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P
ertama-tama saya sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita 

semua untuk terus berkarya dan menghasilkan berbagai hal 

yang berguna bagi bangsa dan negara. Sungguh suatu yang mulia 

apabila kita bisa menuangkan hasil pemikiran dan kajian serta 

pengalaman ke dalam suatu karya tulis. Hal ini karena nilai suatu 

karya tulis akan menjadi bahan pelajaran dari generasi ke generasi.

Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang strategis, 

memiliki banyak permasalahan yang dapat dijadikan sumber inspirasi 

untuk dikaji, ditelaah, dan diteliti. Pada tahun 2012 merupakan awal 

mula Kementerian Keuangan menggagas suatu forum yang dinamakan 

Regional Economist dan kemudian pada tahun 2015 forum tersebut 

menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Forum 

ini merupakan kumpulan dari ekonom yang berasal dari berbagai 

universitas ternama di Indonesia. Dengan keberadaan FEKK ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya 

di bidang ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal.

Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom 

Kementerian Keuangan ini berisikan rangkuman sumbangan 

pemikiran dari para ekonom tersebut. Terdapat dua topik utama yang 

menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan yaitu kebijakan 

fiskal untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal 

untuk mendorong pertumbuhan UMKM daerah. 

KATA SAMBUTAN
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Disamping hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa rangkaian 

kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan ini merupakan 

kerja sama antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak di 

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan khususnya Biro Komunikasi 

dan Layanan Informasi dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas 

dukungannya terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan. Terima kasih 

juga saya ucapkan bagi seluruh pihak di Kementerian Keuangan, pihak 

universitas dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-

persatu yang berpartisipasi untuk suksesnya rangkaian acara yang 

dilakukan.

Saya selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyambut baik terbitnya 

Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian 

Keuangan, saya berharap hal ini dapat menjadi salah satu instrumen 

yang efektif sebagai sarana sosialisasi untuk menjelaskan berbagai 

kebijakan keuangan, wadah bertukar pikiran (peer review) kebijakan 

ekonomi dan keuangan serta kebijakan fiskal, penyaluran gagasan dan 

pandangan hasil kajian atau penelitian ilmiah, serta sarana pembelajaran 

bagi generasi selanjutnya.

Dengan adanya Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom 

Kementerian Keuangan ini, saya sangat mengharapkan kepada para 

pejabat struktural, fungsional peneliti dan widyaiswara di lingkungan 

Kementerian Keuangan untuk lebih terpacu berperan aktif mengisi 

hasil karya tulisnya agar bisa dijadikan bahan referensi oleh berbagai 

kalangan yang membutuhkannya.

Akhir kata, selamat atas terbitnya Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 

Forum Ekonom Kementerian Keuangan dan terima kasih kepada semua 

pihak yang terlibat. Jakarta,    Agustus  2018 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Suahasil Nazara 
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S
uatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami untuk menjadi 

bagian dari Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) yang 

digagas oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2012. FEKK 

ini merupakan forum koordinasi dan kerjasama antara Kementerian 

Keuangan dan ekonom-ekonom regional di daerah. Kementerian 

Keuangan, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal 

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 

unit-unit lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan telah saling 

bersinergi dan bekerjasama demi terselenggaranya agenda FEKK secara 

baik. Ruang lingkup bahasan Forum Ekonom Kementerian Keuangan 

utamanya adalah di bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan fiskal 

namun tautan dengan bidang-bidang lainnya, khususnya ekonomi 

makro secara keseluruhan. 

Kementerian Keuangan berharap Forum Ekonom Kementerian 

Keuangan dapat dijadikan sebagai wadah bagi ekonom-ekonom 

di daerah untuk dapat memberikan kontribusi dan sumbangan 

pemikirannya kepada Kementerian Keuangan terutama dalam hal 

rekomendasi dan produk kebijakan yang didasarkan dengan evidence-

based policy. Anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan 

yang berasal dari lingkungan Perguruan Tinggi akan memberikan 

pengayaan dan warna berbeda terhadap proses pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan keuangan yang 

melibatkan Kementerian Keuangan. Kerangka teoritis dari para 

akademisi membuat analisis kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih 

kredibel.

PRAKATA FORUM EKONOM
KEMENTERIAN KEUANGAN  TAHUN 2018
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Selain itu, anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan yang 

datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia yang mewakili pulau 

Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, maupun Papua 

akan memperkaya diskusi dan dialog rekomendasi kebijakan dengan 

masuknya aspek-aspek lokalitas, serta pembahasan isu-isu yang 

berkembang di daerah masing-masing.

Keterlibatan sebagai anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan 

adalah bentuk kepedulian Kementerian Keuangan terhadap 

permasalahan negeri. Dinamika ekonomi dan keuangan berkembangan 

semakin cepat, kompleks dan saling terkait. Buku Bunga Rampai 

Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan adalah 

kumpulan sumbang pikir dalam menyoroti beberapa permasalahan 

ekonomi dan keuangan negeri, khususnya yang terkait dengan topik 

utama pada Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum 

Ekonom Kementerian Keuangan ini yang mengulas kebijakan fiskal 

untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal untuk 

mendorong pertumbuhan UMKM daerah. 

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap bahwa Buku 

Policy Brief Forum Ekonom Kementerian Keuangan ini dapat menjadi 

referensi berharga bagi berbagai pihak yang dapat memanfaatkannya. 

Kepada Kementerian Keuangan, kami mengucapkan terima kasih atas 

kepercayaan kepada kami dan kerjasama yang terjalin semakin baik 

selama ini.

Jakarta, Agustus 2018

Forum Ekonom Kementerian Keuangan
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KEBIJAKAN FISKAL 
DALAM MENDORONG  
STABILITASI  
NERACA BERJALAN
Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Pendahuluan

Sejak 2011, Indonesia dibebani oleh neraca transaksi berjalan yang 

cenderung terus mengalami penurunan, dan pada selanjutnya 

pada tahun 2012, neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami 

defisit. Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah 

Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah reformasi kebijakan 

dan penyesuaian perekonomian pada beberapa tahun berikutnya 

dan hasilnya defisit transaksi berjalan Indonesia dapat mengalami 

perbaikan pada tahun 2015. Pemerintah terus berupaya menjaga 

defisit transaksi berjalan untuk tetap berada di bawah 3% dari Produk 

Domestik Bruto (PDB), agar menjaga perekonomian yang tetap stabil.

Secara mendasar, defisit transaksi berjalan dapat menjadi sesuatu 

yang tidak buruk bagi perekonomian jika bersumber dari belanja 

untuk tujuan-tujuan investasi produktif (yang menghasilkan aliran 

pendapatan di masa mendatang) seperti pembangunan industri atau 

infrastruktur. Namun jika defisit ini berasal dari konsumsi barang dan 

jasa, akan mendorong terjadinya ketidakseimbangan struktural karena 
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defisit tidak menghasilkan aliran pendapatan di masa mendatang 

mengingat defisit ini tetap menyebabkan tumpukan liabilitas neto pada 

luar negeri dan hal ini mungkin memperbesar risiko seiring dengan 

waktu.

Melambatnya pertumbuhan perekonomian akibat krisis ekonomi global 

tahun 2008, telah menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sehingga ekspor Indonesia juga 

mengalami goncangan pada tahun 2012. Penurunan permintaan dan 

harga komoditi global menyebabkan tekanan pada neraca perdagangan 

Indonesia yang sangat besar. Di sisi lain, impor terus mengalami 

pertumbuhan karena pemerintah Indonesia pada masa itu masih 

mempertahankan program subsidi bahan bakarnya, dengan alasan 

untuk melindungi stabilitas harga, daya beli masyarakat dan melindungi 

kelompok masyarakat miskin. Tergantungnya Indonesia pada impor 

minyak menjadi salah satu penyebab defisit neraca berjalan yang 

diakibatkan konsumsi bahan bakar masyarakat yang terus meningkat. 

Di lain pihak, neraca jasa Indonesia secara berkelanjutan juga mengalami 

defisit. Selama ini sektor maritim tercatat menjadi penyumbang terbesar 

dalam defisit neraca jasa Indonesia, yang menyumbang defisit hingga 

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1. Perkembangan Neraca Berjalan Indonesia Tahun 2010 - 2017
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sebesar 80 persen. Penyebab defisit yang telah terjadi secara struktural 

ini antara lain Indonesia yang selalu menggunakan jasa pengangkutan 

dari luar negeri dalam melakukan impor barang, mahalnya sewa kapal, 

hingga asuransi kapal yang menggunakan asuransi asing. Kapasitas 

industri perkapalan Indonesia masih sangat terbatas dalam melayani 

rute perdagangan internasional. Selama industri perkapalan Indonesia 

belum bisa bersaing secara global maka selama itu pula neraca jasa 

akan mencatat defisit. 

Penyumbang defisit neraca berjalan Indonesia terbesar lainnya adalah 

neraca pendapatan primer. Meningkatnya pembayaran bunga utang 

kepada pihak asing merupakan salah satu penyebab utama defisitnya 

neraca pendapatan primer. Selain itu berkurangnya penerimaan atas 

investasi Indonesia di luar negeri juga menjadi motor utama defisit 

neraca pendapatan primer. 

Gambar 2. Perkembangan Neraca Berjalan Indonesia Kuartal 1 2014 –  
                    Kuartal 1 2018

Sumber: Bank Indonesia

Neraca berjalan Indonesia pada kuartal I-2018 mencatat defisit sebesar 

US$5,5 miliar, membesar lebih dari dua kali lipat, dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$2,1 miliar. Adanya 

peningkatan defisit transaksi berjalan pada tiga bulan awal tahun ini 

utamanya disebabkan oleh anjloknya surplus neraca perdagangan 

barang yang mencapai lebih dari 50,0%, dari semula US$5,63 miliar 
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di kuartal I-2017, menjadi US$2,36 miliar pada kuartal I-2018. Ekspor 

barang Indonesia di kuartal-I 2018 ini tercatat sebesar US$44,41 miliar, 

sementara impor barang sebesar US$42,05 miliar. Terbatasnya kinerja 

ekspor barang Indonesia disumbang oleh ekspor non-migas yang hanya 

tumbuh 9,4% secara year-on-year (yoy) di kuartal I-2018, padahal pada 

kuartal I-2017 tumbuh sebesar 21,9% (yoy). Hal ini disebabkan oleh 

melemahnya ekspor sejumlah komoditas non-migas utama Indonesia di 

3 bulan awal tahun ini, khususnya di sektor pertanian. Ekspor minyak 

nabati Indonesia tercatat terkoreksi 14,5% (yoy), sementara ekspor karet 

olahan menurun hingga 17,6% (yoy).

Gambar 3. Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia Januari 2017 – Juni 
2018

Menurunnya ekspor perdagangan Indonesia juga didorong oleh 

performa ekspor minyak nabati yang kurang menggembirakan didorong 

oleh India, sebagai salah satu negara pengimpor Crude Palm Oil (CPO). 

Pemerintah India menaikkan tarif impor CPO dari semula 40,0% 

menjadi 54,0%. Di sisi lain, impor non migas tercatat menguat akibat 

pertumbuhan impor barang modal sebesar 26,8% (yoy). Sementara itu, 

 Sumber: Badan Pusat Statistik
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impor barang konsumsi dan bahan baku juga ikut menguat masing-

masing sebesar 22,3% (yoy) dan 21,1% (yoy). Melonjaknya impor barang 

modal dan bahan baku menjadi indikasi masih lemahnya proses 

industrialisasi tanah air, dimana barang modal dan bahan baku untuk 

produksi belum mampu disediakan dari dalam negeri. Dampaknya 

setiap terjadi pertumbuhan sektor industri Indonesia, kenaikan impor 

juga tidak dapat dielakkan. 

Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Mendorong Stabilitas 
Neraca Berjalan

Untuk memperbaiki stabilitas neraca berjalan Indonesia maka 

pemerintah perlu untuk melakukan reformasi struktural dan jangka 

panjang. Hasil identifikasi terhadap sumber-sumber yang mendorong 

terjadinya defisit pada neraca berjalan Indonesia, perlu ditindaklanjuti 

dengan sejumlah kebijakan baik kebijakan fiskal, moneter maupun 

kebijakan struktural. Kebijakan pemerintah melalui kebijakan fiskal 

yang dapat ditempuh untuk promosi ekspor dan menekan impor antara 

lain pertama, pemerintah perlu memperkuat program substitusi impor 

dengan menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping untuk mengurangi 

derasnya arus impor komoditas dari luar negeri. Penerapan bea masuk 

anti-dumping dapat meningkatkan daya saing produk domestik dan 

mengembangkan industri yang kurang berdaya saing secara global. 

Kedua, memberikan insentif fiskal berupa tax holiday atau tax allowance 

bagi perusahaan baru yang melakukan investasi pada substitusi impor 

barang modal dan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri dalam 

negeri. Dorongan investasi dapat diarahkan pada kawasan ekonomi 

khusus atau kawasan industri yang mendapatkan fasilitas perpajakan 

tertentu. Dengan demikian, ketergantungan Indonesia terhadap 

barang modal dan bahan baku menjadi dapat ditekan. 

Ketiga, dalam mendorong ekspor, pemerintah perlu memberikan 

fasilitas tax allowance kepada perusahaan yang melakukan ekspor 

seperti dengan melakukan pengurangan pajak penghasilan, pajak 

ekspor komoditas, pajak ekspor bagi perusahaan yang mengekspor 

negara yang baru agar lebih dapat berdaya saing. Pemberikan insentif 

tersebut terutama bagi barang ekspor Indonesia yang berpotensi, 
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menyerap tenaga kerja besar namun tingkat persaingan pasar globalnya 

besar seperti tekstil, elektronika, dan lain-lain. 

Keempat, pemerintah perlu mendorong pengurangan defisit pada 

neraca jasa khususnya terkait pengembangan industri perkapalan. 

Untuk itu diperlukan insentif fiskal yang mendorong tumbuhnya 

industri kapal dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan kepada 

penggunaan jasa kapal asing. 

Kelima, sumber defisit neraca perdagangan adalah impor bahan 

bakar yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi 

bahan bakar di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong 

kebijakan penggunaan biodiesel untuk mengurangi impor bahan bakar 

minyak (BBM). Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong 

penggunakan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik 

seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit 

Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenga Bayu 

(PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi (PLTP). Untuk mendorong investasi pembangkit 

listrik dengan menggunakan energi baru dan terbarukan, pemerintah 

dapat memberikan insentif fiskal seperti tax allowance atau tax holiday 

pada investasi pembangkit listrik yang memakan biaya besar. Insentif 

juga diberikan bagi perusahaan otomotif dan pengangkutan umum 

(bus, LRT, MRT) yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar. 

Keenam, untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang 

konsumsi khususnya barang mewah dari luar negeri, seperti barang 

elektronik, kenderaan bermotor, perhiasan, baju, alas kaki, perlengkapan 

rumah tangga dan mainan, maka perlu dilakukan kenaikan tarif PPh 

Impor. Kenaikan tarif tersebut ditempuh untuk mengembangkan 

industri subtitusi impor di dalam negeri serta meningkatkan investasi 

asing yang menghasilkan barang terkait.

Ketujuh, mengingat defisit neraca berjalan disebabkan oleh faktor 

struktural dan jangka panjang, maka pemerintah perlu melakukan 

perbaikan terhadap infrastruktur yang dapat meningkatkan daya 

saing dalam tataran global. Untuk itu, pemerintah dapat memberikan 
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insentif bagi investasi baik asing maupun dalam negeri yang 

mendorong pembangunan infrastruktur yang terkait pengembangan 

ekspor seperti pelabuhan laut, udara, transportasi, perkapalan, jalan, 

teknologi, riset dan pengembangan dan lain-lain.

Kedelapan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

menetapkan peraturan daerah yang terkait peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah 

yang dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan ekspor. 

Untuk itu, perlu secara tegas pemerintah memaksa pemerintah daerah 

yang mencabut peraturan daerah yang menambah biaya tinggi karena 

adanya pungutan pajak daerah dan retribusi yang mengurangi daya 

saing produk ekspor. 

Kesembilan, mendorong peningkatan kunjungan wisatawan asing 

ke Indonesia melalui insentif bagi penerbangan domestik, hotel, 

travel perjalanan dengan menawarkan paket-paket wisata murah. 

Bentuk insentif yang diberikan dapat dalam bentuk pembebasan visa, 

pengurangan PPN atas tiket, PPN untuk hotel bagi turis manca negara 

yang membeli paket wisata ke Indonesia.

Kesepuluh, salah satu penyumbang defisit besar dalam neraca berjalan 

Indonesia adalah pendapatan primer yang disebabkan oleh besarnya 

pembayaran investasi, baik investasi langsung, investasi portofolio, 

maupun investasi lainnya. Untuk perlu dilakukan pendalaman pasar 

keuangan agar terjadi diversifikasi dan perluasan instrumen pasar 

keuangan yang dapat mendorong terjadinya re-investasi (investasi 

kembali) di pasar keuangan. Insentif fiskal tertentu dapat dilakukan 

untuk investasi langsung dan investasi portfolio jangka panjang di 

Indonesia.
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Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Data dari 

Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-

1998 jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, bahkan mampu 

menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja di   tahun 2012 dengan 

kontribusi unit usaha sebanyak 99,99 persen dari total unit usaha yang 

ada atau 56.534.592 unit, ini berarti kontribusi usaha besar hanya sekitar 

0,01 persen atau 4.968 unit. Pada tahun 2014 -2016 jumlah UMKM telah 

meningkat menjadi lebih dari 57.900.000 unit dan diperkirakan di tahun 

2017 telah mencapai 59.000.000 unit. 

Dengan semua permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti 

keterbatasan modal dan sumber pendanaan, manajemen organisasi, 

kualitas SDM, akses pasar dan legalitas usaha, keberadaaan UMKM telah 

mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, menjadi penopang 

kegiatan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, menciptakan 

pasar baru dan inovasi, serta menjaga neraca pembayaran dalam 

KEBIJAKAN FISKAL  
YANG MENDORONG  
PERTUMBUHAN  
UMKM DAERAH

Prof. Dr. Bernadette Robiani, S.E., M.Sc
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan
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menghasilkan ekspor. Oleh karenanya, Pemerintah terus berupaya 

untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM antara lain dengan 

menetapkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan yang terkini 

adalah dengan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final pelaku 

usaha UMKM dari semula 1% menjadi 0,5% melalui PP No. 23 tahun 2018 

untuk omzet maksimal sebesar Rp 4,8 milyar rupiah setahun, sebagai 

pengganti PP No.46 tahun 2013. Seyogyanya, kebijakan perpajakan 

baru tersebut dapat memperlebar kemampuan permodalan pelaku 

usaha UMKM sehingga dapat meningkatkan produksi, mendorong 

daya kreasi dan inovasi dan memperluas akses pasar, meskipun di 

satu sisi, penurunan tarif PPh berarti mengurangi penerimaan pajak 

pemerintah. Pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana efektivitas 

dari kebijakan fiskal tersebut dapat mendorong pertumbuhan UMKM 

dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk memaksimalkan 

keberhasilan penerapannya?

Kebijakan Fiskal dan UMKM Daerah

Selain menetapkan UU No 28 tentang UMKM, menurunkan tarif PPh 

final bagi pelaku usaha UMKM di tahun 2018, sebelumnya pemerintah 

juga telah menerapkan berbagai kebijakan terhadap UMKM seperti 

memberikan fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor 

melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fasilitas tersebut memungkinkan UMKM 

memperoleh kredit berbunga rendah, dari 22-23 persen menjadi 

12 persen. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

permodalan UMKM.  Dukungan pemberdayaan UMKM dilaksanakan 

melalui alokasi anggaran pemberian jaminan kredit dalam Program 

KUR. Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa sejak 

November 2007 sampai dengan November 2014, jumlah KUR yang 

berhasil disalurkan mencapai Rp159,2 triliun kepada 12.145.201 debitur.  

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, penyaluran KUR 

pada 2016 mencapai 94,4 persen atau sebesar Rp 94,4 triliun, dari 

target Rp 100 triliun dengan debitur sebanyak 4.361.835 orang, serta 

Non Performing Loan (NPL) sebesar 0,37 persen. Per Mei 2018 realisasi 

penyaluran KUR sebesar Rp 57,61 triliun kepada 2,2 juta debitur. 

Adapun target penyaluran KUR sepanjang 2018 adalah Rp 120 triliun. 
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 Setelah pemerintah membentuk LPEI, sejak tahun 2009 pembiayaan 

untuk korporasi dan UKM diberikan baik secara konvensional maupun 

berdasarkan prinsip syariah. Data BPS menunjukkan nilai ekspor 

UMKM tahun 2012 tercatat tumbuh 28,2 persen sebesar Rp208 triliun 

dari tahun 2009 yang sebesar Rp162,2 triliun. Pemerintah juga telah 

melaksanakan kebijakan dana bergulir yang telah dilaksanakan sejak 

tahun 2008 untuk penguatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah (KUMKM). Dana bergulir termasuk program 

penyaluran kredit ultra mikro dengan skema pembiayaan berdurasi 

pendek 3-4 bulan dengan besar pinjaman maksimal Rp10 juta. Pada 

tahun 2017 dana bergulir yang disalurkan sebesar Rp 1,5 trilyun rupiah 

dan untuk tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 2,5 trilyun rupiah. 

Sejauh ini data lengkap dan terkini tentang perkembangan UMKM 

di Indonesia masih relatif terbatas dan berasal dari berbagai sumber. 

Badan Pusat Statistik (2016) mencatat bahwa pada tahun 2010 ada 

2.529.847 unit usaha Mikro dan 202.877 usaha kecil di Indonesia yang 

meningkat di tahun 2015 menjadi 3.385.851 unit usaha mikro dan 

283.022 unit usaha kecil. Dari penyerapan tenaga kerjanya, di tahun 

2010 untuk usaha mikro menyerap 4.817.261 orang dan 1.629.999 orang 

untuk usaha kecil dan meningkat di tahun 2015 menjadi 6.464.394 

orang usaha mikro dan 2.271.387 orang usaha kecil.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat 

kelompok (BI, 2015), yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima; 

2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat 

pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk 

mengembangkan usahanya.

3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu 

berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan 

sub kontrak) dan ekspor; 

4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai 

kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi 

usaha besar
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Berdasarkan klasifikasi di atas, maka dapat dipastikan bahwa perlakuan/

kebijakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia 

seyogyanya didasarkan kepada kebutuhan dan masalah UMKM di 

tiap klasifikasi. Secara umum ada beberapa hambatan yang ditemukan 

dalam aktivitas ekonomi UMKM yaitu antara lain terkait dengan aspek 

pembiayaan, aspek ke pasar input dan output, produktivitas SDM dan 

pengemasan produk. Hasil penelitian Robiani (2017) tentang Struktur 

Biaya dan Efisiensi Industri Makanan di Provinsi Sumatera Selatan 

(survey di 9 kabupaten/kota) mengidentifikasi beberapa hambatan 

di atas yaitu terkait dengan: (1). Akses pembiayaan yang terbatas 

yang dipengaruhi oleh; a. legal aspek seperti ketiadaaan surat tanah, 

surat rumah, bukti bayar pajak; b. letak geografis seperti jarak yang 

relatif jauh dengan infrastruktur terbatas untuk menjangkau lembaga 

perbankan; c. pengelolaan keuangan UMKM khususnya usaha mikro 

dan kecil yang masih mencampur adukkan keuangan operasional dan 

pribadi. (2). Akses ke input yang sering terkendala karena keterbatasan 

infrastruktur, input disupplai oleh “pemasok” monopolis sehingga harga 

bahan baku dan penolong relatif di atas harga pasar dan berlakunya  

sistim pesanan dengan metode ijon  di beberapa lokasi; (3)  Akses ke pasar 

langsung yang terbatas karena :a.Faktor infrastruktur; b. Sistim pesanan; 

c. tidak memiliki informasi pasar/kebutuhan pasar; (4) Keterbatasan 

pengetahuan untuk pengemasan produk sesuai kebutuhan pasar dan 

penggunaan teknologi; (5) Tingkat  upah yang masih rendah; (5) Pelaku 

usaha membayar retribusi resmi kepada pemerintah setempat dan juga 

retribusi tidak resmi, namun belum pernah membayar pajak.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia tidak hanya cukup 

dengan menerapkan kebijakan fiskal seperti halnya penurunan tarif 

pajak PPh, mengingat ada klasifikasi UMKM dengan tingkatan produksi 

dan tentunya pendapatan/ penghasilan yang berbeda. Sebagaimana 

hasil penelitian dari Ojeka (2011) yang meneliti tentang “Tax Policy 

and the Growth of SMEs in Nigerian Economy” membuktikan bahwa 

adanya hubungan yang negatif antara pajak dan kemampuan usaha 

kecil menengah untuk bertahan. Rekomendasi yang diberikan adalah 

meningkatkan insentif pajak melalui penurunan pajak.  Efektivitas 
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suatu kebijakan fiskal seperti halnya penurunan tarif pajak PPh final 

perlu di dukung dengan langkah-langkah seperti:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan di UMKM. 

Dengan beragamnya klasifikasi UMKM dan jenis produk yang 

dihasilkannya maka diperlukan daftar UMKM yang potensial 

dalam produksi (ber produksi secara berkesinambungan) dan 

memiliki prospek pasar (domestik dan dunia). Perlu diidentifikasi 

dan diketahui mata rantai produksi dari UMKM yang potensial 

sehingga bukan tidak mungkin insentif pajak dibutuhkan atau 

dapat diterapkan di tingkat bahan baku atau di aspek transportasi. 

UMKM yang ada di sektor informal dan UMKM Mikro 

membutuhkan insentif pajak yang berbeda dengan Usaha Kecil 

Dinamis dan fast moving enterprises. 

2. Menerapkan kebijakan pendukung/pelengkap secara bersamaan 

seperti kebijakan pengupahan di UMKM sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas output, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM

3. Melakukan pendampingan kepada UMKM dengan melibatkan 

lembaga/instansi terkait dengan penggunaan teknologi produksi, 

kemasan dan pemasaran. Tantangan ke depan bagi UMKM adalah 

semakin meningkatnya e-commerce yang jika dimanfaatkan dapat 

menjadi pintu bagi UMKM untuk memperluas pasar produk.

4. Memberikan reward/penghargaan yang berkesinambungan yang 

sifatnya produktif untuk UMKM yang memanfaatkan insentif 

pajak.

5. Menyiapkan SDM profesional dengan metode free of charge untuk 

membantu UMKM dalam berkonsultasi tentang pengelolaan 

keuangan dan perpajakan.

Penerapan ke lima langkah di atas bertujuan kepada peningkatan 

pendapatan pelaku usaha sehingga dapat menjadi objek pajak dan 

dapat untuk meningkatkan penggunaan input dan menambah assest 

sehingga dapat naik kelas. 
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Peran Pajak UMKM dalam Mendorong UMKM “Naik Kelas” 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis 

dalam Perekonomian Indonesia. Menurut data BPS, di tahun 2017 

kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai sekitar 61,41%. 

Sementara penyerapan tenaga kerja UMKM setidaknya mendominasi 

hampir 98% dari total tenaga kerja nasional. Jumlah UMKM telah 

mencapai 60 juta unit usaha.

Kebijakan pemerintah terhadap UMKM di banyak negara termasuk 

Indonesia memiliki posisi strategis. Pengembangan UMKM memiliki 

irisan antara mendorong pertumbuhan ekonomi lebih produktif dan 

pembangunan ekonomi melalui semakin berdayanya masyarakat. Pada 

Juli 2018, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni menurunkan 

tarif PPh final untuk UMKM dari 1% ke 0,5%. Hal itu ditujukan untuk 

mendorong tumbuh kembangnya UMKM.
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Jika Pemerintah memungut pajak dari UMKM, maka Pemerintah juga 

memiliki kewajiban untuk membantu UMKM dalam mengembangkan 

usahanya. Tujuan ditariknya pajak bagi UMKM adalah upaya 

mendorong masyarakat untuk dapat memperhitungkan atau melakukan 

pembukuannya dengan teliti. Pemerintah perlu mengedukasi 

masyarakat, terutama UMKM akan hal tersebut. 

Pengenaan pajak untuk UMKM (PPh final) ini adalah untuk omset atau 

pendapatan bruto UMKM. Pendapatan bruto adalah pendapatan sebelum 

dipotong oleh biaya produksi. Artinya, untung atau tidaknya usaha 

tersebut, pajaknya tetap dipungut. Tantangannya adalah mengedukasi 

ke masyarakat dimana UMKM dikembangkan, tetapi pajaknya dipungut 

secara final dengan mekanisme tersebut. Perlu dijelaskan kepada 

masyarakat adalah bahwa pemungutan pajak bagi UMKM adalah 

upaya Pemerintah untuk mendorong tumbuh kembangnya, melalui 

pembukuan yang lebih baik. Dengan diberlakukannya pajak final, maka 

UMKM harus memperhitungkan pembukuannya secara terperinci. 

Sehingga, pembayaran pajak yang dilakukan tepat sesuai dengan 

kemampuan usaha yang dihasilkan oleh UMKM. 

Edukasi tersebut penting, karena hal ini juga berkaitan dengan 

registrasi UMKM dari sektor informal yang tidak atau belum teregistrasi 

secara hukum menjadi UMKM yang formal karena telah teregistrasi 

secara hukum. Dengan adanya registrasi UMKM, Pemerintah memiliki 

gambaran yang jelas bagaimana perkembangan usaha ini secara 

keseluruhan. Untuk kemudian dilakukan pengembangannya secara 

industri. Menurut survey dari International Finance Cooperation (2016) 

terhadap 600 UKM di beberapa kota besar, 72% UKM memilih untuk 

tidak meregistrasikan usahanya secara formal (tidak meregistrasikan 

usahanya dalam bentuk PT, CV, ataupun daftar ijin usaha dari RT/ 

Kelurahan setempat). 
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Gambar di atas menunjukkan hasil survey IFC (2016) pada UKM di 

Indonesia terkait dengan hambatan terbesar UKM dalam melakukan 

usahanya. Empat hambatan yang terbesar adalah tingginya kompetisi, 

biaya material yang mahal, sumber daya untuk produksi yang kurang 

memadai serta mahalnya sewa untuk tempat produksi. Artinya, UKM 

memiliki hambatan untuk memiliki daya saing produksi. Berkaitan 

dengan penjelasan di atas, maka dengan teregistrasinya UMKM, 

Pemerintah dapat memiliki identifikasi yang komprehensif dalam 

menyusun Road Map pengembangan UMKM yang berdaya saing 

secara industri. Dengan begitu, pengembangan UMKM kemudian 

dapat dihubungkan dengan pengembangan industri yang lebih besar. 

Misalnya industri besar yang ada di Indonesia dapat menjual produknya 

untuk bahan baku UMKM atau UMKM dapat didorong untuk menjadi 

supplier untuk industri besar. 

Pajak sangat penting bagi negara. Sosialisasi pentingnya pajak harus 

dilakukan berkaitan dengan hal tersebut, dan sosialisasi perlu juga 

dilakukan untuk menggambarkan pentingnya pajak dari segi manfaat 

yang dapat diperoleh masyrakat secara individu dengan adanya pajak 

tersebut. Pajak UMKM dapat bermafaat bagi negara karena dengan 

demikian Pemerintah juga mendorong UMKM untuk “naik kelas” 

dengan pembukuan dan manajemen yang lebih baik. UMKM dapat 

terintegrasi dengan usaha diatasnya untuk melakukan bisnisnya ke 

depan. 

Sumber: International Finance Cooperation (2016).
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Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mendorong UMKM 
Tumbuh Melalui Akses Permodalan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh Pemerintah kepada 

UMKM melalui perbankan pada prakteknya efektif membantu UMKM 

dalam mengembangkan usahanya. Jumlah kredit yang dikucurkan oleh 

perbankan mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun 

terakhir, karena kebijakan KUR ini. KUR dapat mendorong penyaluran 

kredit kepada UMKM dengan dua cara 1) penyaluran KUR sendiri yang 

memang menjadi komitmen Pemerintah yang terus meningkat; dan 2) 

Bank akhirnya terdorong untuk melihat UMKM sebagai pasar potensial, 

dengan KUR atau tanpa KUR yakni dengan kredit perbankan itu sendiri. 

Meskipun demikian, UMKM juga menghadapi berbagai masalah yang 

potensial dalam melakukan kegiatan bisnis yakni; (1) kendala kredit dan 

(2) akses informasi. Kendala kredit adalah tantangan yang paling banyak 

dihadapi UMKM. Akses yang tidak memadai untuk membiayai produksi 

menjadi hambatan dalam perluasan usaha dan investasi teknologi baru. 

Banyak UMKM merasa bahwa kredit yang ditawarkan oleh bank terlalu 

mahal, dengan suku bunga yang terlalu tinggi dan persyaratan agunan 

yang ketat. Inilah sebabnya mengapa UMKM sangat bergantung pada 

sumber keuangan informal, seperti keluarga atau jaringan sosial. Program 

kredit yang ada, seperti KUR, adalah langkah yang benar dan efektif 

bagi UMKM untuk membantu akses permodalan. Namun kebijakan 

harus terus dievaluasi. Kredit Usaha Rakyat yang memiliki batas kredit 

misalnya sebesar Rp 25 juta, jumlah ini terlalu kecil untuk bisnis yang 

ingin berinvestasi dalam teknologi baru atau untuk perluasan.

Kedua, akses pada informasi program Pemerintah untuk UMKM 

terbatas. Sebagai contoh, survei oleh IFC (2016) menyebutkan bahwa 

hanya 6% dari UKM formal (telah teregistrasi hukum) yang telah 

memanfaatkan program kredit dari Pemerintah. Masyarakat tidak 

memiliki informasi yang cukup dari adanya program-program yang 

telah disusun Pemerintah. IFC (2016) menyebutkan bahwa sekitar 49% 

dari usaha kecil tidak mengetahui program-program Pemerintah dan 

40% usaha menengah juga tidak memiliki informasi tersebut. 
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Masalah informasi menghalangi UMKM untuk dapat mengakses 

program dukungan dari pemerintah, termasuk pameran dagang yang 

dapat membantu mereka mengakses pasar dan program pelatihan 

pekerja yang mungkin membantu mereka menjadi lebih produktif. 

UMKM tidak hanya kekurangan informasi tentang program pemerintah 

tetapi berbagai tingkat pemerintah, bank dan organisasi non-pemerintah 

juga tidak memiliki informasi tentang UMKM. Registrasi nasional 

UMKM yang lebih baik akan memungkinkan pembuat kebijakan untuk 

merancang dan menargetkan program-program dukungan UMKM secara 

lebih efektif. Namun, membuat registrasi ini dan menjaganya tetap up 

to date akan menjadi tantangan, mengingat UMKM dapat memulai dan 

menutup dengan cepat dan banyak UMKM mungkin khawatir berada di 

daftar pemerintah (terutama jika mereka tidak mau membayar pajak). 

Rekomendasi Kebijakan

UMKM merupakan sektor usaha yang mempunyai peluang 

perkembangannya yang sangat besar tetapi memiliki resiko yang 

tinggi karena manajemennya masih sederhana. Oleh sebab itu, 

pemerintah harus memberikan beberapa kebijakan untuk mendorong 

perkembangan UMKM. Pemerintah harus berkerja sama dengan 

perbankan, masyarakat, media, akademisi untuk menciptakan perluasan 

UMKM.

Terdapat beberapa rekomendasi dalam mendorong UMKM:

1. Pemerintah harus mampu bekerja sama dengan perbankan dalam 

penyediaan dana karena ada fungsi pembinaan yang dapat dilakukan 

perbankan untuk meminimalisir kerugian kredit. Bank sendiri 

memiliki peran penting dalam pembentukan manajemen UMKM 

menjadi bankable. Selanjutnya, pemerintah harus menyediakan 

data yang terkini mengenai perkembangan UMKM dan UMKM 

yang potensial untuk dapat dikembangkan. Spektrum UMKM yang 

begitu luas dari segi jenis usaha dan lokasi membuat bank cukup 

costly untuk mengakses UMKM jika mapping tersebut dibebankan 

ke industri perbankan. Maka agar lebih efektif menyalurkan 

modal bagi UMKM melalui perbankan, Pemerintah harus dapat 
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menyediakan mapping UMKM yang lebih komprehensif dan terkini. 

2. Pemerintah harus menyediakan data UMKM dengan baik sehingga 

pengembangan UMKM dengan menghubungkan industri diatasnya 

(usaha besar) dapat dilakukan. Mapping mengenai pengembangan 

usaha UMKM harus dimiliki oleh Pemerintah. 

3. UMKM tersebar secara luas diseluruh Indonesia. Tidak mungkin 

Pemerintah Pusat dapat mengembangkan UMKM tanpa komitmen 

yang kuat juga dari Pemerintah Daerah. Komitmen Pemerintah 

Daerah untuk mengembangkan UMKM ini sangat diperlukan. 

Pemerintah Daerah harus memiliki pemahaman seberapa strategis 

UMKM bagi perekonomian. Dengan begitu sumbaer daya dari 

Pemerintah Daerah juga dapat mengarah pada hal tersebut.

4. Pentingnya informasi. Tersedianya data mengenai UMKM yang 

selalu dilakukan pembaharuan dapat memungkinkan masyarakat 

memahami apa yang telah menjadi komitmen Pemerintah untuk 

mengembangkan UMKM dan juga hasilnya. Dengan begitu, 

dalam keinginan (willingness to pay) masyarakat untuk pajak 

dapat ditingkatkan. Kedua, masyarakat harus mengetahui betul 

manfaat pajak bagi dirinya, dalam hal ini UMKM. Sehingga banyak 

masyarakat yang lebih berpartisipasi. Ketiga, yang terpenting juga 

adalah informasi masyarakat akan program-program Pemerintah 

yang telah dibuat untuk UMKM. Misalnya sosialisasi KUR, kemudian 

sosialisasi pembinaan dari Kementerian terkait. Hal tersebut 

sangat penting meningat tidak mungkin aparatur Pemerintah 

dan Perbankan menjangkau satu persatu UMKM. Dengan adanya 

informasi, UMKM akan datang untuk dapat dilakukan pembinaan 

dan mengakses program Pemerintah.
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Latar Belakang 

Pemerintah dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahun 2018 telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 

Indonesia sebesar 5,4 persen, laju inflasi yang terkendali pada kisaran 

3,5 persen dan stabilitas nilai tukar rupiah pada kisaran angka Rp 13.400. 

Disisi lain, pemerintah menargetkan penerimaan pendapatan negara 

sebesar Rp. 1.894,7 T dan belanja negara sebesar Rp. 2.220,7 T. Selisih 

penerimaan pendapatan dan belanja pemerintah sebesar Rp. 325,9 T 

atau 2,19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2018.

Upaya untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, laju inflasi yang terkendali dan stabilitas nilai tukar diperlukan 

formulasi kebijakan yang tepat baik kebijakan moneter, fiskal dan 

pendekatan pada sektor riil. Bauran kebijakan tersebut ditentukan oleh 

kondisi kinerja perekonomian di dalam negeri, realisasi penerimaan dan 

belanja negara, perkembangan ekonomi global, perkembangan pasar 

keuangan dan serta berbagai faktor lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh 

mana realisasi capaian kinerja perekonomian dan menyusun kebijakan, 

kita dapat melihat perkembangan neraca transaksi berjalan. Neraca 

KEBIJAKAN FISKAL YANG  
MENDORONG STABILISASI 
NERACA BERJALAN
Prof. Dr. Eddy Suratman
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan 
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transaksi berjalan merupakan alat ukur untuk melihat kinerja ekonomi 

suatu negara yang mencakup transaksi barang dan jasa, penerimaan 

pendapatan atas faktor produksi dan transfer dana masyarakat. 

Neraca pembayaran berjalan yang stabil akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional yang berkelanjutan, memperlancar arus perdagangan 

luar negeri, meningkatkan lalu lintas modal luar negeri, dan 

memberikan kepercayaan kepada investor akan prospek investasi di 

dalam negeri. Upaya untuk menjaga stabilitas neraca berjalan menjadi 

sebuah keharusan di tengah-tengah tantangan persaingan industri 

antar negara yang semakin kompetitif dan ekonomi global yang belum 

sepenuhnya pulih. Tantangan kondisi ekonomi di dalam negeri yang 

ditandai dengan tingginya kebutuhan impor bahan baku dan penolong 

industri, tingginya konsumsi migas, pelemahan nilai tukar dan besarnya 

beban utang luar negeri membutuhkan strategi kebijakan yang tepat 

dan afektif. 

Perkembangan Neraca Berjalan Indonesia

Perkembangan neraca transaksi berjalan Indonesia pada triwulan 

pertama tahun 2018 mengalami defisit sebesar US$ -5.542 Juta. Besaran 

defisit transaksi tersebut memang lebih rendah jika dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya yang mencapai US$ -6.043 Juta, namun 

jika dibandingkan dengan periode yang sama (januari-maret) pada tahun 

2016-2017, maka defisit pada periode ini merupakan yang tertinggi.

Besarnya defisit nilai tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan 

transaksi ekspor pada triwulan ini sebesar US$  44.409 Juta dibandingkan 

periode sebelumnya sebesar US$ 45.531 Juta, meskipun transaksi di sisi 

impor barang juga mengalami penurunan. Pada transaksi komponen 

barang dagangan umum juga terjadi penurunan penerimaan yang 

cukup signifikan sebesar US$ 745 Juta menjadi US$ 2.054 Juta. Hal ini 

disebabkan terjadi penurunan ekspor barang non migas sedangkan 

nilai impor bahan migas mengalami peningkatan dibandingkan periode 

sebelumnya. Kenaikan konsumsi dan beban subsidi bahan bakar yang 

besar mendorong semakin besarnya defisit neraca berjalan.
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Grafik 1. Perkembangan Nilai Neraca Transaksi Berjalan dan Komponen 
Pembantuknya (Juta USD)

 

 

Kontribusi penyumbang defisit neraca berjalan yang cukup besar 

berasal dari tingginya defisit penerimaan dan pembayaran pendapatan 

investasi langsung maupun investasi portofolio dan kompensasi 

tenaga kerja. Selisih defisit penerimaan pendapatan primer Indonesia 

dengan negara lainnya sebesar US$ -7.887 Juta. Jumlah tersebut untuk 

membayar modal ekuitas atas investasi asing yang masuk dan beban 

utang luar negeri indonesia.

Neraca berjalan pada transaksi perdagangan jasa dan pendapatan 

sekunder menunjukkan kinerja positif. Neraca ekspor nilai transaksi jasa 

meningkat menjadi US$ 6.919 Juta sedangkan transaksi impor mampu 

ditekan pada menjadi US$ -8.344 Juta. Peningkatan penerimaan nilai 

transaksi jasa disebabkan dari banyaknya wisatawan mancanegara yang 

berkunjung dan berlibur di dalam negeri, penerimaan jasa pemerintah, 

penurunan jasa konstruksi, pengurangan biaya penggunaan hak 

intelektual dan penurunan pengeluaran perjalanan. Sedangkan Neraca 

berjalan pada transaksi pendapatan sekunder mengalami surplus 

sebesar US$ 1.412 Juta yang disebabkan oleh meningkatnya transfer 

personal dari dari pekerja migran Indonesia diluar negeri.

Sumber : Laporan NPI Bank Indonesia 2018
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Tabel 1. Neraca Pembayaran Indonesia Transaksi Berjalan (Juta USD)

 

Tren perkembangan defisit neraca berjalan dalam beberapa bulan 

mendatang akan semakin besar, hal ini dikarenakan nilai impor barang 

dan jasa yang semakin tinggi. Neraca perdagangan Indonesia tercatat 

mengalami defisit sebesar US$ -1.022 Juta selama periode bulan Januari-

Juni tahun 2018. Nilai impor barang dan jasa mencapai US$ 8.904 Juta 

sedangkan jumlah ekspor US$ 88.019 Juta. Tantangan yang dihadapi 

oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mendorong nilai ekspor yang 

lebih besar dihadapkan pada nilai tambah produk ekspor yang masih 

rendah, hambatan masukkannya berbagai komoditas disejumlah negara 

dan masalah perizinan ekspor.

Sumber: Laporan NPI Bank Indonesia 2018
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Grafik 2. Neraca Perdagangan Indonesia (Juta USD)

Dampak Defisit Neraca Berjalan terhadap Perkembangan Indikator 

Makro Ekonomi Indonesia

Defisit neraca berjalan memberikan dampak negatif terhadap 

perekonomian jika terjadi secara berkelanjutan dengan angka defisit 

yang semakin melebar. Selisih impor barang dan jasa yang lebih besar 

mendorong tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi, melemahnya 

nilai tukar mata uang, dan tekanan inflasi yang lebih tinggi. Disaat 

yang bersamaan, defisit neraca berjalan akan mengurangi cadangan 

devisa negara tersebut sebagai akibat terjadinya defisit pembayaran 

transaksi perdagangan.

Dampak negatif dari besarnya defisit neraca berjalan bagi 

perkembangan ekonomi di dalam negeri sudah sangat terasa. Hal ini 

dapat dilihat dari perkembangan indikator makro ekonomi Indonesia. 

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh badan pusat 

statistik pada triwulan pertama tahun 2018 yakni sebesar 5,06 persen.  

Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dibandingkan 

dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Disaat yang 

bersamaan, tekanan inflasi mengalami mengalami peningkatan. Laju 

Sumber: kemandag, *data juni 2018
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inflasi selama periode bulan Januari-Juni tahun 2018 tercatat sebesar 

1,90 persen. tekanan inflasi akan semakin besar karena faktor kenaikan 

harga untuk transaksi impor bahan baku dan penolong industri karena 

disaat yang bersamaan nilai kurs rupiah mengalami depresiasi.

Grafik. 2 Laju Pertumbuhan PDB dan Inflasi Indonesia (persen)

 

 

Disisi lain, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Rupiah mengalami 

depresiasi yang cukup dalam terhadap mata uang asing khususnya 

dollar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS per 

tanggal 26 juli 2018 sebesar Rp 14.443, terjadi depresiasi sebesar 895 

poin jika dibandingkan nilai tukar pada akhir desember pada tahun 

2017 sebesar Rp13.548. Jika kita bandingkan posisi nilai tukar saat ini 

sebesar Rp. 14.443 dengan kurs tukar pada bulan juli tahun 2014 sebesar 

Rp 11.591, maka rupiah sudah mengalami depresiasi sebesar 24,6 persen 

atau 2.852 poin.

Sumber: BPS, *Triwulan 1 tahun 2018
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Grafik. 3 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS 2014-2018 
(rupiah)

 

Dampak langsung defisit berjalan terhadap dari posisi cadangan 

devisi Indonesia. Kebutuhan akan mata dollar untuk aktifitas impor, 

pembayaran modal investasi asing, transfer personal dan pembayaran 

utang luar negeri membuat cadangan devisa berkurang signifikan. 

Posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan juni 2018 sebesar US$ 

119,84 Miliar atau turun sebesar US$ 10,36 Miliar jika dibandingkan 

posisi cadangan devisa pada akhir bulan desember tahun 2017. Selama 

periode bulan maret-juni, jumlah cadangan devisa turun sebesar US$ 

6,16 Miliar. Dengan jumlah cadangan devisa tersebut, memang masih 

masuk kategori aman karena masih cukup untuk membiayai keperluan 

impor selama 7 bulan kedepan, namun perlu langkah antisipasi dan 

upaya untuk meningkatkan cadangan devisa.

Sumber: Bank Indonesia, *data per 26 Juli 2018
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Grafik. 4 Perkembangan Cadangan Devisi (Juta USD)

 

Rekomendasi Kebijakan Fiskal untuk Menjaga Stabilisasi Neraca 

Berjalan 

Dari paparan diatas, permasalahan defisit neraca berjalan merupakan 

permasalahan yang sangat serius dan kompleks yang tengah dihadapi 

oleh pemerintah. Diperlukan kebijakan yang tepat dan efektif untuk 

mengurangi defisit nercara berjalan. Ada beberapa rekomendasi yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pendekatan kebijakan fiskal, 

yakni:

1. Pengetatan penggunaan tenaga kerja asing non-keahlian/

profesional di perusahaan multinasional dan men-diversifikasi 

objek pajak pekerja asing di Indonesia.

2. Pada pendekatan ini, selain pengetatan dan perluasan objek pajak 

pekerja asing, maka diusulkan menambah besaran presentase 

penghasilan kena pajak tenaga kerja asing.

3. Membatasi impor dengan cara menaikkan tarif  bea masuk impor 

barang dan pengetatan komoditas barang impor. 

Sumber: Bank Indonesia
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4. Pemerintah perlu mengatur mengenai barang apa saja yang boleh 

di impor. Hanya komoditas/barang untuk kebutuhan modal kerja 

dan investasi saja yang diizinkan masuk ke dalam negeri.

5. Mengurangi impor bahan bakar Minyak dan Gas (Migas) dengan 

menambah penggunaan biodiesel  dengan target mencapai 40 

pesen. 

6. Dengan kebijakan ini, diharapkan jumlah impor migas akan 

berkurang 30 persen. Penggunaan biodiesel akan mendorong 

produktifitas pada sektor perkebunan dan industri kelapa sawit di 

dalam negeri. 

DAFTAR BACAAN

Alpon Satrianto, Kebijakan Fiskal, Moneter dan Neraca Pembayaran di 

Indonesia: Suatu Kajian Efektifitas. Volume 1 Issue 2 Oktober 2017

Ari Mulianta Ginting, PErkembangan Neraca Perdagangan Dan Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhinya. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data 

Dan Informasi (P3di), Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Jakarta

Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional: Laporan 

Nusantara Edisi Triwulan 1 Mei 2018. Jakarta

Bank Indonesia, Realisasi Neraca Pembayaran Indonesia. Triwulan 1 

Mei 2018. Jakarta

Badan Pusat Statistik, Laporan Bulanan: Data Sosial Ekonomi Indonesia 

Edisi 98 Juli 2018. Jakarta

Direktorat Penyusunan Apbn, Direktorat Jenderal Anggaran, Informasi 

Apbn 2018.  Jakarta

Muhammad Afdi Nizar, Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Defisit 

Transaksi Berjalan Di Indonesia. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan-Ri. Jakarta

Triono Widodo dkk, working paper; Sustainabilitas Defisit Transaksi 

Berjalan Perekonomian Indonesia





31Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Pendahuluan

Dalam beberapa triwulan terakhir, kondisi ekonomi makro relatif stabil 

dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Namun, transaksi berjalan 

masih mengalami defisit, bahkam semakin melebar. Terjadinya defisit 

sejak tahun 2013 namun mengalami perbaikan sekitar 2015 sampai 

dengan 2016. Namun kemudian memburuk kembali awal tahun 2017 

sampai dengan triwulan 2 2018. Memburuknya defisitnya neraca 

transaksi berjalan juga mengakibatkan semakin goyahnya Rupiah. 

Defisit necara transaksi berjalan umumnya disebabkan oleh neraca 

perdagangan jasa ketimbang neraca perdagangan barang. Namun, 

peranan neraca perdagangan barang ikut menentukan defisit bila 

surplus neraca perdagangan barang relatif terbatas sehingga tidak 

dapat menutupi defisit di dalam neraca perdagangan jasa. Hal inilah 

yang memperparah defisit di dalam transaksi berjalan.

Tulisan singkat ini akan membahas mengenai permasalahan 

defisit transaksi berjalan dalam beberapa triwulan terakhir dan 

mendiskusikan penyebab terjadinya defisit neraca transaksi berjalan. 

Tulisan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. 

KEBIJAKAN FISKAL YANG  
MENDORONG STABILISASI 
NERACA BERJALAN
Prof. Muhammad Handry Imansyah, MAM., Ph.D
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan
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Permasalahan

Kondisi defisit neraca transaksi berjalan memburuk atau dengan trend 

memburuk mulai triwulan 4 2016. Memburuknya trend defisit neraca 

transaksi berjalan terutama disebabkan oleh melambatnya surplus 

neraca perdagangan barang sehingga tidak dapat menutupi defisit 

di dalam neraca jasa. Sementara itu, defisit neraca jasa juga semakin 

melebar sehingga surplus neraca perdagangan yang melambat semakin 

tidak mampu untuk menutup defisit neraca jasa.

Melemahnya surplus neraca perdagangan barang adalah akibat dari 

ekspor beberapa komoditas harganya kurang menggembirakan seperti 

CPO, apalagi gencarnya kampanye hambatan non tarif terhadap produk 

CPO Indonesia. Walaupun harga batubara dan tembaga relatif baik 

mulai menanjaknya harga komoditas tersebut (Lihat Gambar 1).

Dari gambar pola pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto) 

dengan pertumbuhan harga komoditas (yoy), komoditas utama yang 

polanya mirip adalah pertumbuhan harga komoditas batubara dunia 

dengan lag (Lihat Gambar 2). Hal ini memberikan indikasi bahwa harga 

komoditas batubara ternyata cukup mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Walaupun fenomena ini pada tahapan tertentu 

tidak secara mutlak. Sedangkan komoditas lainnya yang juga ikut 

mempengaruhi pertumbuhan PDB adalah pertumbuhan harga Nikel 

dunia. Pertumbuhan harga Nikel dunia memiliki pola yang hampir 

sama pada batas tertentu dengan jeda (lag).
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Gambar 1. Neraca Transaksi Berjalan Q1 2010- Q2 2018

Sumber: BI, diolah.

Gambar 2. Index Harga Beberapa Komoditas Utama 2000=100

Sumber: Mundi, diolah.
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Gambar  3. Pertumbuhan PDB dan Harga Batubara (yoy)

Sumber: BPS dan Mundi, diolah.

 
Gambar 4. Pertumbuhan PDB dan Harga Nikel (yoy)

Sumber: BPS dan Mundi, diolah.
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Permasalahan utama terjadinya defisit di dalam neraca transaksi 

berjalan karena melambatnya pertumbuhan ekspor dan dibarengi 

dengan meningkatnya pertumbuhan impor yang lebih tinggi sehingga 

surplus berkurang dan tidak dapat menutupi defisit yang selalu terjadi 

di dalam neraca jasa. 

Adapun kenaikan impor terjadi pada impor barang penolong dan 

barang modal serta barang konsumsi. Memang pertumbuhan impor 

barang modal lebih tinggi dibandingkan dengan komponen impor 

barang modal konsumsi dan barang penolong. Namun, pertumbuhan 

barang konsumsi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekspor 

cukup mengkhawatirkan. Karena pertumbuhan konsumsi ini tidak 

menghasilkan pendapatan devisa dibandingkan dengan impor barang 

penolong dan barang modal yang kemungkinan besar dapat digunakan 

untuk menghasilkan barang yang diekspor sehingga dapat menghasilkan 

devisa. Dengan demikian, di satu sisi impor meningkat namun 

berpotensi untuk meningkatkan ekspor di sisi yang lain. Jadi, yang 

harus ditekan adalah impor barang konsumsi yang tumbuh demikian 

tinggi. Pertumbuhan ekspor yang hanya 10% (yoy) selama 2 triwulan 

tahun 2018 yang hanya separonya dari pertumbuhan impor sebesar 

23% dalam kurun waktu yang sama. Bila kondisi ini terus berlanjut, 

maka defisit akan terus semakin melebar. Yang perlu diketahui adalah 

apakah memang meningkatnya impor barang penolong tersebut untuk 

produk ekspor sehingga tetap akan mendapatkan devisa.

Tabel 1. Nilai Ekspor berdasakan Kelompok Barang 

Sumber: BPS, Tabel 1, BRS No. 55/07/Th.XXI, 16 Juli 2018
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Tabel 2. Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Penggunaan Barang 

Negara tujuan ekspor selama ini juga relatif tidak berubah banyak 

yang didominasi oleh Jepang, ASEAN, AS, Uni Eropa dan Tiongkok 

yang muncul belakangan sebagai negara tujuan ekspor yang penting.  

Sementara bila diciutkan pada ekspor hanya non migas saja, maka 

Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia saat ini, baik ekspor 

maupun impor.  Ekspor non migas ke Tiongkok sebesar 15.49% atau 

senilai $12.9 milyar.

Sementara impor non migas dari Tiongkok sebesar 27.43% dari 

total impor non migas Indonesia atau senilai $20 milyar selama 

6 bulan tahun 2018 atau setara dengan jumlah impor dari negara 

ASEAN, dan ini merupakan yang tertinggi diantara semua 

negara. Jadi perdagangan dengan Tiongkok mengalami defisit 

untuk Indonesia sekitar $8 milyar untuk ekspor non migas. 
Gambar 5. Negara Tujuan Ekspor Terbesar  

                 

   

Sumber: BPS, Tabel 13, BRS, No. 55/07/Th.XXI, 16 Juli 2018

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 55/07/h.XXI, 

16 Juli 2018, Gambar, No. 20
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Gambar 6. Negara Asal Impor Terbesar

Sedangkan faktor internal yang menyebabkan lemahnya ekspor 

adalah lambatnya kenaikan daya saing ekspor Indonesia, walapun 

berbagai upaya pemerintah dengan meningkatkan ease of doing 

business dengan memangkas berbagai proses perijinan yang secara 

secara signifikan meningkatkan daya saing. Tetapi masalah struktural 

masih melekat yang belum tersentuh atau belum memberikan hasil 

yang optimal yaitu sumbangan peningkatan produktivitas baik di 

bidang penggunaan modal yang lebih efisien maupun sumber daya 

manusia yang lebih produktif. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya 

pertumbuhan total factor productivity (TFP) di sektor manufaktur 

dari sisi kemajuan teknologi (Eskani, 2015). Bahkan, Aziz (2015) 

menunjukkan bahwa setelah krisis keuangan Asia, produktivitas 

tenaga kerja menurun dan juga produktivitas modal. Ini artinya 

bila mau menaikkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan modal dan 

tenaga kerja lebih banyak. Padahal modal sangat terbatas. Rahmaddi 

dan Masaru (2012) juga menunjukan bahwa ada bukti Indonesia 

memerlukan peningkatan produk ekspor yang berbasis teknlogi yang 

lebih tinggi. Mereka menyarankan bahwa pemerintah Indonesia harus 

berupaya membuat kebijakan yang terintegrasi guna meningkatkan 

meningkatkan daya saing ekspor. 

Selain itu, faktor eksternal lainnya adalah kebijakan Presiden Trump 

yang telah melakukan perang dagang ke sejumlah negara memberikan 

dampak pada perdagangan luar negeri Indonesia. Bahkan Indonesia 

juga termasuk negara karena perdagangan AS dengan Indonesia 

mengalami defisit, maka AS akan mencabut GSP produk-produk tekstil 

Sumber: BPS, Berita Resmi 

Statistik, Gambar, No. 2018
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yang bernilai sekitar $4,2 milyar (Normala, 2018).  Indonesia harus 

mempersiapkan langkah mitigasi dengan kebijakan yang tepat dan 

responsif.  

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi Indonesia ketika terjadi 

defisit neraca pembayaran yang semakin melebar, maka kebijakan fiskal 

yang dapat mengurangi semakin membengkaknya neraca transaksi 

berjalan adalah meningkatkan ekspor di tengah perang dagang antara 

AS dan Tiongkok serta ancaman dicabutnya GSP terhadap produk tekstil 

dan turunannya.

Tantangan terberat meningkatkan nilai ekspor juga di tengah 

melemahnya harga komoditas dunia kecuali harga batubara dan 

tembaga yang masih bagus dan terus menanjak harganya. Pilihan 

kebijakan fiskal sangatlah terbatas.

Mendiversifikasin negara tujuan ekspor ke negara-negara non 

tradisional selama ini, yaitu membuka pasar baru di Afrika dan Amerika 

Latin. Khusus sektor tekstil, insentif fiskal dengan mempersingkat 

waktu depresiasi mesin-mesin tekstil yang baru dan membebaskan bea 

masuk impor untuk permesinan di sektor tekstil yang saat ini perlu 

peremajaan mesin sehingga meningkatkan daya saing ekspor tekstil.

Menurunkan batas harga bea keluar CPO sehingga merangsang ekspor 

CPO, serta memberikan insentif fiskal lainnya untuk percepatan 

depresiasi permesinan selain bebas pajak (tax holiday) yang sudah 

ada untuk investasi baru di bidang pengolahan kelapa sawit. Dengan 

demikian, ekspor bahan olahan yang bernilai tambah tinggi akan 

semakin meningkat.  Hal ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia 

pada komoditas yang harganya berfluktuasi. 

Selain itu, kebijakan fiskal lainnya adalah yang dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan modal misalnya dengan mengurangi red tape di 

bidang perijinan dan berbagai prosedur untuk menurunkan ease doing 

business. Kebijakan insentif atau pengurangan pajak kepada berbagai 

lembaga pendidikan ketrampilan dan vokasi guna meningkatkan 
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kapasitas sumber daya manusia. Dengan kebijakan fiskal yang 

tepat untuk meningkatkan efisiensi modal dan sumber daya berarti 

meningkatkan bobot kandungan teknologi pada produk barang yang 

pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk menjadi produk 

ekspor yang berdaya saing tinggi. Dengan kebijakan tersebut, maka 

akan meningkatkan total factor productivity yang selama ini kurang 

kurang disentuh dengan kebijakan fiskal. 

Mengenakan bea impor yang tinggi untuk barang-barang konsumsi 

non esensial. Tingginya pertumbuhan barang konsumsi bisa ditahan 

dengan mengenakan bea masuk yang tinggi untuk barang konsumsi 

yang tinggi. Merubah impor pangan dari sistem kuota menjadi sistem 

tarif sehingga lebih transparan dan mudah merubah nilai tarifnya 

demi menekan besarnya nilai impor. 

Kebijakan belanja juga harus harus berupaya mengurangi defisit 

dengan mempertajam prioritas belanja kepada sektor dan hal-hal yang 

sangat prioritas saja.
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Pengantar

Dinamika ekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi 

global, mempengaruhi performance ekonomi domestik. Kenyataan ini 

dapat ditunjukkan melalui antara lain, yang dialami sejak akhir tahun 

2017 sampai pertengahn 2018 mengalami difisit pada balance of trade. 

Karena nilai eksport walaupun terjadi peningkatan namun cenderung 

berkurang dibandingkan dengan nilai import. Sebab kenaikan nilai 

import lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor, seperti ditunjukan 

pada Tabel 4. Data pada Tabel 4, menjelaskan juga Indonesia mengalami 

defisit pada pertengahan tahun 2014 kemudian hal yang sama terjadi 

juga pada akhir tahun 2017 dan sepanjang beberapa bulan di tahun 

2018. Penulisan ini difokuskan pada masalah defisit Balance of Trade 

dan kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya 

defisit balance of trade yang dialami Indonesia sejak akhir tahun 2017 

dan berlanjut semapai pertengah 2018 yang berlangsung saat ini.

Data Ekspor dan Impor Indonesia

Ekspor Indonesia sangat tergantung pada beberapa komoditi non-migas 

seperti produk mineral  dan minyak sawit. Disisi lain impor Indonesia 

KEBIJAKAN FISKAL DAN 
NON-FISKAL MENDORONG  
EKSPOR 
Dr. Noldy Tuerah, S.E., MA
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara
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selain migas, mengimport juga kebutuhan bahan baku dan peralatan 

mesin untuk mendukung kegiatan industri dalam negeri.

Pada Gambar 1, dikemukakan tentang dinamika kinerja ekspor dan 

impor Indonesia selang waktu 2014-2018 (pertengahan). Data pada Tabel 

1 memberikan gambaran dimana nilai ekspor dan impor relatif tidak 

bervariasi jauh sejak 2014. Pada tahun 2014 dan 2018, nilai impor lebih 

besar dari nilai ekspor, kecuali pada tahun 2015-2017, mengalami nilai 

ekspor lebih besar dari nilai impor.

Lebih jauh jika di perhatikan pada Gambar 3, dimana pergerakan 

ekspor tidak jauh berbeda dengan nilai impor. Nampaknya nilai ekspor 

cenderung bergerak tidak jauh dari nilai impor. Data trend ekspor dan 

impor menunjukan hampir berhimpitan sejak 2014 sampai 2018. Hanya 

pada bulan-bulan tertentu nilai ekspor sedikit menjauh dari nilai impor.

Gerak Ekspor dan Impor

Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilakukan melalui 

peningkatan investasi langsung domestik dan internasional (FDI), daya 

beli masyarakat, dan peningkatan daya saing ekspor.

Kinerja ekspor cenderung menurun khusus ke beberapa negara mitra 

dagang seperti USA dan China yang dipengaruhi situasi perdagangan 

dunia yang bergejolak. Kedepan, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah, terkait dengan dinamika dan situasi perdagangan global 

direfleksikan melalui fluktuasi harga komoditas eksport Indonesia, 

potensi perang tarif antara USA dan China, serta terjadi gejolak politik 

di beberapa kawasan dunia.

Import yang tinggi, disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan investasi 

domestik dan internasional, serta pesatnya perkembangan pembangunan 

infrastruktur di daerah-daerah dan Jakarta. Kedua kegiatan tersebut, 

yang mempengaruhi terjadinya kenaikan nilai import bahan baku dan 

penolong serta barang modal.

Oleh sebab itu, neraca perdagangan wajib untuk terus diperhatikan dan 

dimonitor kedepan. Karena proyek-proyek investasi dan infrastruktur 
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memerlukan waktu pembangunan lebih dari setahun, sehingga 

cenderung bersifat tahunan..

Dinamika Pergerakan Neraca Perdagangan dan Jasa

Terjadinya defisit neraca perdagangan menjelaskan tentang gejolak 

ekonomi global berpengaruh langsung terhadap ekonomi domestik dan 

sebagian besar ekonomi lokal bagi daerah-daerah yang mengandalkan 

eksport dari produk mineral dan turunannya, serta minyak sawit. 

Pengaruh tekanan ekonomi global terhadap ekonomi domestik 

ditunjukkan melalui neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah yang 

bergejolak.

Tekanan dari kenaikkan harga minyak mentah dunia semakin 

memperbesar defisit neraca perdagangan migas. Selain itu, diperparah 

dengan tingkat ketergantungan industri dalam negeri pada import 

bahan baku dan penolong yang relatif tinggi.

Selain itu, tingginya import dikarenakan sebagian PMA beroperasi 

di Indonesia, produk akhir mereka tidak berorientasi eksport. Tetapi 

justru orientasi produk dipasarkan dalam negeri. Namun sisi lainnya, 

bahan baku dan penolong serta barang modal industri di import. 

Industri-industri seperti ini tidak menghasilkan devisa tetapi menyerap 

penggunaan devisa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan 

barang modal mereka.

Dalam kenyataan, bukan hanya neraca perdagangan yang mengalami 

defisit tetapi terjadi juga pada struktur neraca jasa yang sudah berjalan 

lama dialami Indonesia. Terjadinya defisit neraca jasa, disebabkan 

oleh penggunaan jasa pelayaran perusahaan asing yang mendominasi 

jaringan transportasi laut dunia untuk angkutan kapal barang 

menggunakan kontainer (mother vessels) antar benua, dan antar 

pelabuhan-pelabuhan internasional terletak di berbagai negara. 

Selain penggunaan kapal kontainer milik perusahaan asing, sebagian 

besar produk ekspor Indonesia menggunakan kontainer, harus 

menggunakan fasilitas transhipment port yang tersedia  kapal yang 

berlayar langsung ke pelabuhan-pelabuhan tujuan ekspor produk 

Indonesia, misalnya melalui transhipment port Singapore dan Malaysia. 
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Jasa-jasa transhipment yang wajib dibayar oleh exportir Indonesia, 

selain membayar jasa pergantian container barang untuk pelayaran 

internasional (ocean going container), dan jasa pelayaran untuk kapal 

pengangkutan produk eksport sampai ke negara tujuan. Hal ini 

penyebab utama Indonesia mengalami defisit pada neraca jasa yang 

tercatat sebesar US$ 7,84 miliar pada Tahun 2017.

Puluhan tahun Indonesia tidak menyiapkan membangun pelabuhan-

pelabuhan hub yang melayani pelayaran internasional. Baru mulai 

akhir 2017, pelabuhan Tanjung Priok dapat melayani mother vessels 

yang dapat melayani direct call dari Jakarta ke pelabuhan negara-negara 

tujuan.

Penutup dan Rekomendasi

Beberapa kebijakan untuk membenahi trade balance dalam jangka 

pendek, menengah, dan panjang melalui perubahan strategi menarik 

Foreign Direct Investment (FDI), perubahan struktur dan transformasi 

manufaktur, serta perbaikan neraca jasa. Perbaikan dan peningkatkan 

ekspor melalui perbaikan incentif fiscal dan non-fiscal perlu di dorong 

untuk dioptimalkan, serta peran pemerintah daerah untuk mendukung 

ekspor perlu ditingkatkan. Karena umumnya industri-industri yang 

berorientasi ekspor lokasi mereka di daerah. 

Secara bertahap dan terencana sesuai dengan kebutuhan domestik 

harus dikurangi import produk-produk pertanian seperti beras, kedelai, 

dan buah-buahan. Seharusnya produk pertanian dapat dioptimalkan 

untuk di produksi dalam negeri untuk memenuhi pasar domestik. Bukan 

sebaliknya di import untuk mencukupi kebutuhan lokal.

Pada tabel di bawa ini menjelaskan beberapa kebijakan yang 

memungkinkan dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan 

panjang. 
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Tabel Beberapa Kebijakan Mendorong Ekspor

KEBIJAKAN

Strategi Jangka Pendek/Menengah Incentive Tax dan Non-Tax

Menarik Investasi Asing (FDI)

Kebijakan terpadu untuk menarik 
Investasi Luar Negeri (Foreign Direct 
Investment) masuk ke Indonesia 
melalui fasilitas di lokasi-lokasi 
yang telah ditetapkan pemerintah 
seperti KEK, Bonded Zone, dan FTZ 
Batam, serta Kawasan-Kawasan 
Industri.

Tax Holiday waktunya dapat 
dipertimbangkan untuk 
diperpanjang waktunya sesuai 
dengan jenis industri yang 
akan dibangun menggunakan 
bahan baku dan penolong dari 
dalam negeri dan orientasi 
pemasaran produk untuk 
eksport , dan 

Tax Allowance persentase 
pengurangan dapat 
dipertimbangkan untuk 
diperbesar bagi industri yng 
menggunakan bahan baku dan 
penolong dari dalam negeri 
dan orientasi pemasaran 
produk untuk eksport.

Perijinan Investasi dan 
operasional perusahaan 
menggunakan fasilitas Online 
Single Submission (OSS), serta 
memanfaatkan lokasi tanah 
dan infrastrudktur dasar di 
wilayah KEK, Bonded Zone, 
FTZ Batam, dan Kawasan 
Industri.
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Strategi Jangka Menengah/Panjang

Perubahan Struktur Manufatur

Industri-Industri yang sudah 
beroperasi di berbagai lokasi di 
Indonesia, dilakukan evaluasi 
menyeluruh tentang kebutuhan 
pendukung infrastruktur dasar, 
bahan baku dan penolong, dan 
peralatan modal, untuk diarahkan 
dapat menciptakan perubahan 
jenis produk akhir yang dibutuhkan 
pasar berorientasi ekspor. Pada 
saat ekspor sedang berkurang 
menjadi waktu yang tepat 
dilakukan perubahan struktur 
dan transformasi manufaktur 
berorientasi ekspor.

Kebijakan ini diformulasikan 
bersama dengan Pemda—
yang memiliki lokasi kawasan 
industri termasuk KEK, 
FTZ, dan Bonded Zone, 
serta para pelaku Bisnis, 
kemudian kebijakan tersebut 
ditetapkan sebagai strategi 
nasional perubahan strutur 
industri nasional. Kebijakan 
ini wajib melibatkan Pemda 
untuk mendukung penuh 
pelaksanaan strategi ini di 
daerah.

Perbaikan Neraca Jasa

Perbaikan neraca jasa yang 
cenderung mengalami defisit 
selama ini, karena penggunaan jasa 
transit pelabuhan internasional di 
negara tetangga, saat nya sekarang 
harus diarahkan menggunaan jasa 
transshipment melalui pelabuhan-
pelabuhan hub internasional dalam 
negeri dengan memanfaatkan dari 
pelabuhan dalam negeri ke negara-
negara tujuan ekspor produk 
Indonesia

Pengembangan Pelabuhan-
Pelabuhan Hub di beberapa 
daerah, serta pengelola 
pelabuhan Hub Indonesia 
dapat memberikan incentive 
khusus bagi kapal-kapal yang 
melakukan direct call, melalui 
keringanan pembayaran biaya 
labuh, tambat, pandu, docking 
selama loading and unloading, 
dan pelayanan cepat saat 
loading-unloading untuk 
mengurangi waktu docking di 
pelabuhan, pelayanan prima 
dan cepat untuk administrasi 
kapal serta barang-barang 
yang akan di eksport.
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Gambar 1. Ekspor dan Impor Indonesia, 2014 - 2018

 
Gambar 2. Neraca Perdagangan Indonesia, 2014 – 2018 (Miliar US $)

Gambar 3. Ekspor dan Impor Indonesia, 2014 – 2018 (Miliar US $)
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Gambar 4. Neraca Perdagangan Indonesia, 2014 – 2018 (US $)
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Lampiran:

Tabel 1. Tabel Ekspor dan Impor Indonesia 2014-2018 (Value dan Volume)

Value (Juta US $) Volume (Ribu Ton)

Tahun Bulan Ekspor Impor Balance of 
Trade Ekspor Impor

2014 1 14473 14916 -444 49154 11591

2 14634 13791 844 43416 10640

3 15193 14524 669 49295 11440

4 14293 16255 -1962 45542 13005

5 14824 14770 53 47418 12197

6 15409 15698 -288 44989 12811

7 14124 14082 42 43625 11541

8 14482 14793 -312 43485 11676

9 15276 15546 -270 46043 13159

10 15293 15328 -35 43705 13184

11 13545 14042 -497 46182 12258

12 14436 14435 2 46611 14230

2015 1 13245 12613 632 43443 11995

2 12173 11510 663 39768 12135

3 13634 12609 1025 48209 12815

4 13105 12626 478 44113 13205

5 12755 11614 1141 41544 11453

6 13514 12978 536 40887 12790

7 11466 10082 1384 40909 9778

8 12726 12399 327 41704 12392

9 12588 11559 1030 41131 12517

10 12122 11109 1013 43492 11725

11 11122 11519 -397 41572 12397

12 11917 12077 -160 42890 13891
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2016 1 10582 10467 115 39593 11170

2 11317 10176 1141 38699 12777

3 11812 11302 510 43029 14281

4 11690 10814 876 39558 12028

5 11517 11141 377 40622 13133

6 13206 12095 1111 44767 13502

7 9650 9017 632 39032 10139

8 12754 12385 369 45801 14002

9 12580 11298 1282 44146 12809

10 12744 11507 1237 47378 12391

11 13503 12669 833 46606 12805

12 13832 12783 1050 45552 12988

2017 1 13398 11974 1424 43566 11678

2 12616 11359 1257 37468 12640

3 14718 13283 1435 47777 13474

4 13270 11951 1319 44249 12432

5 14334 13773 561 44050 14997

6 11661 9992 1670 39899 11067

7 13611 13890 -279 45104 13474

8 15188 13509 1679 47604 14290

9 14580 12788 1792 48289 13017

10 15253 14249 1003 50821 14704

11 15335 15114 221 47906 14558

12 14865 15104 -240 49114 14418

2018 1 14553 15309 -756 48202 13227

2 14133 14185 -53 46062 13779

3 15587 14464 1123 52335 12980

4 14537 16162 -1625 47556 14804

5 16209 17663 -1454 51735 16444

Sumber: bps.go.id
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Pendahuluan

Stabilitas Ekonomi merupakan satu dari berbagai tujuan yang akan 

dicapai dalam perekonomian suatu bangsa selain perluasan kesempatan 

kerja, kestabilan harga, memperbaiki negara dagang dan atau neraca 

pembayaran. Stabilitas ekonomi akan tercapai apabila tercipta keadaan 

ekonomi yang stabil. Sekitar 2000 tahun yang lalu, ahli sejarah 

Tiongkok Sima Quan sudah menguraikan makna stabilisasi ini dalam 

perputaran arus barang dan jasa dalam mata rantai supply dan demand 

sebelum Francois Quesnay mengetengahkan tableau economique. Dalam 

rangka mewujudkan kondisi stabilitas dalam perekonomian termasuk 

stabilitas nerara berjalan, maka syarat pertama adalah mewujudkan 

arus perputaran barang, jasa dan arus perputaran uang yang berjalan 

secara seimbang dan terkendali. Dengan demikian, dari sisi kebijakan 

moneter, perlu adanya pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai 

dengan kebutuhan oleh Bank Sentral. 

Syarat kedua (second order), menjaga kestabilan harga dalam negeri 

terutama kebutuhan pokok saat musim bulan puasa, lebaran Idul Fitri 

dan Idul Adha, Natal dan Tahun Baru Masehi, bahkan pasca lebaran 

pun tahun ini terjadi lonjakan harga. Jumlah uang yang beredar di 

KEBIJAKAN FISKAL YANG  
MENDORONG STABILISASI 
NERACA BERJALAN

Mohamad Ahlis Djirimu, SE., DEA., Ph.D 
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah
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masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. 

Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar oleh Bank 

Sentral, maka tingkat harga dari waktu ke waktu relatif akan terkendali. 

Jika keadaan harga stabil, masyarakat akan percaya bahwa membeli 

barang sekarang akan sama dengan membeli barang pada masa yang 

akan datang.

Syarat ketiga, adalah memperluas kesempatan kerja yang saat ini masih 

minim prestasi. Adanya kestabilan ekonomi yang baik melalui indikator 

pertumbuhan ekonomi yang terjaga seperti saat ini akan mendorong 

peningkatan jumlah investor untuk mengembangkan investasi-

investasi baru, yang akan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi 

peningkatan kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi tercapai apabila 

pengaturan jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan dengan baik 

oleh Bank Sentral.

Syarat keempat, memperbaiki Neraca Perdagangan dan atau 

Neraca Pembayaran, melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat 

memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus (ekspor 

lebih besar daripada impor) atau secara relatif minimal berimbang. 

Bentuk kebijakan moneter pada permasalahan ini seperti pemerintah 

melakukan devaluasi (menurunkan nilai mata uang dalam negeri 

terhadap mata uang asing) seperti yang dilakukan oleh Pemerintah 

Tiongkok pada Tahun 2015. Dengan adanya devaluasi, diharapkan nilai 

ekspor kita meningkat dan berpengaruh pada neraca perdagangan dan 

neraca pembayaran ke arah yang lebih baik asalkan elastisitas ekspor 

lebih tinggi atau cepat ketimbang elastisitas impor.

Volatilitas Kurs Merupakan Akar Masalah Ketidakstabilan 
Neraca Berjalan

Krugman dan Obstfeld (2009) mengetengahkan bahwa ada dua faktor 

berpengaruh pada necara berjalan yakni kurs riil dan pendapatan 

perkapita di negara pengimpor. Hampir dua dekade setelah krisis moneter 

di Asia, negara-negara Asia beralih dari sistem yang menganut kurs 

tetap menuju pada kurs fleksibel. Namun, kurs mengambang terkendali 

selalu diasosiasikan dengan dolar Amerika membutuhkan biaya mahal 

intervensi yang menggerus cadangan devisa yang mengakibatkan defisit 
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neraca berjalan sehingga menimbulkan menurunnya kepercayaan 

asing atas kemampuan bayar Indonesia. Adanya traumatis krisis Asia 

mendorong negara-negara Asia Timur melakukan kerjasama moneter 

di Asia. Bentuk kerjasama tersebut berupa riset dan antisipasi krisis, 

aplikasi secara kolektif mata uang yang dipatok terhadap dolar amerika 

atau yen atau penggunaan sekeranjang mata uang utama. 

Sesudah krisis Asia, para ekonom mendukung solusi dua arah yaitu 

sistem kurs tetap, pergerakan sempurna modal dan pengelolaan secara 

independen kebijakan keuangan yang dapat dicapai secara simultan. 

Tujuan solusi ini menyatakan bahwa hanya sistem kurs tetap adalah 

satu-satunya sistem moneter yang dapat berkesinambungan dalam 

lingkungan di mana mobilitas modal sempurna dan mengambang 

bebas atau kurs yang dipatok seperti currency board system (CBS) atau 

dolarisasi yang cocok di Asia Timur. Sistem kurs yang terdapat di 

tengah-tengah antara kurs tetap dan kurs bebas sangat rentan terhadap 

krisis moneter dan perbankan. Dalam proses pencarian sistem moneter 

alternatif yang tepat di Asia, khususnya dari stabilitas, ketertarikan 

pada penyatuan moneter Asia (AMU) juga merupakan solusi yang tepat. 

Peluncuran penyatuan ekonomi dan moneter model Eropa oleh negara-

negara Asia dipandang sebagai usulan yang tidak realistik walaupun 

para pemimpin Asia tertarik dengan ide yang sama. Namun, fluktuasi 

mata uang regional khususnya terhadap USD sangat mengganggu 

target-target ekonomi dan kinerja jangka pendek perekonomian negara-

negara Kawasan Asia Timur, khusus Indonesia berupa gejolak kurs atau 

fluktuasi kurs tidak terlepas dari pilihan kebijakan Indonesia di bidang 

moneter internasional.  

Konsekuensi dari pilihan Indonesia pada rezim kurs mengambang tentu 

punya akibat yang memang sudah dapat diperkirakan. Konsekuensi ini 

terlihat selama minggu ketiga November hingga pertengahan Desember 

2015. Pada Rabu, 25/11/2015, nilai tukar rupiah ditutup menguat pada 

tingkat Rp.13.690,00 per USD atau rupiah menguat 0,2 persen terhadap 

penutupan sebelumnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat 

itu ditutup menguat 0,88 persen pada tingkat 4.585,55 poin. Saat itu, 

investor asing mencatat net buy sebesar Rp89 milyar. Lima indeks 

sektoral dengan kapitalisasi pasar terbesar ditutup menguat berturut-
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turut sektor keuangan menguat 1,36 persen, manufaktur 0,95 persen, 

consumer 1,38 persen, infrastruktur 0,28 persen, perdagangan 0,62 

persen. Indeks di kawasan Asia semuanya melemah kecuali Shanghai 

yang menguat 0,88 persen. Mata uang di kawasan Asia Timur menguat 

yakni dolar Taiwan 0,59 persen, dolar Singapura 0,41 persen, Baht 

0,17 persen, Peso 0,2 persen, Yen 0,01 persen, Ringgit 1,41 persen 

kecuali Yuan yang melemah -0,01 persen. Hari itu, merupakan masa 

akhir penguatan mata uang regional Asia terhadap USD sebelum 

melemah secara kontinyu hingga pertengahan Desember walaupun 

menguat sejenak selama 17-18 Desember 2015. Jadi wajar jika kondisi 

ini akan berlangsung terus, inilah yang disebut sebagai kerentanan 

makroekonomi (macroeconomic vulnerability) saat Indonesia memilih 

memberlakukan rezim kurs mengambang. Hal ini tidak berarti bahwa 

pilihan pada rezim kurs tetap merupakan pilihan tanpa konsekuensi. 

Lalu pada Kamis, 26/11/015, nilai tukar rupiah mulai terdepresiasi 

secara perlahan-lahan hingga Rabu, 16/12/2015. Pada 26/11/2015 rupiah 

ditutup melemah pada tingkat Rp13.742,00 per USD atau melemah 0,38 

Persen terhadap masa penutupan sebelumnya. Mata uang di kawasan 

Asia ditutup bervariasi yakni dolar Taiwan melemah -0,28 persen, 

dolar Singapura melemah -0,22 persen, Baht -0,24 persen, Peso -0,24 

persen, Peso -0,22 persen dan Ringgit -0,28 persen. Pada 4/12/15, rupiah 

ditutup pada level Rp13.834,00 atau menguat 0,08 persen terhadap hari 

sebelumnya, sedangkan mata uang regional ditutup bervariasi yakni 

dolar Taiwan menguat 0,25 persen, dolar Singapura melemah -0,16 

persen, Baht 0,03 persen, Peso 0,29 persen, Yen -0,14 persen, Yuan 

-0,07 persen, serta Ringgit menguat 0,03 persen.

Pada jum’at, 11 Desember 2015, kurs rupiah bersama mata uang regional 

lainnya ditutup melemah. Rupiah ditutup pada tingkat Rp13.993,00 per 

USD, dolar Singapura -0,22 persen, Peso -0,12 persen, Yen -0,28 persen, 

Yuan -0,26 persen, dan Ringgit -0,78 persen. Pada Rabu sore, 16/12/15 

kurs rupiah kembali ditutup melemah pada tingkat Rp14.071,00 per 

USD atau melemah 0,18 persen terhadap penutupan sebelumnya. 

Mata uang regional ditutup melemah yakni dolar Taiwan -0,42 persen, 

dolar Singapura -0,29 persen, Baht -0,30 persen, Peso 0,03 persen, Yen 

-0,30 persen, Yuan -0,16 persen dan Ringgit -0,34 persen. Sebaliknya, 
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pada sesi penutupan kamis sore, kurs rupiah kembali menguat lagi pada 

tingkat Rp14.009,00 per USD atau terjadi penguatan 0,44 persen dari hari 

sebelumnya. Di kawasan Asia Timur, dolar Taiwan menguat 0,11 persen 

dan Ringgit menguat 0,07 persen. Sedangkan dolar Singapura melemah 

-0,39 persen, Baht -0,32 persen, Peso -0,28 persen, Yen -0,14 persen dan 

Yuan juga melemah -0,17 persen. Mengapa sejak 26 November rupiah 

ditutup melemah terus, setelah sehari sebelumnya menguat, lalu 

menguat lagi selama kamis-jum’at pada minggu ketiga desember 2015? 

Lalu apa yang terjadi di balik ini?  Tiga tahun kemudian, yakni pada 3 

Agustus 2018, kurs rupiah ditutup pada level Rp14.498,00 per dolar atau 

melemah -0,24 persen ketimbang penutupan sehari sebelumnya pada 

Rp14.478,00 per USD dengan rentang transaksi Rp14.495-Rp14.512,00 

per USD. Depresiasi rupiah ini juga terjadi mata uang regional seperti 

RM melemah -0,12 persen, dolar Singapura melemah -0,11 persen, Baht 

melemah -0,15 persen dan Yuan melemah -0,36 persen.

Fenomena ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam pasar 

keuangan global. Secara teoretis, pertama, fluktuasi kurs rupiah ini 

tidak terlepas dari pilihan Indonesia dalam pemberlakuan sistem kurs 

dalam impossible trinity atau segitiga Mundell. Indonesia menurut 

konsep Mundell tidak dapat mencapai tiga tujuan kebijakan moneter 

sekaligus yakni independensi kebijakan moneter, stabilitas kurs, dan 

integrasi pasar keuangan dunia. Independensi kebijakan moneter dan 

stabilitas kurs bertumpu pada pengendalian arus modal, stabilitas kurs 

dan integrasi pasar keuangan dunia bertumpu pada penyatuan moneter, 

sedangkan integrasi pasar keuangan dan independensi kebijakan 

moneter bertumpu pada sistem kurs mengambang. Seperti beberapa 

negara Asia lainnya yakni Korea Selatan, Filipina, Thailand, Indonesia 

hingga saat ini lebih memilih integrasi dalam perekonomian global dan 

independensi kebijakan moneter. Pilihan rezim kursnya adalah kurs 

bebas. Tentu saja melepaskan pilihan stabilitas nilai tukar dan integrasi 

ekonomi dunia serta pilihan antara stabilitas kurs dan independensi 

kebijakan moneter. Konsekuensinya, stabilitas kurs diserahkan pada 

mekanisme pasar sehingga kondisinya seperti saat ini yang berlangsung 

sejak pemulihan pasca krisis Asia 1997. 
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Kedua, fluktuasi kurs atau tepatnya kurs yang tervolatiled seperti 

saat ini juga merupakan konsekuensi derasnya arus modal masuk ke 

Indonesia sebagai konsekuensi dari integrasi ekonomi Indonesia dalam 

perekonomian Global. Hanya saja berbeda dengan saat masa krisis 

Asia. Jika pada masa krisis Asia, arus masuk modal berupa financial 

investment bersifat jangka pendek atau hot money yang sewaktu-

waktu hengkang ke negara lain dan menimbulkan sudden stop.  Saat 

ini arus modal masuk didominasi oleh FDI khususnya pada bidang 

infrastruktur.

Saat ini memang terjadi perlambatan ekonomi seiring dengan 

berfluktuasinya kurs rupiah terhadap dolar Amerika bahkan sempat 

mencapai titik terendah sejak krisis Asia 1997. Fenomena ini membawa 

kekhawatiran akan adanya capital outflow yang dapat menimbulkan 

Indonesia terjerembab ke dalam krisis. Kekhawatiran ini sangat 

berlebihan karena fenomena ini terjadi juga di negara lain seperti 

terlihat dari data-data di atas. Penguatan dolar Amerika Serikat bukan 

hanya terhadap rupiah, tetapi terhadap hampir semua mata uang global. 

Pada periode Januari-Oktober 2015, terjadi capital outflow sebesar 

US$1,3 milyar, tetapi di pasar obligasi negara transaksi pembelian bersih 

mencapai US$5 milyar, artinya capital inflow lebih besar dari pada 

capital outflow dan investor di pasar obligasi membenamkan modalnya 

dalam jangka panjang. Pada sisi lain, Pemerintah berhasil menurunkan 

rasio utang dari 100 persen terhadap PDB pada tahun 2000 menjadi 

tinggal 25 persen pada 2015 dan sekitar 28 persen pada Tahun 2018. 

Defisit neraca berjalan saat Tahun 2015 mencapai 3 persen yang dapat 

dikurangi melalui investasi asing langsung (FDI) sebesar 2 persen dari 

PDB. Hingga September 2015, FDI telah mencapai US$21,3 milyar yang 

diperkirakan hingga akhir tahun ini akan mencapai US$28 milyar. 

Tingginya FDI ini akan merupakan solusi tepat bagi pengurangan 

defisit transaksi berjalan karena bersifat jangka panjang. Tanpa 

sengaja, 40 persen FDI ini ditanamkan pada sektor jasa dan tersier 

termasuk infrastruktur bersamaan dengan alokasi dana infrastruktur 

dalam APBNP 2015 yang mencapai Rp600 trilyun pada infrastruktur. 

Peningkatan FDI ini terjadi terus hingga Tahun 2018. Dari sisi domestik, 

dominasi perputaran keuangan pada sektor infrastruktur justru tidak 

menimbulkan dampak inflasi di dalam negeri.    



57Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Di tahun 2001, Jeffrey A. Frankel menyatakan “no sigle currency regime 

is right for all countries at all time”. Tidak ada satupun rezim kurs yang 

tepat semua negara pada waktu yang sama. Semenjak runtuhnya sistem 

Bretton Wood di Tahun 1970 rezim kurs telah beralih dari rezim stabil 

menjadi rezim volatilitas kurs. Kurs ini semakin berfluktuasi tinggi 

seiring dengan integrasi ekonomi dunia dalam sistem keuangan yang 

sangat terbuka. Arsitektur keuangan dunia mengalami perubahan. 

Negara yang dalam arsitektur keuangannya masih mengandalkan 

lembaga perbankan sebagai satu-satunya sumber keuangan akan 

semakin rapuh dibandingkan dengan negara yang mengandalkan 

berbagai sumber keuangan seperti pasar obligasi, pasar surat hutang, 

pasar saham maupun arus modal asing jangka panjang.

Fenomena ini tidak terlepas dari terminologi volatilitas kurs. 

Volatilitas kurs atau berfluktuasinya kurs mata uang suatu negara 

yang berlangsung sangat tinggi dan cepat, tidak hanya mempengaruhi 

satu indikator makroekonomi suatu negara, tetapi mempengaruhi 

semua indikator makro ekonomi hingga mengganggu proses stabilisasi 

ekonomi berbagai negara di dunia ini. 

Volatilitas kurs berpengaruh negatif terhadap kinerja perdagangan 

suatu negara karena memberikan ketidakpastian kurs yang menjadi 

rujukan dalam transaksi perdagangan internasional. Temuan empiris 

Belanger et al (1988), Feenstra dan Kendall (1991), Savvide (1992), 

Frankel dan Wei (1993), Arize et al (2000), Aristotelous (2001), Doganlar 

(2002), Siregar dan Rajan (2004), Chit et al (2008) menujukkan dampak 

negatifnya. Sejarah membuktikan, para ekonom tadi menyatakan 

konsekuensi volatilitas kurs menjadi perdebatan hangat atas 

optimalisasi berbagai rezim kurs sejak runtuhnya sistem Bretton Woods 

pada dekade 1970an dan sejak itu, kurs semakin tidak stabil. Di satu 

sisi, para ekonom pendukung rezim kurs tetap menyatakan volatilitas 

kurs justru memperburuk perdagangan internasional. Sementara pada 

sisi ekonom pendukung rezim kurs bebas menyatakan bahwa justru 

kurs bebas memberikan kesempatan kepada mata uang suatu negara 

untuk mencari keseimbangan baru. Keseimbangan baru ini tercipta 

melalui penyesuaian dalam neraca pembayaran sebagai jawaban atas 

gejolak internasional dan untuk menekan kenaikan bea masuk, serta 
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untuk mengendalikan pergerakan modal menuju pada kesimbangan 

makroekonomi baru. Menurut mereka, volatilitas kurs secara langsung 

dapat mempengaruhi perdagangan internasional suatu negara melalui 

adanya kepastian harga bahan baku produksi, adanya penyesuaian 

harga bahan baku dan secara tidak langsung mempengaruhi struktur 

output melalui investasi dan kebijakan pemerintah.

Di samping memperburuk perdagangan internasional, volatilitas kurs 

juga berpengaruh pada stabilitas harga domestik. Stabilitas harga-harga 

dalam wujud tingkat inflasi tergantung pula pada lemah dan kuatnya 

lembaga keuangan di suatu negara. Bagi pendukung rezim kurs tetap 

menyatakan pegging exchange rate atau kurs yang dipatok berkontribusi 

pada stabilitas inflasi. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa pada 

negara-negara berkembang di mana lembaga keuangannya lemah, kurs 

yang dipatok menjadi instrumen penting dalam mengendalikan inflasi 

melalui stabilitas kurs dan pengendalian instrumen moneter lainnya. 

Sebaliknya, pada negara-negara di mana lembaga keuangan sangat 

kuat, adanya independensi Bank Sentral, pasar keuangan berkinerja 

baik, inflation targeting menjadi instrumen penting dalam stabilisasi 

harga di negara-negara maju dan berkembang.

Volatilitas kurs juga berpengaruh pada arus modal asing maupun 

pertumbuhan ekonomi. Berbagai studi seperti Golberg dan Kolstad 

(1995), Bénnasy-Quéré (2001), Morrisey dan Manop (2008) menunjukkan 

bahwa depresiasi mata uang negara-negara tujuan Foreign Direct 

Investment (FDI di Asia Tenggara terhadap USD justru akan memacu 

masuknya FDI (capital inflow) ke negara-negara berkembang tujuan 

FDI. Namun hal ini tidak berlaku bagi Yen karena volatilitas mata 

uang regional Asia Timur terhadap Yen justru memperlemah arus FDI 

negara-negara OECD ke ngara-negara Asia Timur. Namun, instrumen 

ini bukan merupakan satu-satunya faktor penarik arus modal asing 

langsung karena faktor produksi murah dan fleksibilitas pasar TK, 

jumlah saluran telpon, pertumbuhan ekonomi, ratio ekspor terhadap 

PDB, nilai tambah bruto sektor manufaktur, tingkat inflasi, portfolio 

investment, infrastruktur, iklim investasi juga menjadi faktor penentu 

masuknya FDI.

Volatilitas kurs juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Para 
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ekonom seperti Schanbl (2007), Reinhart dan Rogoff (2002) menemukan 

bahwa stabilitas kurs berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi 

khususnya bila negara yang bersangkutan menerapkan kurs fleksibel. 

Berbagai temuan empiris menunjukkan, bahwa fluktuasi rupiah ini 

beriringan dengan semakin teringrasinya perekonomian Indonesia 

dalam tatanan ekonomi dunia. Sejak krisis Asia 1997, volatilitas kurs 

semakin dominan mempengaruhi perekonomian regional yang 

selanjutnya menjadi satu dari berbagai penyebab krisis ekonomi. Hal 

yang patut diwaspadai adalah selama ini krisis ekonomi ini dominan 

terjadi se kawasan seperti krisis Amerika Latin di Tahun 1994, krisis 

Asia 1997 maupun krisis Zona Euro sejak 2010. Karena seringnya 

terjadi krisis sekawasan, maka kerjasama ekonomi seperti early 

warning system yang dikembangkan oleh Asian Development Bank 

(ADB) harus menjadi tradisi dilakukan. Saat ini pun, kelesuan ekonomi 

regional masih terasa sebagai konsekuensi kelesuan ekonomi dunia 

terutama Tiongkok. 

Berbagai Pilihan Strategi Bagi Indonesia

Bagi Indonesia, strategi yang perlu dilakukan adalah pertama, 

menjaga agar neraca perdagangan Indonesia tetap surplus. Surplus 

ini dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan pelaku usaha 

mendorong ekspor yang punya nilai tambah di sektor industri 

manufaktur ringan, elektronik, dan industri antara maupun industri 

berat. Ekspor bahan baku berbasis SDA sedapat mungkin dilarang 

karena terms of tradenya rendah di pasaran internasional. Hal ini tentu 

akan memupuk cadangan devisa lebih banyak lagi. Cadangan devisa 

Indonesia pada November 2015 hanya mencapai 100,24 milyar USD 

masih sangat rentan. Sedangkan pada Juni 2018, cadangan devisa 

telah mencapai 123 milyar USD sedikit menurun sebagai konsekuensi 

penyesuaikan suku bunga acuan selama tiga ke level 5,25 persen 

oleh Bank Indonesia. Selama ini, negara yang mampu memperbesar 

cadangan devisanya menjadi negara yang sangat kuat dari gejolak 

ekonomi dunia. Kerjasama ini menjadi kurang berarti bila komponen 

ekspor masih didominasi bahan baku impor yang tentu dibayarkan 

dengan dolar. Oleh karena penggunaan bahan baku dalam negeri 
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harus digalakkan. Kedua, walaupun saat ini rupiah mengalami tekanan 

akibat kenaikan Fed Fund Rate pada kamis, 17 Desember 2015 dari 0-0,25 

persen menjadi 0,25-0,50 persen serta pada Mei 2018 telah menjadi 2 

persen yang disinyalir akan mendorong investor asing di Indonesia akan 

mengkoversi dananya dari investasi rupiah ke investasi dolar, Bank 

Indonesia harus mempertahankan daya tarik suku bunga acuan sebesar 

7,5 persen di Tahun 2017 menjadi 5,25 persen pada Juli 2018, pada sisi 

lain akan menarik bagi dunia usaha. Ketiga, Bank Indonesia dapat 

melepaskan surat berharga dalam mata uang dolar untuk menambah 

cadangan dolarnya. Keempat, pemerintah dapat melakukan repatriasi 

yakni mewajibkan hasil ekspor disimpan di dalam negeri untuk 

menjaga cadangan dolar. Kelima, Pemerintah Pusat dan daerah perlu 

menyusun roadmap maupun rencana aksi penggunaan produk-produk 

dalam negeri sebagai bagian dari nasionalisme ekonomi. Kampanye 

ini perlu dimulai dari dunia pendidikan utamanya memasukkan 

dalam kurikulum pendidikan kecintaan akan produk sendiri. Keenam, 

walaupun jarang dilakukan, pemerintah dapat melakukan sterilisasi 

yakni melarang internasionalisasi rupiah, walaupun neraca berjalan 

selalu defisit. Ketujuh, dalam jangka pendek, bila elastisitas ekspor 

Indonesia lebih tinggi daripada elastisitas impor, pemerintah dapat 

melakukan dumping kurs untuk memacu ekspor Indonesia. Tentu 

saja harus memperhitungkan paritas daya beli masyarakat yang akan 

tergerus saat Indonesia melakukan devaluasi, walaupun kebijakan ini 

terakhir diberlakukan Indonesia pada 12 September 1986. Kedelapan, 

bila dipandang perlu, pemerintah bekerjasama dengan negara-negara 

ASEAN lainnya untuk memberlakukan pajak Tobin yakni pajak atas 

transaksi keuangan. Kesembilan, pemerintah dapat mewajibkan 

perusahaan multinasional asing menyimpan separuh hasil transaksinya 

di Indonesia hingga masa tertentu.

Peran Instrumen Fiskal Dalam Stabilitas Neraca Berjalan

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka 
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mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan 

jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan 

fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja 

pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh 

pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka 

melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal 

adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau 

pengeluaran Negara. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan 

Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh 

pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah 

apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat 

mengurangi belanja.

Ada tiga instrumen kebijakan fiskal yang dapat ditempuh yakni 

memperkuat kualitas belanja. Kualitas belanja dalam jangka panjang 

dapat ditempuh melalui penguatan kualitas sumberdaya manusia 

melalui kanal perluasan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat 

kesehatan. Selain itu, pemerintah dapat mendorong peningkatan 

invstasi dan ekspor seperti diutarakan pada bagian sebelumnya. 

Pemerintah fokus belanja pada perlindungan sosial berbasis pada 

Basis Data Terpadu TNP2K dan program prioritas yang tidak menimbul 

time mismatch dan maturity mismatch, serta memperkuat kualitas 

desentralisasi fiskal. Instrumen kedua yakni memperlebar ruang 

fiskal. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan tax ratio fokus 

pada perbaikan dan administrasi penerimaan negara. Selain itu, 

pemberian insentif fiskal pada investasi, ekspor dan industrialisasi 

berbasis pada substitusi impor bagi produk-produk yang dapat dihasil 

domestik. Optimalisasi pengelolaan aset negara dan efisiensi belanja 

non prioritas dan efektivitas subsidi dan bansos, serta pengembangan 

pembiayaan kreatif dan inovatif. Instrumen ketiga yakni menjaga daya 

tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan rasio 

hutang, transformasi keseimbangan primer menuju keseimbangan 

surplus, serta memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi 

ketidakpastian global.

Kesimpulan

Bertumpu pada uraian di atas, maka stabilitas neraca berjalan yang 

berakar pada volatilitas kurs sebagai konsekuensi dari defisit neraca 
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berjalan dari sisi kebijakan fiskal dapat diatasi sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan Penerimaan Negara yang lebih realistis melalui 

dukungan insentif fiskal, mendorong iklim investasi dan dunia usaha. 

Fokus Penerimaan Negara pada sektor perdagangan dan Wajib 

Pajak Pribadi, ekstensifikasi melalui geo tagging, memperbaiki basis 

pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan data base pajak, 

serta optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status wajib pajak. 

Selain itu, pemerintah juga melakukan optimalisasi perjanjian pajak 

internasional; cukai dan pajak lainnya untuk mengurangi konsumsi 

pada produk tertentu dan atau untuk mengurangi dengan eksternalitas 

negatif. Pemerintah melakukan pula optimalisasi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dengan tetap memperhatikan pelestarian SDA dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Kedua, Pemerintah akan fokus pada belanja lebih produktif seperti 

Belanja Infrastruktur dan Belanja Sosial, efisiensi pada Belanja Barang, 

mempertahankan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan pendidikan 

20 persen. Selain itu, belanja pemerintah difokuskan pada fleksibilitas 

dalam merespon kondisi perekonomian, mitigasi bencana alam dan 

risiko fiskal, dan percepatan penyerapan anggaran. 

Ketiga, melakukan subsidi lebih tepat sasaran. Kebijakan ini dilakukan 

melalui subsidi energi yakni melakukan subsidi untuk Bahan Bakar 

Minyak (BBM) jenis solar, distribusi tertutup (targeted) subsidi liquefied 

petro gaz (LPG) 3 kg, penggunaan Basis Data Terpadu TNP2K bagi Rumah 

Tangga yang akan memperoleh subsidi listrik serta dari sisi non ekonomi, 

memperbaiki ketepatan sasaran. 

Keempat, Pemerintah sebaiknya memperkuat desentralisasi 

fiskal melalui reformulasi perhitungan alokasi DAU, memperbaiki 

pengalokasian, penyaluran dan arah penggunaan Dana Bagi Hasil 

(DBH). Pemerintah akan memperbaiki pengalokasian Dana Transfer 

Khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar serta 

meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi 

amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai 

dengan kemampuan keuangan negara. 
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Kelima, Pemerintah sebaiknya fokus pada Kesinambungan Fiskal 

melalui kebijakan menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap PDB, 

memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan 

pembiayaan usaha kecil menengah. Selain itu, Pemerintah menempuh 

kebijakan investasi selektif, serta menyempurnakan mekanisme 

penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
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Berdasarkan laporan Bappenas (2016), di Indonesia terdapat 60,7 

juta unit UMKM yang sebagian besar merupakan usaha berskala 

mikro (98,73 persen), dengan pertumbuhan UMKM periode 2011-

2015 mencapai 2,4% dan pertumbuhan terbesar berada pada usaha 

menengah sebesar 8,7%   dari seluruh unit usaha yang ada.  Kegiatan 

UMKM tersebut mampu menyerap 132,3 juta tenaga kerja dan telah 

memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp.4.202,9 triliun 

atau setara 46,62% dari total PDB pada tahun 2013. Kondisi ini 

menjadikan UMKM berperan dalam mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi, penopang kegiatan ekonomi lokal, pencipta pasar baru dan 

inovasi, menjaga neraca pembayaran dalam menghasilkan ekspor, dan 

menciptakan lapangan kerja kerja. 

Pada setiap provinsi di Indonesia memiliki permasalahan yang 

beragam dalam mendorong pertumbuhan UMKM seperti keterbatasan 

modal dan sumber investasi, manajemen organisasi, SDM, serta linkage 

dengan perusahaan serta ekspor sehingga kontribusi yang dihasilkan 

terhadap PDB berbeda-beda.  Pada daerah daerah yang memiliki 

keunggulan modal dan sumber investasi dan dilengkapi dengan 

SDM dan pasar yang memadai akan memiliki keunggulan UMKM 

dibandingkan dengan daerah lain yang kurang terhadap komponen 

tersebut. Kebijakan pemerintah mendorong UMKM, melalui 

MENDORONG PERTUMBUHAN 
UMKM MELALUI KEBIJAKAN 
FISKAL BERDASARKAN  
SEKTOR USAHA

Dr. Rully Novie Wurarah
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat
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penurunan tarif pajak bagi UMKM hanya memberikan kontribusi yang 

berarti bagi UMKM tersebut. 

Saat ini penurunan 0,5 persen sudah mulai disosialisasikan dan di 

Provinsi Papua Barat melalui spanduk yang di pajang. Tarif PPh final 

UMKM yang lebih rendah diharapkan dapat mendorong kegiatan bisnis 

para pelaku usaha kecil dan memperkuat basis pajak.  Namun bagi 

daerah seperti Papua Barat persentase UMKM yang aktif hanya 43,56%, 

insfrastruktur yang dibangun untuk masyarakat lokal seperti pasar 

belum difungsikannya, kemitraan dengan PMA/PMDN belum terjalin 

dengan baik, regulasi terkait tentang penanaman modal dan pemberian 

insentif  kemudahan berinvestasi belum tersedia, kurangnya kepastian 

hukum terhadap pelaku usaha,  keberpihakan kepada pengusaha asli 

Papua dalam kegiatan ekonomi  belum optimal bahkan  jenis usaha 

menurut sektor ekonomi lebih didominasi oleh perdagangan besar dan 

eceran  dibandingkan dengan sektor pertanian dan indiustri kecil. 

Berdasarkan BPS (2016) Sektor pertanian Papua Barat, telah 

memberikan kontribusi sebesar mencapai 11,32 persen terhadap PDRB 

dengan pertumbuhan 3,35 persen dan memiliki kontribusi tenaga 

kerja sebesar 42,38 persen dibandingkan dengan industri sebesar 5,1 

persen dan perdagangan sebesar 18,42 persen. Usaha Mikro lebih 

mendominasi di Papua dan berdasarkan laporan BI (2017) kontribusi 

terbesar dalam memperoleh kredit berasal dari sektor perdagangan. 

Sektor tersebut lebih didominasi oleh penduduk yang berasal dari 

luar Papua sehingga keberpihakan terhadap Orang Asli Papua kurang 

mendapatkan perhatian sedangkan sebagian besar penduduk Papua 

berada pada sektor pertanian. 

Melalu kebijakan fiskal dengan penurunan 0,5 persen, maka penduduk 

lokal tidak dapat diakses oleh kebijakan fiskal tersebut sehingga saat 

ini belum memberikan keberpihakan kepada OAP sesuai dengan 

Undang-undang Otsus Papua. UMKM yang aktif di Papua Barat hanya 

43,56%, dan lebih di dominasi oleh sektor perdagangan sehingga 

perlu dipacu sektor lainnya seperti pertanian dan industri, sehingga 

nilai tambah atau kontribusi sektor tersebut akan terapresiasi. Jadi 

kebijakan penurunan fiskal tersebut perlu di lakukan berdasarkan 
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sektor usaha yang dominan berdasarkan jumlah kerdit yang di peroleh, 

sedangkan sektor pertanian yang kurang berkembang perlu dilakukan 

pembebasan pajak pada kurun waktu tertentu misalnya 5 tahun atau 

dapat di berlakukan ketika sektor usaha tersebut telah memiliki tingkat 

pengembalian usaha yang memadai berdasarkan penilaian kesehatan 

dari laporan keuangannya.

Penstrataan kebijakan fiskal terhadap UMKM dari sektor bisnis tersebut 

dapat mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil sehingga 

untuk jangka panjang selain menunjang kontribusi terhadap PDRB juga 

dapat memperbesar basis pajak. Pada satu sisi   pertumbuhan UMKM 

akan meningkat dengan bertambahaya UMKM yang aktif dan dapat 

merangsang tumbuhnya UMKM yang baru.
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Poppy Ismalina, M.Ec.Dev., Ph.D 

ANALISIS PERKEMBANGAN 
UMKM DI INDONESIA1

 1 Tulisan ini untuk memenuhi tugas sebagai Ekonom Kementerian Keuangan tahun 2018

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM 
Ekonom Kementerian Keuangan

I. Pengantar

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan dasar 

pengklasifikasian UMKM Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, 

yang dimaksud dengan: 1) Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, atau usaha dengan hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp. 300 juta; 2) Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki 

kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 

500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau usaha 

dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan 

paling banyak Rp. 2,5 milyar; dan Usaha Menengah adalah usaha yang 

memiliki kekayaan bersih lebih Rp. 500 juta  sampai dengan paling 

banyak 10 milyar tidak termasik tanah dan bangunan tempat usaha 

atau usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih Rp. 2,5 milyar sampai 

dengan paling banyak Rp. 50 milyar. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan UMKM berdasarkan 
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jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Definisi UMKM berdasarkan 

tenaga kerja digunakan oleh BPS dalam pelaksanaan Survey Industri 

Mikro dan Kecil tahunan. Dalam hal ini, 1) Usaha Mikro didefinisikan 

sebagai usaha yang mempekerjakan 1 hingga 4 tenaga kerja; 2) Usaha 

Kecil adalah usaha yang memperkerjakan 5 hingga 19 tenaga kerja; 

dan 3) Usaha Sedang adalah usaha yang mempekerjakan 20 hingga 99 

tenaga kerja.

Industri sektor UMKM dapat diklasifikasikan menurut jumlah 

tenaga kerja serta nilai investasinya. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah tenaga 

Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, suatu 

kegiatan usaha dapat diklasifikasikan sebagai: 1) Industri Kecil apabila 

industri tersebut mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja 

dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1 milyar tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian, suatu kegiatan 

usaha dapat diklasifikasikan sebagai 2) Industri Menengah apabila 

mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai 

investasi paling sedikit Rp. 1 Milyar, atau mempekerjakan paling sedikit 

20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15 

milyar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM bertujuan untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.  Di Indonesia, 

UMKM memegang peranan yang strategis dalam perekonomian 

nasional. Sektor UMKM memberikan kontribusi dalam pertumbuhan 

ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), serta sumber ekspor 

non-migas. Selain itu, UMKM juga memiliki fungsi sosial yang cukup 

penting terkait dengan penyebarannya di daerah pedesaan dan 

pengembangan keterampilan masyarakat desa, penyediaan kesempatan 

bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan bisnis/wirausaha, 

serta penciptaan komunitas-komunitas lokal. UMKM merupakan 

pelaku ekonomi yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial 

Indonesia.   
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II. Perkembangan UMKM di Indonesia

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, 

sektor UMKM cenderung lebih mampu untuk bertahan dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dikarenakan UMKM 

memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan proses produksinya serta 

tidak terlalu bergantung pada modal yang besar, pinjaman dari luar 

negeri dalam mata uang asing, ataupun impor. Jumlah unit UMKM 

terus bertambah, dan keberadaan UMKM tersebar luas di seluruh 

penjuru negeri dan menguasai hingga 99% aktivitas bisnis di Indonesia. 

Jumlah UMKM di Indonesia periode 1997-2013 cenderung mengalami 

peningkatan (Grafik 1). Pada tahun 1997, jumlah UMKM di Indonesia 

adalah 39,8 juta unit. Kondisi krisis di tahun 1998 mengakibatkan 

penurunan jumlah UMKM menjadi 36,8 juta unit. Pasca krisis ekonomi 

1997-1998, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat hingga 

mencapai 57,8 juta unit pada tahun 2013. Dalam kurun waktu 15 tahun 

pada periode 1997–2013, jumlah UMKM mengalami peningkatan 

sebesar 46%. Data terbaru dari BPS mencatat bahwa pada tahun 2016, 

total usaha yang ada di Indonesia adalah 59,7 juta unit dengan proporsi 

UMKM terhadap total usaha sebesar 99,9% dari total unit usaha 

yang ada di Indonesia. Proporsi usaha di Indonesia pada tahun 2016 

dapat dilihat pada Grafik 2. Unit usaha dengan jumlah paling besar di 

Indonesia adalah Usaha Mikro dengan jumlah 58,9 juta unit (98,7% dari 

total usaha di Indonesia), disusul Usaha Kecil dengan jumlah 648,2 ribu 

unit (1,15% dari total usaha di Indonesia) dan Usaha Menengah dengan 

jumlah kurang lebih 59,7 ribu unit (0,1% dari total usaha di Indonesia). 

Usaha Besar, jika dibandingkan dengan UMKM memiliki proporsi yang 

sangat kecil, yaitu hanya 0,01% dari total usaha di Indonesia dengan 

jumlah kurang lebih 6 ribu unit. 
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Grafik 1. Jumlah UMKM di Indonesia, 1997 – 2013

Sumber: BPS

Grafik 2. Jumlah usaha di Indonesia pada tahun 2016

Sumber: BPS

UMKM adalah sektor yang menyerap besar tenaga kerja Indonesia dalam 

jumlah besar. Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja yang diserap 

oleh sektor UMKM pada periode 1997–2013 mengalami peningkatan 
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(Grafik 3). Rata-rata penyerapan tenaga kerja Indonesia oleh UMKM 

selama kurun waktu 15 tahun dalam periode 1997 – 2013 adalah 97,3% 

dari seluruh tenaga kerja Indonesia (Grafik 4). Pada tahun 1997, total 

tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor UMKM adalah sebanyak 

65,5 juta tenaga kerja. Pada tahun 2013, tenaga kerja yang terserap oleh 

sektor UMKM tumbuh sebesar 74% menjadi sebanyak 114,1 juta tenaga 

kerja. Data terbaru dari BPS mencatat penyerapan tenaga kerja sektor 

UMKM sebesar 96,5% dari total tenaga kerja Indonesia pada tahun 2016. 

Berdasarkan data Sensus Ekonomi Indonesia 2016 dan OECD Structural 

and Demographic Business Statistics (SDBS), 76,3% penyerapan tenaga 

kerja Indonesia berasal dari perusahaan-perusahaan kecil dengan 

pekerja kurang dari 20 orang. Mayoritas UMKM di Indonesia berada di 

sektor informal: sekitar 70% penyerapan tenaga kerja nasional dan 90% 

total usaha di Indonesia merupakan kontribusi dari sektor informal1.

Grafik 3. Jumlah tenaga kerja sektor UMKM, 1997 – 2013

Sumber: BPS

Grafik 4. Proporsi tenaga kerja di sektor UMKM terhadap tenaga kerja 
Indonesia, 1997 – 2013; serta data tahun 2016

Data Tahun 2016 Satuan

Penyerapan Tenaga Kerja 
Sektor UMKM 96,5 Persen (%)

Sumber: BPS

1  OECD, SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018, hal 19. 
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Selain peranannya dalam aktivitas ekonomi serta penyerapan kerja di 

Indonesia, sektor UMKM juga memiliki kontribusi yang besar terhadap 

pembentukan PDB nasional. Kontribusi sektor UMKM terhadap 

PDB Indonesia dapat dilihat dala Grafik 5. Kontribusi sektor UMKM 

terhadap PDB meningkat dengan pesat pada periode 1997–2001, dengan 

pertumbuhan kontribusi sektor UMKM terhadap PDB mencapai 217,2%. 

Pada tahun 1997, awal terjadinya krisis ekonomi Indonesia, sektor 

UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar Rp. 

250 trilyun. Pasca krisis ekonomi Indonesia tahun 1997–1998, kontribusi 

sektor UMKM terhadap PDB terus meningkat hingga pada tahun 2013 

sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 

Rp. 1.500 trilyun. Rata-rata kontribusi sektor UMKM terhadap PDB 

Indonesia pada periode 1997–2013 adalah 57% dari total PDB Indonesia 

(Grafik 6). Data terbaru dari BPS mencatat bahwa pada tahun 2016, sektor 

UMKM memberikan kontribusi sebesar 62,6% dari total PDB Indonesia.   

Grafik 5. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia, 1997 – 2013

Sumber: BPS
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Grafik 6. Proporsi Kontribusi UMKM terhadap Total PDB Indonesia, 1997 – 
2013; serta data tahun 2016

Data Tahun 2016 Satuan

Kontribusi Sektor UMKM 
terhadap PDB Indonesia 62,57 Persen (%)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM dab BPS

Sektor UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ekspor 

komoditas non-migas Indonesia. Grafik 7 menunjukkan nilai ekspor 

non-migas dari sektor UMKM Indonesia. Pada periode 1997 – 2013, 

nilai ekspor non-migas dari sektor UMKM berfluktuasi namun 

cenderung meningkat. Dalam kurun waktu 15 tahun pada periode 

1997 – 2013, Nilai ekspor non-migas sektor UMKM meningkat sebesar 

364%. Jika dilihat dari kontribusi terhadap total ekspor non-migas 

Indonesia, proporsi dari sektor UMKM mengalami penurunan (Grafik 

8). Pada tahun 1997, proporsi ekspor non-migas sektor UMKM adalah 

33,3%, kemudian menurun tajam pasca krisis ekonomi Indonesia pada 

tahun 1997–1998. Pada tahun 2013, proporsi kontribusi sektor UMKM 

terhadap ekspor non-migas adalah sebesar 15,7%, menurun sebesar 

53% dibandingkan tahun 1997. Data terbaru dari BPS mencatat bahwa 

pada tahun 2016, proporsi kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor 

non-mihas Indonesia adalah sebesar 16,45%.

Grafik 7. Nilai Ekspor Non-Migas UMKM, 1997 – 2013; serta data tahun 2016

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM
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Grafik 8. Proporsi Nilai Ekspor Non-Migas UMKM terhadap Total Ekspor Non-
Migas Indonesia, 1997 – 2013; dan data tahun 2016

Data Tahun 2016 Satuan

Proporsi Nilai Ekspor Non-
Migas Sektor UMKM 16,45 Persen (%)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM dan BPS

Pacsa krisis ekonomi 1997–1998, nilai investasi sektor UMKM terus 

meningkat (Grafik 9). Pada tahun 1999, nilai investasi dari sektor UMKM 

adalah sebesar Rp. 32,1 trilyun. Data Kementerian Koperasi dan UMKM 

mencatat nilai investasi dari sektor UMKM pada tahun 2013 adalah 

sebesar Rp. 314,3 trilyun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun 

waktu 14 tahun, sektor UMKM mengalami pertumbuhan nilai investasi 

sebesar 963%.
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Grafik 9. Nilai Investasi UMKM Indonesia

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Sektor UMKM di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting 

dalam perekonomian nasional. Dalam hal pertumbuhan unit usaha, 

penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap PDB, kontribusi terhadap 

ekspor serta investasi, sektor UMKM terus mengalami pertumbuhan 

yang positif. Namun, pertumbuhan dari kontribusi sektor UMKM 

terhadap ekonomi Indonesia kian menurun. Penurunan kontribusi 

sektor UMKM terhadap perekonomian nasional dapat dilihat dalam 

grafik kontribusi terhadap PDB Indonesia (Grafik 6), grafik pertumbuhan 

nilai ekspor non-migas (Grafik 8), grafik pertumbuhan jumlah UMKM 

(grafik 10) serta produktivitas tenaga kerja (Grafik 11). 

Kontribusi UMKM terhadap PDB pada periode 2006 – 2013 cenderung 

mengalami perlambatan (Grafik 6). Hal ini didorong oleh kontribusi 

usaha mikro yang semakin menurun2. Meskipun mengalami 

perlambatan, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Indonesia cukup 

besar. Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan sektor UMKM 

dengan menerbitkan aturan, kebijakan serta program-program untuk 

pengembangan sektor UMKM di Indonesia. Regulasi dan program 

pemerintah terkait UMKM sedikit banyak kembali menumbuhkan 

peranan UMKM terhadap perkonomian khisusnya terkait dengan 

2  Ibid.
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kontribusinya terhadap PDB. Data terbaru BPS mencatat peningkatan 

kontribusi sektor UMKM terhadap PDB tahun 2016 sebesar 62,6%. 

Partisipasi sektor UMKM terhadap ekspor komoditas non-migas 

Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan usaha-usaha 

besar. Dalam Grafik 8, terlihat bahwa kontribusi sektor UMKM 

terhadap ekspor non-migas cenderung menurun. Menurut Bank 

Indonesia3, komposisi ekspor non-migas sektor UMKM yang paling 

besar disumbangkan oleh Usaha Menengah. Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil hanya menyumbang sebagian kecil dari nilai ekspor non-migas 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa akses ekspor dari sektor UMKM, 

khususnya Usaha Mikro dan Usaha Kecil, masih cenderung rendah.

Pertumbuhan jumlah UMKM Indonesia pada periode 2007–2013 

cenderung stagnan di angka 2%. Menurut Bank Indonesia4, rata-rata 

pertumbuhan unit usaha UMKM yang paling tinggi adalah Usaha 

Menengah yaitu sebesar 6,2% pada 2007–2014. Rata-rata pertumbuhan 

unit Usaha Mikro adalah sebesar 2,37% dan Usaha Menengah sebesar 

4,5% pada periode yang sama. Walaupun cenderung stagnan di angka 

2%, pertumbuhan UMKM masih berada di atas pertumbuhan unit usaha 

nasional periode 2007-2014. Pada tahun 2016, pertumbuhan jumlah 

UMKM di Indonesia meningkat menjadi sebesar 3,1%. Pemerintah 

menargetkan pertumbuhan jumlah UMKM sebesar 4% untuk tahun 

2018 dan 5% untuk tahun 2019.

3  Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing 
UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan Pasca MEA 2025, hal 9.
4  Ibid.
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Grafik 10. Pertumbuhan Jumlah UMKM Indonesia, 1997 – 2013

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Sektor UMKM memiliki andil yang besar dalam aktivitas perekonomian 

Indonesia, dikarenakan besarnya unit usaha serta tenaga kerja pada 

sektor UMKM. Namun, dalam hal produktivitas, sektor UMKM masih 

jauh tertinggal dari Usaha Besar. Grafik 11 menunjukkan perbandingan 

produktivitas UMKM dan Usaha Besar pada periode 2006–2009 dan 

2010–2013. Sektor UMKM mengalami peningkatan produktivitas 

dari yang sebelumnya sebesar Rp. 12,2 juta pada periode 2006–2009 

menjadi Rp. 13,3 juta pada periode 2010–2013. Sektor UMKM yang 

paling besar produktivitasnya adalah Usaha Menengah, dengan 

produktivitas Rp. 112,4 juta pada periode 2010–2013. Usaha Kecil 

memiliki produktivitas Rp. 64,7 juta pada periode yang sama, diikuti 

Usaha Mikro dengan peroduktivitas yang paling rendah yaitu 7,8 

juta . Di sisi lain, produktivitas Usaha Besar pada periode 2010–2013 

adalah Rp. 334,8 juta, atau 25 kali lebih besar dibandingkan dengan 

produktivitas rata-rata sektor UMKM.    
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Grafik 11. Perbandingan Produktivitas UMKM dan Usaha Besar, Periode 2006 – 
2009 dan 2010 – 2013

Sumber: Statistik UMKM, dalam laporan Bank Indonesia

III. Potensi dan Tantangan bagi UMKM Indonesia

Bank Dunia mendukung argumen yang menyatakan bahwa UMKM 

dapat berfungsi sebagai engine of growth di negara-negara berkembang5. 

Hal ini berkaitan dengan fungsi sektor UMKM dalam meningkatkan 

kompetisi dan kewirausahaan; manfaat sektor UMKM terhadap 

efisiensi ekonomi, inovasi dan pertumbuhan produktivitas agregat; 

serta peran sekor UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Keberadaan 

UMKM mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Mayoritas 

UMKM di Indonesia terletak di pedesaan serta memegang pernanan 

penting dalam pengembangan talenta dari masyarakat desa. Selain itu, 

sejalan dengan perkembangan penduduk usia muda terdidik dan tren 

peningkatan industri kreatif, UMKM merupakan sumber tumbuhnya 

pelaku-pelaku ekonomi yang mampu mengembangkan dan menerapkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing.

Selain berpotensi menjadi engine of development, sektor UMKM juga 

memiliki potensi yang besar sebagai engine of export growth, khususnya 

bagi UMKM di sektor manufaktur. Peran UMKM tidak terbatas pada 

5  Tulus Tambunan, Enterpreneurship Develipment: SMEs in Indonesia, hal. 98.
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penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat: sektor 

UMKM merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekspor, khususnya 

barang-barang manufaktur, dan pertumbuhan PDB. Jumlah UMKM 

yang besar memiliki potensi yang sangat besar dalam peningkatan 

skala produksi serta pemasaran barang dan jasa. Fleksibiltias UMKM 

memberi kemudahan sektor UMKM untuk menyesuaikan diri dengan 

permintaan pasar dan keadaan ekonomi Indonesia. UMKM, dengan 

memanfaatkan sumber daya lokal menghasilkan produk-produk yang 

terjangkau bagi masyarakat sehingga UMKM memiliki potensi untuk 

memberikan berkontribusi yang besar dalam penguatan pasar domestic.

Kendala terbesar yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah sulitnya 

pembiayaan dan daya saing yang rendah. Pembiayaan sektor UMKM 

masih sangat bergantung pada sektor perbankan, meskipun saat ini 

sudah mulai tersedia alternatif-alternatif pembiayaan non-bank. UMKM 

di daerah pedesaan sering kali tidak tersentuh oleh skema-skema kredit 

yg dirancangkan pemerintah dan bergantung pada modal pribadi, 

pinjaman kepada sanak saudara, atau kredit informal untuk membiayai 

usahanya. Sektor UMKM memiliki potensi inovasi yang sangat besar, 

namun kurangnya modal dan keterampilan tenaga kerja menghambat 

proses inovasi dari sektor UMKM. Kendala umum sektor UMKM di 

Indonesia adalah kurangnya akses terhadap permodalan; terbatasnya 

informasi bisnis, kemampuan berteknologi serta tenaga kerja terampil; 

sulitnya mendapatkan bahan baku; tantangan pemasaran dan distrbusi; 

dan kebijakan serta aturan pemerintah.

Pembiayaan merupakan salah satu kendala utama bagi UMKM di 

Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing. Daya saing dari produk-

produk sektor UMKM di Indonesia masih rendah jika dibandingkan 

dengan produk-produk dari Usaha Besar. Hal ini dipengaruhi faktor 

internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi daya saing UMKM. 

Faktor internal terkait rendahnya daya saing sektor UMKM adalah 

produktivitas tenaga kerja sektor UMKM serta tingkat inovasi yang 

relatif rendah. Faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya 

daya saing sektor UMKM adalah tingkat kemudahan berwirausaha 

di Indonesia, akses finansial dan permodalan, akses pasar, dukungan 

infrastruktur, serta siklus bisnis.
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Pemerintah mengaitkan isu daya saing UMKM yang rendah di 

Indonesia dengan skala usaha yang terbatas pada sektor UMKM. Skala 

usaha yang terbatas pada sektor UMKM menyebabkan rendahnya 

posisi tawar UMKM untuk mengakses sumber daya produktif dan 

pasar, terbatasnya kontribusi UMKM dalam perekonomian khususnya 

pada kelompok Usaha Kecil dan Usaha Menengah, serta ketimpangan 

kontribusi dari sektor-sektor produksi dibandingkan dengan sektor 

jasa. Berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi 

Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah tahun 2015–2019, pengembangan ekonomi 

kreatif, kewirausahaan, serta koperasi dan UKM memerlukan iklim 

dan ekosistem yang komprehensif, kondusif, partisipatif dan inklusif 

dalam efisiensi proses penciptaan nilai tambah produk. Saat ini, 

peranan sektor UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi belum cukup 

memadai. Selain itu, kapasitas dan kualitas sumber daya masnusia 

sektor UMKM belum mumpuni. Pemain dalam sektor UMKM sulit 

untuk mendapatkan akses ke sumber daya produktif dan pasar, serta 

terhalang oleh tingginya biaya transaksi.

Tantangan dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia adalah 

iklim usaha yang kurang kondusif, persaingan usaha yang makin 

tinggi dan perubahan permintaan pasar seiring dengan perkembangan 

inovasi dan teknologi. Strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk 

menguatkan sektor UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian 

nasional adalah peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan 

produk dan pemasaran, peningkatan daya saing sumber daya manusia, 

serta peningkatan akses pelaku UMKM terhadap sumber daya 

produktif. Selama ini, kebijakan pemerintah terkait sektor UMKM lebih 

bersifat pemberian perlindungan UMKM terhadap persaingan. Hal ini 

membuat sektor UMKM tidak dapat dapat bersaing dengan baik, karena 

adanya persaingan penting untuk meningkatkan daya saing usaha. 

Untuk meningkatkan daya saing sektor UMKM, pelaku UMKM perlu 

difasilitasi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya produktif, 

bukan dengan dilindungi dari persaingan. Selain itu, sektor UMKM juga 

memerlukan dukungan keuangan maupun pasar untuk barang atau 

jasa yang dihasilkan. Penambahan fasilitas bagi UMKM dan perbaikan 
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implementasi kebijakan terkait dengan fasilitas-fasilitas tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Indonesia6.

IV. Peraturan Mengenai UMKM

Sektor UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-

undang ini merupakan acuan untuk pemberdayaan dan pengembangan 

UMKM di Indonesia. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan 

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara 

sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha 

terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri. Pengembangan adalah upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha 

dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian 

fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing 

UMKM. Penumbuhan iklim usaha UMKM juga merupakan aspek 

yang penting dalam pemberdayaan dan pengambangan UMKM, dan 

turut diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang Nomor 20 

tahun 2008 bertujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian 

usaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM di 

Indonesia. Kendala-kendala yang bersifat internal, eksternal, kendala 

terkait produksi, pengolahan, sumber daya manusia, desain dan 

teknologi, permodalan serta iklim usaha merupakan penghalang 

bagi sektor UMKM untuk tumbuh. Diterbitkannya Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2008 mengatur upaya pemberdayaan UMKM melalui 

penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM 

serta pengembangan dan pembinaan UMKM. 

Untuk memberdayakan UMKM dalam upaya meningkatkan 

kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih 

memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi 

panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan 

masyarakat, disusun Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

6  Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Op. Cit., hal x.
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-undang Nomor 20 tahun 

2008 mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan 

pelaksanaan terkait beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut 

dalam Peraturan Pemerintah. Tujuannya adalah menjamin efektivitas 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 agar sesuai dengan 

harapan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur lebih lanjut perihal 

pengembangan usaha, kemitraan, perizinaan, serta koordinasi dan 

pengendalian untuk sektor UMKM.

Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 98 tahun 2014. Peraturan ini bertujuan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan 

terhadap pelaku UMK. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) memberikan 

kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku UMK dalam 

mengembangkan usahanya. Penerbitan izin untuk pelaku UMK 

didelegasikan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota terdekat 

dengan pelaku usaha dan diproses secara sederhana dalam bentuk 

naskah satu lembar. Penerbitan izin usaha diatur dalam peraturan ini 

sehinggaa dapat diakses dengan mudah melalui pelayanan terpadu satu 

pintu yang dekat dengan pelaku usaha tanpa adanya biaya, retribusi, 

ataupun pungutan lainnya.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan efektivitas pendampingan 

dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMK. Pendampingan 

yang dimaksud adalah proses peningkatan produktivitas dan daya 

saing Koperasi dan UMK melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi 

yang dilakukan oleh Lembaga pendamping atau tenaga pendamping 

perorangan. Regulasi mengenai pendampingan koperasi dan UMK 

diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.

KUKM/I/2016.   

Nota Keuangan dalam APBN 2018 menyebutkan alokasi anggaran 

program KUR bertujuan mendorong kontribusi sektor UMKM 

terhadap penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kontribusi dalam 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekspor 
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nonmigas, dan pertumbuhan investasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal 

melalui pemberian subsidi bunga kredit program kepada UMKM 

ditujukan untuk meningkatkan daya saing produksi dan akses 

permodalan UMKM. Selain melalui program KUR dan LPEI, dukungan 

Pemerintah terhadap sektor UMKM tercermin dalam alokasi APBN 

2018 melalui alokasi dana bergulir dengan target Rp. 1.2 triliun. 

Kebijakan dana bergulir tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 

2008 untuk penguatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah (KUMKM). 

Selain aturan-aturan yang mengatur UMKM secara spesifik, 

pemerintah juga menerbitkan peraturan terkait dengan lingkungan 

usaha serta perpajakan yang turut mempengaruhi sektor UMKM. 

Diantara peraturan-peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden 

Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan dari usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Presiden 

Nomor 91 tahun 2017 bertujuan untuk mempermudah izin untuk 

usaha dan berdampak bagi pertumbuhan jumlah UMKM. Mudahnya 

perizinan usaha diharapkan dapat mendorong efisiensi kegiatan 

usaha sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan 

lapangan kerja, pengurangan kemiskinan serta ketimpangan antar 

daerah maupun antar kelompok pendapatan. Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 tahun 2018 menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 

UMKM dari semula 1% menjadi 0,5%. Penurunan PPh final untuk 

UMKM dapat meringankan pelaku UMKM dalam melaksanakan 

kewajiban membayar pajak. Dengan beban pajak yang berkurang, 

diharapkan sektor UMKM akan semakin berkembang dan patuh untuk 

membayarkan pajak atas penghasilannya kepada negara.

V. Kredit Usaha Rakyat

Program Kredit Usaha Rakyat masih menjadi ujung tombak pemerintah 

dalam upaya perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, 

dan menengah. Program yang telah berjalan selama satu dekade 

ini telah berhasil didistribusikan kepada setidaknya 16 juta debitur. 

Dalam perjalanannya, KUR telah bertransformasi menjadi kredit 
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program dengan skema yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro 

dan kecil serta tetap terjaga ketepatan sasaran penyalurannya. Hal 

tersebut tercermin dari munculnya beberapa skema pembiayaan KUR 

seperti KUR Penempatan TKI yang menjadi solusi pembiayaan bagi 

calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, serta 

KUR Khusus yang mengakomodir kebutuhan pembiayaan di sektor 

perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat. Dalam 

rangka mendukung ketepatan sasaran penyaluran KUR, pemerintah 

juga telah membangun Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), suatu 

sistem yang diproyeksi menjadi basis data nasional usaha mikro, kecil, 

dan menengah. Sistem yang telah dirancang sejak akhir tahun 2014 

ini, menjadi instrumen bagi pemerintah untuk memastikan ketepatan 

sasaran penyaluran KUR serta membantu pemerintah dalam membayar 

subsidi bunga secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Pada akhir Maret 2016, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 

Ekonomi XI untuk memberi stimulus terhadap perekonomian 

nasional. Kali ini, kebijakan pemerintah menyentuh beberapa sektor 

yang melibatkan pengusaha kecil maupun industri, yaitu mengenai 

Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). Fasilitas kredit ini 

diberikan sebagai stimulus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) untuk meningkatkan daya saing produk ekspor UMKM 

berbasis kerakyatan. Melalui fasilitas kredit ini diharapkan kualitas 

dan nilai tambah produk ekspor UMKM lebih meningkat. KURBE 

menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu 

untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi 

(Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM. Dengan tingkat suku bunga 

9% tanpa subsidi, penyaluran kredit ini bakal ditangani Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Exim Bank). Berjangka 

paling lama 3 tahun untuk KMKE dan/atau 5 tahun untuk KIE, batas 

maksimal KURBE Mikro adalah sebesar Rp 5 Miliar. Sedangkankan 

KURBE Kecil maksimal kredit yang bisa diberikan sebesar Rp 25 Miliar 

(dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp 15 Miliar) dan KURBE 

Menengah maksimal sebesar Rp 50 Miliar (dengan ketentuan maksimal 

KMKE sebesar Rp 25 Miliar).   Sasaran utama KURBE adalah supplier/

plasma yang menjadi penunjang industri dan industri/usaha yang 

melibatkan banyak tenaga kerja sesuai skala usahanya.
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Awal tahun 2018 menjadi salah satu titik penting transformasi 

KUR, terdapat 12 poin perubahan program KUR seperti pengaturan 

mekanisme pembayaran sesuai siklus produksi dan adanya  grace 

period, skema KUR Khusus bagi perkebunan rakyat – peternakan 

rakyat – perikanan rakyat, kelompok usaha sebagai salah satu calon 

penerima KUR, serta perubahan kebijakan yang paling ditunggu oleh 

masyarakat adalah penurunan suku bunga KUR dari sebelumnya 

sebesar 9% efektif per tahun menjadi 7% efektif per tahun. Perubahan 

kebijakan tersebut menjadi pendorong percepatan kinerja penyaluran 

KUR. Tahun 2018, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar 

Rp120 triliun dengan menurunkan besaran suku bunga KUR dari 9 

persen menjadi 7 persen. Ada dua skema baru KUR, yakni kelompok 

usaha sebagai penerima KUR  dan skema KUR  khusus. Kelompok 

usaha sebagai penerima  KUR  dimungkinkan dengan adanya sebagian 

anggota yang merupakan pengusaha pemula menggunakan mekanisme 

pembayaran kredit atau pembiayaan berdasarkan sistem tanggung 

renteng. Sedangkan skema KUR khusus diberikan kepada kelompok yang 

dikelola secara bersama dalam bentuk klaster menggunakan mitra usaha 

untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan rakyat, 

termasuk juga untuk pengadaan  kapal nelayan. Realisasi penyaluran 

KUR sampai dengan 31 Agustus 2018 sebesar Rp 87,58 triliun atau 

70,88% dari target tahun ini. Kinerja ini disalurkan melalui 41 lembaga 

keuangan penyalur yang terdiri dari 35 lembaga Bank, empat Lembaga 

Keuangan dan dua Koperasi. Adapun jumlah debitur peneruma KUR 

mencapai 3,32 juta orang. Penyaluran KUR hingga Agustus 2018, 

tersebar pada 5 sektor usaha yaitu sektor perdagangan sebesar 57,2%, 

sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 21,6%. Sedangkan 

sektor jasa sebanyak 13%, sektor industri pengolahan sebesar 6.7%, dan 

sektor perikanan sebanyak 1.5%. Oleh karena pencapaian ini, target 

penyaluran KUR menjadi Rp 123.56 triliun.

Sebaran penyaluran KUR per wilayah, masih di dominasi dengan 

penyaluran di Pulau Jawa dengan porsi penyaluran sebesar 56,3%, 

diikuti dengan Sumatera 19,3% dan Sulawesi 9,4%. Provinsi Jawa 

Tengah dengan penyaluran KUR sebesar Rp 10,3 Triliun menjadi 

provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi, diikuti dengan Jawa Timur 
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sebesar Rp 9,2 Triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp 7 Triliun. Sedangkan 

untuk provinsi di luar Jawa dengan penyaluran KUR tertinggi dicapai 

oleh provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 3,1 Triliun dan Sumatera Utara 

sebesar 2,2 Triliun. Sebaran tersebut, sejalan dengan jumlah populasi 

penduduk termasuk populasi UMKM per wilayah di Indonesia. 

Sedangkan untuk kinerja penyaluran KUR pada masing – masing Penyalur 

KUR, BRI masih menjadi penyalur KUR dengan kinerja penyaluran KUR 

tertinggi yaitu sebesar Rp 40 Triliun (50% dari target), diikuti dengan 

BNI sebesar Rp 7,8 Triliun (58% dari target) dan Bank Mandiri sebesar 

Rp 7,1 Triliun (49% dari target). Kinerja tersebut menunjukkan rata – 

rata penyalur KUR telah mampu menyalurkan KUR lebih dari setengah 

target penyaluran KUR tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Apabila kinerja penyaluran KUR 

dapat dijaga stabil dengan rata – rata penyaluran KUR per bulan sebesar 

Rp 11,1 Triliun, maka diharapkan target penyaluran KUR tahun 2018 

dapat tercapai.Upaya optimalisasi penyaluran KUR juga dilakukan oleh 

pemerintah melalui perluasan sektor penyaluran KUR bagi Penyalur 

KUR eks. penyalur KKPE.  Kesepuluh Penyalur KUR Eks. KKPE yang 

semula hanya dapat menyalurkan KUR pada sektor 1 (pertanian, 

perburuan, dan kehutanan) dan sektor 2 (perikanan dan kelautan), saat 

ini sudah dapat menyalurkan KUR di seluruh sektor yang dapat dibiayai 

oleh KUR. Namun khusus bagi PT. Bank BRI Agroniaga Tbk, menjadi 

Penyalur KUR yang berkomitmen hanya menyalurkan KUR di sektor 

produksi (tanpa sektor perdagangan). 

Di tengah upaya pemerintah yang terus mendorong percepatan 

penyaluran KUR, beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank dan 

Koperasi Simpan Pinjam Penyalur KUR masih mengalami kendala 

dalam penyaluran KUR. Migrasi basis data pencatatan kredit/

pembiayaan nasional yang semula melalui Sistem Informasi Debitur 

Bank Indonesia (SID BI) menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), ikut berdampak pada proses 

penyaluran KUR. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, 

diatur bahwa setiap Penyalur KUR wajib melakukan pengecekan data 

calon debitur KUR melalui Sistem Informasi Debitur atau Sistem Layanan 
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Informasi Keuangan.LKBB dan KSP Penyalur KUR yang masih berproses 

untuk dapat menjadi anggota SLIK OJK, belum dapat mengakses SLIK 

sehingga proses verifikasi data calon debitur KUR terhambat. Saat ini 

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM sedang berupaya menyusun 

alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Beragam fitur KUR telah dipersiapkan untuk mendukung penyaluran 

KUR di sektor produksi seperti skema pembayaran sesuai siklus produksi, 

mekanisme  grace period, kelompok usaha sebagai salah satu calon 

penerima KUR, serta skema KUR Khusus. SIKP juga telah bertransformasi 

mengikuti perubahan fitur KUR, yaitu dengan menyediakan opsi 

pendaftaran calon debitur berupa kelompok, mekanisme pencairan 

KUR secara bertahap sesuai dengan kebutuhan debitur pada periode 

tertentu, serta fitur yang mengakomodir kebutuhan penyaluran KUR 

Khusus. 

Penyaluran KUR Khusus menjadi fokus bagi pemerintah, mengingat 

kebutuhan peremajaan perkebunan, pengembangan ternak rakyat, serta 

pengadaan kapal nelayan sudah mendesak untuk segera dilaksanakan. 

Namun sampai dengan akhir Juni 2018, KUR Khusus belum dapat 

disalurkan kepada masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam 

penyaluran KUR Khusus seperti kendala administrasi yang harus 

dipenuhi oleh calon debitur KUR Khusus, sinkronisasi sistem internal 

Penyalur KUR dengan SIKP yang telah disesuaikan dengan skema 

KUR Khusus, serta kebutuhan petunjuk teknis pelaksanaan lainnya. 

Berdasarkan kendala – kendala tersebut, Komite Kebijakan Pembiayaan 

bagi UMKM telah merilis Pedoman Pelaksanaan Teknis KUR Khusus 

yang dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan KUR Khusus. Salah 

satu isi Pedoman Pelaksanaan Teknis KUR Khusus tersebut adalah 

struktur biaya masing – masing komoditas yang dibiayai oleh KUR 

Khusus. Seluruh isi pedoman pelaksanaan teknis tersebut telah melalui 

proses pembahasan bersama dengan Kementerian/Lembaga Teknis 

terkait. Dalam rangka memudahkan Penyalur KUR serta sebagai 

pedoman pelaksanaan pengunaan SIKP, Kementerian Keuangan juga 

telah menerbitkan proses bisnis SIKP untuk skema KUR Khusus. Dalam 

proses bisnis tersebut, diatur terkait mekanisme pengunggahan data 

calon debitur KUR Khusus, mekanisme pencairan bertahap, perhitungan 
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kapitalisasi bunga dan mekanisme lainnya terkait KUR Khusus. 

Untuk terus memperkuat program inklusi keuangan tersebut, OJK 

berinisiatif mengembangkan program KUR Klaster yaitu penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat yang berasal dari perbankan kepada para 

pelaku usaha mikro, petani atau nelayan dengan pendampingan 

serta pemasaran produk yang sudah disiapkan oleh mitra usaha 

dari perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 

Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) maupun swasta. Dalam 

pelaksanaannya, KUR Klaster ini akan melibatkan Pemerintah Daerah 

untuk memberikan pelatihan kepada calon penerima KUR. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah bekerja sama dengan Menko 

Perekonomian untuk meningkatkan volume dan kualitas kredit usaha 

kecil dan menengah yang memfokuskan pada kredit usaha rakyat 

atau KUR dengan sistem klaster. KUR Klaster itu akan dilengkapi 

dengan program pendampingan usaha dan pemasaran produk yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan inti, perusahaan BUMN, BUMDes/

BUMADes maupun swasta.

VI. Rekomendasi Kebijakan untuk Pengembangan UMKM

Sektor UMKM merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki 

peran penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan 

masyarakat di Indonesia.  Sektor UMKM juga seringkali mampu 

menciptakan pasar dan menghasilkan produk-produk inovatif.  Sektor 

UMKM juga memiliki kemampuan dan fleksibilitas dalam menyerap 

angkatan kerja dengan berbagai kualitasnya, baik yang memiliki skill 

maupun yang unskill.  

Dalam menghadapi perekonomian dunia yang semakin terbuka, 

UMKM memiliki potensi pasar yang semakin luas, namun juga 

menghadapi tantangan daya saing yang semakin besar.  Beberapa 

produk UMKM merupakan produk ekspor unggulan, namun beberapa 

produk memiliki daya saing yang lemah.  Sektor UMKM juga memiliki 

beberapa kelemahan, diantaranya: keterbatasan input, permodalahan, 

tehnologi proses produksi, pemasaran, kualitas dan daya saing yang 

masih rendah di pasar global.  Oleh karena itu, perlu mengembangkan 
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dan memberdayakan UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM di 

Indonesia, melalui:

• Pengembangan dan pemberdayaan usaha miikro kecil menengah 

(UMKM) harus tidak bersifat tunggal atau generik. Namun berdasarkan 

kondisi dan permasalahannya di masing masing daerah.

• Peningkatan kemampuan proses produksi agar mampu bersaing 

dalam hal harga dan kualitas produk

• Peningkatan kemampuan administrasi dan bantuan pendanaan 

yang produktif melalui peningkatan aksesibilitas ke lembaga 

pembiayaan.

• Meningkatkan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya agar 

mempunyai kekuatan bersama dalam terutama dalam hal 

pemasaran.

• Peningkatan iklim berusaha yang kondusif oleh pemerintah pusat 

dan daerah bagi pengembangan UMKM di Indonesia.

• Perlindungan terhadap desain produk yang dihasilkan UMKM dengan 

mempermudah hak paten. 

• Khusus untuk KUR, dorongan pemberian KUR berorientasi ekspor 

(KURBE) kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Bagi UKM, 

hambatan biaya adalah masalah utama yang sulit dipecahkan jika 

hendak berpartisipasi ke pasar ekspor. KURBE dapat mendukung 

keuangannya agar dapat bertahan terus dan memiliki daya saing 

di pasar. Paket kebijakan berupa dorongan pinjaman KURBE, yang 

lebih luas, diharapkan dapat menstimulasi pemain baru UKM untuk 

penetrasi masuk ke pasar internasional. Sektor yang berpotensi 

untuk mengembangkan UKM ke pasar internasional adalah, sektor 

ekonomi kreatif dan IT. Banyak kisah cerita sukses start up Indonesia, 

yang memerlukan bantuan Pemerintah untuk melakukan promosi 

untuk mereka.

• Masalah yang masih dihadapi UKM adalah bahwa sebagian besar 
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dari mereka tidak mengetahui di mana posisinya dalam  global 

value chain karena sebagian besar UKM menjual kepada reseller 

(big exporting company). Kini tugas pemerintah untuk menyatukan 

mereka dalam binaan khusus, yakni UKM berorientasi ekspor.

• Pada saat ini, masih sedikit UKM yang dapat menikmati KURBE. 

Sementara itu, sebagian besar UKM yang mampu memproduksi 

barang ekspor berkualitas hanya melakukan ekspor secara tidak 

langsung (indirectly export). Yang harus dibantu Pemerintah adalah 

UKM eksportir langsung karena golongan ini sudah menjadi pemain 

yang cukup andal dan kompetitif di pasar global. Bantuan juga dapat 

diberikan kepada UMKM, yang menjadi bagian dari  outsourcing 

company to bigger exporting industry. Di dalam industri yang 

masuk dalam GVC ada peranan UKM (GVC  company buying parts 

and components from UKM). Peranan UKM di sini penting sehingga 

KUR bisa masuk ke dalam skema ini sehingga mempantu UKM 

memasok produknya, yang terkait ke dalam sistem GVC tersebut. 

Sementara, pengertian GVC (global value chain) dan PN (production 

network)  belum diketahui secara luas sehingga perlu lebih 

disosialisasikan (diseminasi) kepada UKM, terutama mereka yang 

menjadi supplier.

• Distribusi KUR harus tidak terkonsentrasi pada bank, wilayah dan 

sektor tertentu. Penyaluran KUR harus berarah ke usaha dengan 

debitur baru, minimalisasi penyaluran KUR ke debitur yang sudah 

mendapatkan kredit komersial dari bank. Lembaga penyalur KUR 

khususnya Bank harus bekerjasama dengan Puskud maupun KUD 

yang ada di daerah. 

• Peningkatan target penyaluran KUR harus dilakukan untuk 

sektor produksi guna meningkatkan pergerakan sektor riil. Target 

penyaluran KUR di sektor produksi harus dinaikkan di tahun 2019 

dari target sebesar minimum 50% dari total penyaluran di tahun 2018, 

menjadi 70%  – 80% dari total penyaluran. Sampai dengan 31 Mei 

2018, penyaluran KUR di sektor produksi telah mencapai Rp 21,4 

Triliun atau sebesar 38,3% dari total penyaluran KUR yaitu Rp 55,7 

Triliun. Jika dibandingkan dengan penyaluran KUR sektor produksi 
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pada Mei tahun 2017 yaitu sebesar Rp 16 Triliun atau sebesar 43,2% 

dari total penyaluran sebesar Rp 37 Triliun, kinerja penyaluran 

KUR sektor produksi tahun 2018 mengalami peningkatan secara 

nominal sebesar Rp 5,4 Triliun yaitu dari Rp 16 Triliun pada Mei 2017 

menjadi Rp 21,4 Triliun pada Mei 2018. Namun jika dilihat dari porsi 

penyaluran KUR sektor produksi terhadap total penyaluran KUR, 

maka tercatat terjadi penurunan porsi penyaluran yaitu dari 43,2% 

pada Mei 2017 menjadi 38,4% pada Mei 2018. Hal ini menunjukkan 

bahwa diperlukan upaya yang lebih intens bagi Penyalur KUR 

untuk menyalurkan KUR di sektor produksi.

• Otoritas Jasa Keuangan harus tetap bekerja sama dengan Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di bawah Kementerian 

Koordinator Perekonomian untuk meningkatkan keberhasilan 

program KUR Klaster sehingga dapat meningkatkan penyaluran KUR 

untuk sektor produksi. 

• Insentif pajak penghasilan untuk UMKM perlu dipertahankan di 

tahun-tahun mendatang sejalan dengan apa yang telah diputuskan 

Pemerintah pada bulan Juni 2018. Pemerintah telah memberlakukan 

kebijakan tentang Pajak UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM bersifat final sebesar 

satu persen yang berlaku bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 

miliar setahun. Sejak Juni 2018, pajak penghasilan menjadi sebesar 

0,5 persen, namun ini untuk jangka waktu sementara yaitu tujuh 

tahun. Sebelum perekonomian dunia mencapai titik keseimbangan 

baru dan dampaknya pada perekonomian nasional belum berakhir, 

maka kebijakan insentif pajak penghasilan tersebut harus tetap 

dipertahankan hingga volatilitas global berakhir dan perekonomian 

nasional menjadi stabil. 
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TANTANGAN  
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DI TENGAH DUALISME  
ORGANISASI PRODUKSI

Ekonom sekaligus akademisi FEB Universitas Diponegoro Semarang; 
lahir di Pekalongan 10 Juni1973; menamatkan S-1 dan S-2 pada 
program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah 
Mada (UGM). Gelar Doktor pada Economics and Finance diperoleh dari 
School of Business, Curtin University Australia. Saat ini, ia bertanggung 
jawab sebagai Kepala Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangu-
nan FEB UNDIP setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat 
Kajian Pembangunan, LPPM UNDIP dan Laboratorium Studi Kebijakan 
Ekonomi (LSKE) FEB UNDIP. Selain kesibukannya di Kampus, saat ini ia 
juga aktif sebagai anggota Komite Pemantaua Risiko BPD Jateng; Komite 
Perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Regional Econo-
mist Kementerian Keuangan RI.

Dualisme ekonomi yang pertama kali diperkenalkan oleh J. H. Boeke 

pada tahun 1953 yang menggambarkan bekerjanya dua organisasi 

produksi secara bersamaan dalam suatu perekonomian nampak relevan 

untuk menggambarkan nasib usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia 

vis a vis Usaha Menengah Besar (UMB). Di satu sisi peran penting UMK 

bagi perekonomian Indonesia sangat meyakinkan dengan share 98,33 

persen dari total 26,7 juta usaha. Dengan jumlah sebesar 26,3 juta usaha, 

UMK berhasil menyerap sebanyak 53,6 juta tenaga kerja dari total 

70,3 juta orang, atau 76,28 persen dari total tenaga kerja di luar sektor 

pertanian (Biro Pusat Statistik, 2017). Belum lagi jika kita memasukkan 
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sektor pertanian yang pada Agustus 2017 tercatat menyerap 29,68 

persen dari total employment. Namun pada saat yang sama, kontribusi 

UMK terhadap PDB tercatat sebesar 43,08 persen, terdiri dari usaha 

mikro sebesar 30,25 persen dan 12, 83 persen sisanya dari usaha kecil. 

Pada saat yang sama, dengan jumlah hanya 1,67 persen dari total 

jumlah usaha, UMB memberikan kontribusi 56,92 persen. Gap antara 

peran UMK dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusinya terhadap 

PDB menunjukkan distribusi pendapatan yang timpang antara UMK 

dengan Usaha menengah besar (UMB) sekaligus memberikan gambaran 

wajah dualisme ekonomi Indonesia. 

Terminologi dualisme ekonomi pertama kali digunakan oleh Boeke 

untuk menggambarkan produksi dan organisasi yang asimetris di 

Indonesia sekaligus menunjuk suatu perekomian yang terbelah antara 

sektor tradisional dan sektor modern yang dijalankan oleh kolonialisme 

Belanda (Higgins, 1956). Dengan demikian, dualisme ekonomi terjadi 

sebagai hasil dari desain struktur ekonomi yang di satu sisi memberikan 

ruang bagi sebagian organisasi ekonomi untuk bekerja di bawah rejim 

yang paternalistik dan quasi-feodal. Sementara di sisi lain sebagian 

besar organisasi produksi dibiarkan bekerja secara marginal dalam 

sistem persaingan pasar. Dalam sistem yang melahirkan dualisme 

ekonomi ini, membiarkan kedua sistem produksi dan organisasi untuk 

bersaing dalam sistem ekonomi pasar bebas adalah tidak fair. Tulisan 

ini memberikan gambaran posisi UMK berhadapan dan bersaing vis a 

vis UMB dalam pasar persaingan bebas dan intervensi yang semestinya 

dilakukan dalam rangka meningkatkan peran UMK mengingat posisi 

strategis UMK berkaitan dengan isu-isu pembangunan, pengangguran 

dan kemiskinan misalnya. Tulisan ini mengungkap posisi strategis 

UMK sekaligus persoalan yang dihadapi UMK di Indonesia hingga 

saat ini yang digambarkan dengan pendekatan teori dualisme 

mencakup dualisme globalisasi, teknologi, dan dualisme pembiayaan. 

Akhir dari tulisan ini memberikan penekanan pada aspek kelembagaan 

yang dipandang sebagai akar persoalan sekaligus kerangka bagi upaya 

meningkatkan peran UMK di Indonesia yang sejauh ini menjadi garda 

sekaligus bemper bagi ekonomi Indonesia.
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UMK dan Dualisme Globalisasi

Globalisasi mempunyai watak ganda bagi UMK. Globalisasi 

menciptakan keterbukaan pasar bagi produk-produk luar negeri 

sehingga berdampak negatif bagi UMK yang tidak mempunyai daya 

saing. Globalisasi juga membuka akses pasar luar negeri bagi produk 

UMK sehingga memberikan dampak positif bagi UMK yang memiliki 

daya saing. Dengan demikian, dampak globalisasi bagi UMK bergantung 

pada sejauh mana UMK di Indonesia memiliki daya saing dan siap 

dengan keterbukaan pasar. Sejauh mana UMK Indonesia mampu 

mengoptimalkan dampak positif dapat dilihat dari kontribusi UMK 

terhadap ekspor sekaligus sejauh mana terlibat dalam jarinhgan 

bisnis global. Berdasarkan sensus ekonomi 2016 usaha mikro hanya 

manyumbang 1,23 persen terhadap total ekspor Indonesia, sedangkan 

usaha kecil sebesar 2,47 persen. Keterlibatan UMK Indonesia dalam 

jaringan produksi global juga masih sangat rendah dibandingkan UMK 

negara ASEAN yakni 6,3 persen termasuk usaha menengah (Wignaraja, 

G. and Jinjarak, 2015). Rendahnya kontribusi UMK dalam aktivits ekspor 

dan jaringan distribusi global menggambarkan tertinggalnya UMK 

dalam arus lalu lintas produk antar negara sekaligus menunjukkan 

adanya dualisme globalisasi yang dihadapi UMK. Besarnya jumlah 

usaha mikro dan kecil di Indonesia diakui sebagai kekuatan di satu sisi, 

namun di sisi yang lain daya saing UMK Indonesia masih rendah dalam 

memanfaatkan dampak keterbukaan ekonomi.

Masih rendahnya daya saing UMK tidak terlepas dari karakteristik UMK 

yang sekaligus menjadi faktor penyebab, yakni rendahnya kualitas SDM, 

skala ekonomi yang tidak efisien, serta budaya perusahaan yang tidak 

mendukung. Pada saat yang sama, pendekatan intervensi pemerintah 

terhdap UMK lebih bersifat kesejahteraan sosial. Dengan kondisi yang 

ada tersebut, mengharapkan UMK untuk berdaya saing tanpa intervensi 

pemerintah dengan pendekatan bisnis yang embodied di dalam 

strategi industrialisasi rasanya akan sulit. Orientasi ekspor dalam 

strategi industralisasi Indonesia yang selama ini bias pada UMB perlu 

digeser ke arah strategi Industrialisasi yang berbasis luas melibatkan 

UMK sebagaimana dilakukan oleh Thailand dan Malaysia. Melalui SME 
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plan, Thailand mengembangkan UMK sebagai bagaian peting dalam 

mata rantai produksi industry otomotif sebagai pemasok intermediary 

inputs, sedangkan Malaysia mengembangkan UMK sebagai bagian dari 

pemasok intermediary inputs di industri elektronika.

UMK dan Dualisme Teknologi

Fleksibilitas UMK dalam merespon dinamika lingkungan bisnis menjadi 

kendala yang juga harus diatasi. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi 

dengan digital ekonomi sebagai backbone kegiatan ekonomi adalah 

keniscayaan yang tidak bisa dihindari, namun kekakuan usaha yang 

merupakan karakteristik dasar yang melekat pada UMK menjadikan 

UMK tertinggal dalam merespon perubahan. Berdasarka survey yang 

dilakukan oleh Bank Dunia, hanya 17,1 persen perusahaan kecil di 

Indonesia yang telah menggunakan teknologi yang berlisensi. (“World 

Bank Enterprise Survey,” 2015). Ini menunjukkan sangat sedikit jumlah 

UMK yang mempunyai kemampuan teknis dan operasional untuk 

mencapai standar global perusahaan multinasional.

Pemanfaatan internet sangat penting untuk dilakukan oleh UMK untuk 

bisa masuk ke dalam jaringan bisnis global. Ditilik dari aspek ini, 

kebanyakan UMK Indonesia masih belum memanfaatkan teknologi 

internet untuk informasi produk dan pemasaran. Sensus ekonomi 2016 

mencatat hanya 602.658 UMK atau baru 2,29 persen dari total UMK 

yang ada di Indonesia yang telah memanfaatkan interent. Hal tersebut 

sangatlah minim di tengah fakta bahwa 51% penduduk Indonesia sudah 

menggunakan internet (Sari, Y. M, 2015). Isu mengenai digital disruption dan 

potensi dampaknya terhadap mata rantai nilai dari produk UMK harus 

menjadi perhatian untuk diantisipasi oleh pemerintah melalui strategi 

peningkatan Global Value Chain dimana intensitas kandungan teknologi 

informasi sangat menetukan.

Dualisme Pembiayaan dan Perlunya Keberpihakan

Permasalahan klasik yang dihadapi UMK yang masih berlanjut hingga 

saat ini adalah keterbatasan akses pembiayaan untuk permodalan. 

Keterbatasan akses sumber daya produktif ini berkelindan dan saling 

melengkapi dengan permasalahan pengelolaan usaha dan sumber daya 
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manusia yang undercapacity, ditambah kelembagaan UMK yang sebagian 

besar berupa usaha informal (shadow economoy). Sementara regulasi 

terkait pembiayaan dari lembaga keuangan menuntut kecukupan 

kapasitas, sehingga hal ini menyebabkan UMK terlempar dari pasar 

keuangan secara sistemik. Dengan kata lain, desain sistem untuk pasar 

keuangan yang berbasis risiko secara otomatis menciptakan barrier bagi 

UMK dalam mengakses modal. Dalam hal ini, peran strategis UMK dalam 

perekonomian yang merupakan keniscayaan harus berhadapan dengan 

kendala berupa barrier yang sifatnya kelembagaan di pasar keuangan 

baik dari sisi demand maupun supply. Hal ini selanjutnya mendorong 

terjadinya bias pembiayaan kepada UMB yang karakteristik risikonya 

lebih manageable dibandingkan UMK.

Dengan organisasi produksi yang tidak simetris antara UMK dan UMB, 

intervensi pemerintah untuk membuka akses permodalan memegang 

peran kunci. Membiarkan UMK dalam persaingan bebas justru akan 

memperlebar gap dan melanggengkan dualisme antara UMK dan UMB. 

Komitmen untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMK yang 

menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, harus diwujudkan 

dengan komitmen keberpihakan yang kongkrit terhadap UMK. 

Kesulitan UMK dalam mengakses pembiayaan dari Lembaga keuangan 

harus diatasi dengan memahami karakteristik khas UMK yang sebagian 

besar adalah usaha informal dan tidak memliki agunan yang qua-regulasi 

menjadi faktor kendala. Oleh karena itu, komitmen untuk mendorong 

UMK harus diikuti dengan penyesuaian terhadap regulasi yang dinilai 

menghambat atau diskresi regulasi khusus untuk UMK. Undang-Undang 

UMK nomor 20 tahun 2008 saat ini dinilai masih belum cukup untuk 

mendorong UMK. Diperlukan regulasi yang khusus untuk perlindungan 

dan pemberdayaan UMK sebagaimana regulasi yang sudah ada ada saat 

ini untuk perlindungan dan pemberdayaan petani (UU No. 19/2013) dan 

nelayan (UU. No.7/2016).

Program-program yang saat ini telah digulirkan untuk mendorong UMK 

seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi suku bunga dan 

Kredit Ultra Mikro (UMi) yang tahun 2018 ini akan diluncurkan perlu 

dukungan kelembagaan yang kuat. Sistem Informasi Kredit Program 

(SIKP) yang menjadi backbone penyaluran KUR perlu ditingkatkan untuk 
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memastikan tidak terjadinya inclusion error. Begitu juga dengan program-

program UMK oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu 

ditingkatkan sinergintasnya dengan dukungan perencanaan yang kuat 

dan terarah. Regulasi oleh otoritas lembaga keuangan yang mewajibkan 

batasan minimal penyaluran kredit kepada UMK oleh perbankan perlu 

ditetapkan menjadi indikator kunci kinerja bank selain kinerja keuangan 

dan profil risiko tentunya.
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