengusul 

- Melalui offline dan online (website) 

- Ada periode pendaftaran  

g.  Penyaluran  - Hanya diberikan 1 x 

- Melalui beberapa gelombang (batch) 

- Bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima/akun Link Aja 

h.  Verifikasi  - Tahap 1: keberadaan usaha 

- Tahap 2: menghindari duplikasi penerima 

i.  Lembaga Mitra - Otoritas Jasa Keuangan – SLIK (kredit konvensional bank) 

- Kemenkeu (Dit. Perbendaharaan) – SIKP (kredit KUR)  

- Bank BUMN – nomor rekening bank 

- Telkomsel – akun Link Aja 

j.  Monitoring & 

Evaluasi program 

- Inspektorat Jenderal Kementerian Koperasi dan UMKM 

- BPK/BPKP 

 

8) Analisis SWOT menunjukan beberapa kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan dari 

rancangan program ini. Kelebihannya (strength) meliputi: (i) bantuan berupa uang tunai sangat 

dibutuhkan oleh usaha mikro saat ini; (ii) disalurkan langsung ke penerima melalui rekening bank 

atau akun Link Aja untuk meminimalisir pemotongan oleh oknum; (iii) persyaratan harus memiliki 

rekening bank dan/atau akun Link Aja yang sejalan dengan program inklusi keuangan; (iv) ada surat 

pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari lembaga pengusul untuk mempermudah proses validasi 

data; (v) syarat dan kriterianya relatif mudah untuk mempercepat proses realisasi bantuan. 

Sementara peluangnya (opportunity) antara lain: (i) momentum untuk pembenahan data pelaku 

UMKM secara nasional; (ii) merevitalisasi peran SKPD di provinsi/kabupaten/kota untuk 

memperbaiki dan melengkapi data UMKM di wilayahnya; (iii) ekonomi berpeluang untuk tumbuh 

apabila bantuan ini termanfaatkan dengan baik oleh usaha mikro; 

9) Sementara untuk kelemahan (weakness) dan tantangan (threat) dalam pelaksanaan rancangan 

program ini telah disiapkan beberapa langkah mitigasi.  Beberapa aspek yang ditengarai berpotensi 

menimbulkan masalah dan tantangan dilapangan, yaitu: 1) endaftaran; 2) Pendataan; 3) Verifikasi 

dan Validasai Data; 4) Penyaluran; dan 5) Evaluasi program. Beberapa langkah mitigasi yang telah 

disiapkan, sebagai berikut: 
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 Aspek Potensi Masalah Langkah Mitigasi 

a. Pendaftaran - Jumlah pendaftar sedikit 

- Pendaftar membludak (oversubscribe)  

- Potensi kecemburuan antar anggota, khusus 

pengajuan secara group lending oleh lembaga 

pengusul 

- Sosialisasi yang luas 

tentang alur, prosedur, 

& konten program di 

berbagai saluran media  

- Sosialisasi & pendaftaran 

juga bisa di level satuan 

pemerintah daerah 

terendah (kelurahan/ 

kecamatan) & komunitas 

- Dibuka jalur 

pendaftaran langsung 

ke Kemenkop-UKM 

- Sistem kuota 

pendaftaran (first come 

first served) 

- Lembaga pengusul 

tersebut harus siap dan 

punya SOP khusus  

b. Data  - Kualitas data yg terkumpul (NIK, nomor rekening 

bank, nomor telepon) kurang baik atau salah. 

- Sumber data tersebar di beberapa lembaga 

- Sosialisasi betapa 

pentingnya kelengkapan 

dan ketepatan data 

untuk dapat terima 

bantuan 

- Ada MoU dengan 

lembaga pemegang data 

lain 

c. Verifikiasi & 

Validasi 

- Duplikasi penerima karena: 

▪ Terdaftar melalui >1 pengusul 

▪ Terdaftar punya > 1 usaha 

- Sulitnya verifikasi & validasi dari sumber data 

berbeda 

- Moral hazard, banyak orang mengaku punya 

usaha untuk dapat bantuan 

- Sentralisasi proses 

verifikasi di kantor 

Kemenkop-UKM 

- Prinsip 1 NIK-1 usaha-1 

no. rekening 

- Adanya MoU antara 

Kemenkop UKM dengan 

OJK dan Ditjen 

Perbendaharaan dan 

Kemendagri terkait 

sharing data nasabah 

kepada Dinkop 
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- Kantor Kemenkop-UKM 

harus didukung 

infrastruktur & tim IT  

- Verifikasi usaha di level 

satuan pemerintah 

daerah terendah 

(Kelurahan,RT/RW), 

komunitas 

d. Penyaluran  - Pungutan oleh lembaga pengusul 

- Terima lebih dari 1 program bantuan usaha 

sejenis (oleh pemda) 

- Tambahan beban kerja bagi Kemenkop-UKM dan 

SKPD 

- Sosialisasi program ini 

tidak dipungut bayaran 

(gratis) 

- Diskresi dari SKPD 

(Dinkop) prov/kab/kota 

untuk menentukan  

- Perlu tambahan 

anggaran pelaksanaan  

e. Monitor & 

Evaluasi 

- Banyak protes dan aduan dari calon penerima 

- Banyak berita hoax tentang program 

- Membuat media center, 

termasuk hotline 

pengaduan 

- Rekomendasi alur untuk 

sosialisasi PEN 

- Sistem monitor dan 

evaluasi program secara 

berkala 

10) Kajian ini memiliki keterbatasan dalam membahas mengenai evaluasi dampak dan bagaimana 

pelaksanaan program bantuan produktif bagi usaha mikro. Dari pembahasan mengenai profiling 

usaha mikro di Indonesia dilengkapi dengan analisis SWOT dan mitigasi risiko, kajian menghasilkan 

skema untuk program bantuan produktif bagi usaha mikro. Sudah seharusnya suatu kebijakan 

pemerintah dievaluasi pelaksanaan dan dampaknya sehingga dapat dibuktikan bahwa kebijakan 

tersebut telah sesuai target. Kajian ini tidak menganalisis mengenai pengukuran evaluasi dampak 

program bantuan produktif bagi usaha mikro terhadap indikator perekonomian seperti 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai 

evaluasi dampak dan pelaksanaan sehingga prinsip evidence-based policy dapat diiterasi dan 

diimpelementasikan sebaik-baiknya tanpa mengesampingkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). 
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