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1Ketua Dewan Redaksi Warta Fiskal

MENDORONG INKLUSI
KEUANGAN UMKM

Editorial

F inancial Inclusion is a 
key enabler to reduce 
poverty and bosting 

prosperity. Bank Dunia 
meyakini tesis ini, bahwa 
inklusi keuangan merupakan 
faktor pendorong utama untuk 
mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kemakmuran 
bersama (worldbank.org). 
Logika dari tesis ini adalah 
pembiayaan suatu usaha, 
baik modal kerja maupun 
investasi, merupakan “langkah 
pertama” bagi pelaku usaha 
untuk memulai usaha, 
membesarkan kepasitas 
bisnis, melipatgandakan 
produksi, dan pada akhirnya 
menarik banyak tenaga kerja 
ke dalam bisnis mereka. 

Inklusi keuangan berarti 
pelaku usaha memiliki 
kemampuan untuk mengakses 

transaksi keuangan 
seperti payment, credit, 
dan insurance. Askses 
keuangan memfasilitasi 
kehidupan sehari-hari dan 
membantu keluarga dan 
bisnis merencanakan segala 
aktivitas, mulai dari tujuan 
jangka panjang hingga 
keadaan darurat yang tidak 
terduga (Ika, 2022). Merujuk 
pada data Bank Dunia, tidak 
kurang dari 1,2 juta orang di 
dunia tidak memiliki rekening 
(account), sehingga nereka 
mengalami kesulitan untuk 
mengakses produk dan 
layanan keuangan. Jumlah 
ini termasuk sekitar 44 juta 
UMKM di Indonesia bila 
merujuk pada perkiraan Badan 
Kebijakan Fiskal (Ika, 2018). 
Kondisi inilah yang membuat 
masih banyak penduduk 

dunia – dan  juga penduduk 
Indonesia -  yang hidup dalam 
kondisi miskin. Sememtara, 
pemusatan kekayaan yang 
terbatas pada kelompok 
masyarakat yang memiliki 
akses ke sistem ekonomi juga 
telah menimbulkan masalah 
lebarnya kesenjangan antara 
kelompok kaya dan kelompok 
miskin. Karena itu, negara-
negara yang tergabung 
dalam G-20 berkomitmen 
memajukan inklusi keuangan 
di seluruh dunia dan 
mendorong penerapan prinsip 
keuangan digital secara 
inklusif. Sebagai negara 
berpenduduk besar dan masih 
banyak penduduk miskin, 
Indonesia harus memiliki 
strategi atau cara yang lebih 
efektif untuk mendorong 
inklusi keuangan. 
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Esensi dari Inklusi keuangan 
tidak saja akses (access). 
Ozoli (2020) menyebut dua 
dimensi lain, yaitu availability, 
dan usage.  Inklusi keuangan 
berarti masyarakat memiliki 
akses untuk menjangkau 
dan menggunakan 
produk keuangan sesuai 
kebutuhan mereka secara 
berkesinambungan. 
Penggunaan layanan 
keuangan tersebut baik untuk 
konsumsi, maupun untuk 
menabung dan modal usaha 
(Sarma, 2016). Bank Dunia 
menggunakan definisi Ozili 
dan Sarma untuk mengukur 
indeks inklusi keuangan 
semua negara di dunia dan 
diterbitkan 3 tahun sekali 
oleh Fidex (Financial  Index) 
Database. Pada tahun 2019, 
indeks inklusi keuangan untuk 
Indonesia baru mencapai 
48,9 persen. Sementara , 
survei DNKI (munggunakan 
satu indikator, yaitu access) 
menemukan indeks 59,74 
persen. Kedua indeks ini 
menggambarkan bahwa 
masih banyak masyarakat 
indonesia yang exclusive dari 
layanan perbankan. Karena 
itu, upaya percepatan untuk 
meningkatkan indeks inklusi 
keuangan harus menjadi 
priroritas pemerintah. 

Persoalannya, apa strategi 
atau cara yang lebih efektif? 
Syahrir Ika, dalam buku 
bunga rampai berjudul 
‘Inklusi Keuangan untuk 
Memakmurkan Bangsa’ 
(Gramedia, 2022), menulis 
bahwa setidaknya ada tiga 
kiat untuk mendorong inklusi 
keuangan. Ketiga kiat ini 
menggunakan kriteria 3 

dimensi inklusi keuangan 
menurut Sarma (2016). 
Pertama, mendorong penetrasi 
debitur. Artinya,  sistem 
keuangan inklusif harus 
memiliki pengguna sebanyak 
mungkin. Banyak debitur 
baru yang berhasil dilayanai 
perbankan. Ukurannya adalah 
memperbesar rasio jumlah 
rekening simpanan/deposito 
per 1000 penduduk orang 
dewasa.  Faktor-faktor yang 
menghambat atau membatasi 
penduduk untuk menabung 
atau mendepositokan dana 
masyarakat ke bank, harus 
dipangkas atau setidak-
tidaknya diukurangi. 
Literasi investasi dan 
digitalisasi keuangan juga 
perlu diperbanyak. Kedua,  
memperluas jangkauan 
layanan perbankan. Artinya, 
layanan perbankan harus 
tersedia bagi pengguna 
sebanyak mungkin, baik 
offline maupun online. Jumlah 
ATM per 1000 penduduk 
yang berfungsi baik, harus 
diperbanyak dan harus 
merata di semua daerah. 
Ketiga, dari sisi penggguaan 
layanan perbankan, kelompok 
masyarakat yang tergolong 
dalam underbanked atau 
marginally banked  atau 
mereka yang tidak mampu 
menggunakan layanan bank 
akibat berbagai keterbatasan, 
perlu diintervensi oleh negara. 
Mereka ini mencerminkan 
inklusifitas keuangan negatif 
karena mengakses layanan 
bank, akan tetapi tidak 
mampu menggunakannya 
untuk meningkatkan atau 
memaksimum kemanfaatan 
layanan bank.  

Agar cara-cara di atas 
efekktif, furnerable group 
theory merekomendasikan 
program inklusi keuangan 
harus ditargetkan untuk 
anggota masyarakat yang 
rentan, orang miskin, orang 
muda, perempuan, dan 
orang tua yang bisa jadi 
sudah keluyar dari sistem 
keuangan (excluded). Atau 
pendekatan lain, seperti 
public service theory, dimana 
inklusi keuangan hanya dapat 
dicapai ketika pemerintah 
mengambil tanggung jawab 
atas inklusi keuangan, tidak 
menyerahkan ke pasar. Teori 
ini dikenal juga dengan 
nama public money theory, 
yang mengatakan bahwa 
kegiatan dan program inklusi 
keuangan didanai dengan 
uang rakyat atau dengan 
anggaran pemerintah (APBN). 
Persoalannya, anggaran 
pemerintah terbatas, sehingga 
pemerintah harus mengajak 
swasta dan pemangku 
kepentingan lain untuk ikut 
berkolaborasi mendorong 
inklusi keuangan. Dalam hal 
ini, pemerintah mengadopsi 
collaborative intervention 
theory. Kombinasi strategi 
ini bisa dipilih sebagai cara 
Indonesia meningkatkan 
inklusi keuangan, 
mengentaskan kemiskinan, 
mengurangi ketimpangan dan 
pada akhirnya memakmurkan 
bangsa. Semoga. Selamat 
membaca.
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Ke Mana Arah Strategi  
Inklusi Keuangan Indonesia?

Ariza Ayu Ramadhani2  & Ari Nugroho3

2,3Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Satu dekade terakhir, 
tingkat inklusi keuangan 
Indonesia telah 

mengalami kenaikan yang 
signifikan. Inklusi keuangan 
erat kaitanya dengan 
ekonomi inklusif karena 
kepemilikan akun seringkali 
membuka pintu bagi 
seseorang untuk menikmati 
keuntungan-keuntungan 
dari layanan keuangan, yang 
pada akhirnya mendorong 
pemberdayaan ekonomi. 
Salah satu keuntungan dari 
kepemilikan akun formal 
baik bank maupun non-
bank adalah memberikan 
ketahanan finansial yang lebih 

baik dalam kondisi darurat. 
Penelitian menunjukkan 
bahwa individu atau bisnis 
yang memiliki akses terhadap 
layanan keuangan seperti 
pembayaran, tabungan dan 
pembiayaan cenderung lebih 
tahan dalam menghadapi 
goncangan finansial. Lebih 
lanjut, akses terhadap layanan 
keuangan digital terbukti 
berpengaruh positif terhadap 
remitansi dan konsumsi. 
Bagi perempuan, kepemilikan 
akun keuangan formal juga 
berdampak positif terhadap 
kemandirian finansial dan 
pemberdayaan ekonomi.

Tren Peningkatan Inklusi 
Keuangan 

Keuangan inklusif merupakan 
kondisi ketika masyarakat 
mempunyai akses terhadap 
berbagai produk dan layanan 
keuangan formal yang 
berkualitas secara tepat 
waktu, lancar, dan aman 
dengan biaya terjangkau 
sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Secara global, 
data Global Findex 2021 
menunjukkan bahwa 
kepemilikan akun mengalami 
peningkatan sebesar 50 
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persen sejak 2011 hingga 
2021. Meskipun seluruh 
negara mengalami kemajuan, 
negara-negara berkembang 
menunjukkan peningkatan 
inklusi keuangan yang 
lebih tinggi, yaitu sebesar 
30 percentage points atau 
mengalami kenaikan lebih dari 
70 persen selama sepuluh 
tahun terakhir. 

Sayangnya, dari hasil survei 
tersebut, Indonesia termasuk 
dalam tujuh negara dengan 
jumlah unbanked population 
terbesar bersama dengan 
Tiongkok, India, Pakistan, 
Bangladesh, Yunani, dan 
Nigeria. Berdasarkan 
kepemilikan akun, hanya 
sekitar 52 persen penduduk 
Indonesia berusia dewasa 
yang masuk ke dalam sektor 
keuangan formal, sedikit 
mengalami peningkatan 
dari tahun 2019 sebesar 49 
persen. Tingginya populasi 
unbanked dan rendahnya 
kenaikan kepemilikan akun 
formal dari tahun 2019 ke 
2021 ini perlu mendapatkan 
perhatian dari regulator dalam 

menentukan strategi dan 
kebijakan keuangan inklusif.  

Pada level nasional, Survei 
Nasional Literasi dan Inklusi 
Keuangan (SNLIK) yang 
diinisiasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) menunjukkan 
indeks inklusi keuangan 
yang diukur dari tingkat 
penggunaan produk atau 
layanan keuangan. Hasil 
survei menunjukkan bahwa 
inklusi keuangan Indonesia 
mengalami peningkatan dari 
59,1 persen di tahun 2013 
menjadi 85,1 persen di tahun 
2022 atau naik 26 percentage 
points. Hal ini tentunya 
sejalan dengan berbagai 
upaya yang telah dilakukan 
oleh Dewan Nasional 
Keuangan Inklusif dalam 
pencapaian target inklusi 
keuangan sebesar 90 persen 
pada tahun 2024. Meski 
mengalami kenaikan yang 
menjanjikan, inklusi keuangan 
di Indonesia masih didominasi 
oleh sektor perbankan. Data 
ini menggambarkan tantangan 
besar yang dihadapi oleh 
sektor keuangan Indonesia 

untuk mendorong kepemilikan 
akun dan penggunaan produk 
atau layanan keuangan selain 
perbankan.

Dampak Perkembangan 
Inovasi dan Teknologi Sektor 
Keuangan

Di tengah tren peningkatan 
tingkat inklusi keuangan 
global, pandemi Covid-19 
menghantam dunia, tak 
terkecuali Indonesia, dengan 
berbagai dampak yang 
mempengaruhi kondisi 
perekonomian dan sektor 
keuangan, mengubah perilaku 
dan gaya hidup masyarakat. 
Pandemi Covid-19 juga telah 
memperkuat momentum dan 
kesadaran untuk mendorong 
transformasi digital pada 
semua lini termasuk sektor 
keuangan. Berbagai layanan 
dan aktivitas sektor keuangan 
kini disediakan dan dapat 
dilakukan secara daring, 
misalnya metode pembayaran 
dan/atau transaksi keuangan 
yang semula dilakukan 
secara tunai dan tatap muka 
kini dapat dilakukan secara 
virtual.

Inovasi Teknologi Sektor 
Keuangan (ITSK) atau yang 
juga dikenal sebagai fintech 
merupakan terobosan dalam 
sektor keuangan yang 
mendukung penyediaan 
produk dan jasa keuangan, 
termasuk transaksi keuangan 
melalui proses yang lebih 
mudah dan biaya yang 
murah. Penyelenggara 
ITSK berkembang pesat di 
Indonesia. Berdasarkan data 
AFTECH, penyelenggara 
ITSK meningkat hampir 15 

Grafik 1. Tingkat Inklusi dan Literasi Keuangan Indonesia 
2013-2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah
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kali lipat hanya dalam kurun 
waktu lima tahun yaitu dari 
24 penyelenggara di 2016 
menjadi 352 penyelenggara di 
Q4 2021. Dari angka tersebut, 
model bisnis ITSK didominasi 
oleh pinjaman online (29 
persen), diikuti oleh inovasi 
keuangan digital (21 persen) 
dan pembayaran digital (16 
persen). Perkembangan yang 
pesat juga terlihat dari total 
outstanding pinjaman ITSK 
lending dan nilai transaksi 
uang elektronik.  Per Oktober 
2022, total outstanding 
pinjaman ITSK lending 
mencapai Rp44,3 triliun atau 
meningkat sebesar 77 persen 
yoy. Sementara nilai transaksi 
uang elektronik meningkat 90 
persen yoy per Oktober 2022 
mencapai Rp131 triliun. 

ITSK membuka akses layanan 
keuangan bagi banyak 
segmen masyarakat terutama 
pada segmen prioritas seperti 
wanita, pemuda, dan UMKM 
yang sebelumnya unbankable. 
Berdasarkan survei tahunan 
2021 yang dilakukan AFTECH 
kepada anggotanya, pengguna 
ITSK terbesar berusia 25-
35 tahun dan memiliki 
pendapatan Rp5 juta hingga 
Rp15 juta. Sementara itu, 
untuk pelanggan UMKM porsi 
terbesar berada pada usaha 
mikro (45 persen), diikuti 
usaha kecil (38 persen), 
dan usaha menengah (17 
persen). ITSK ke depannya 
diperkirakan akan semakin 
gencar menyasar kelompok-
kelompok yang selama ini 
belum terlayani oleh lembaga 
keuangan formal. Hal ini akan 
tentu akan turut membantu 
peningkatan inklusi keuangan 
di Indonesia.

Agenda Inklusi Keuangan 
pada G20

Perhatian dunia internasional 
terhadap isu keuangan 
inklusif semakin intens sejak 
terjadinya krisis keuangan 
global di tahun 2008 dan 
semakin diperkuat dengan 
munculnya krisis akibat 
Covid-19. Sebagai forum 
yang beranggotakan 20 
negara dengan perekonomian 
terbesar di dunia, G20 
membahas isu inklusi 
keuangan melalui working 
group Global Partnership for 
Financial Inclusion (GPFI). 
Salah satu agenda prioritas 
Presidensi Indonesia pada 
jalur keuangan adalah 
peningkatan inklusi keuangan 
khususnya peningkatan 
inklusi keuangan digital 
dan pembiayaan UMKM. 
Deliverable utama Presidensi 
Indonesia adalah “Financial 
Inclusion Framework in 
Harnessing Digitalisation 
to increase Productivity, 
Sustainable and Inclusive 
Economy of Women, Youth 
and MSMEs” yang kemudian 
disebut G20 Yogyakarta 
Financial Inclusion 
Framework. Kerangka kerja ini 
bertujuan untuk memberikan 
panduan bagi regulator dalam 
upaya untuk memaksimalkan 
pemanfaatan digitalisasi 
untuk mempromosikan 
potensi ekonomi dari 
kelompok underserved 
khususnya perempuan, 
pemuda, dan UMKM. 

G20 Yogyakarta Financial 
Inclusion Framework terdiri 
dari empat deliverables GPFI 
meliputi:

1. The Implementation 
Guide for G20 High Level 
Principles for Digital 
Financial Inclusion 
yang bertujuan untuk 
memberikan panduan yang 
praktis baik bagi negara 
anggota maupun non-
anggota G20 terkait inklusi 
keuangan digital yang 
berisikan referensi dari 
makalah, dokumen standar 
yang dikembangkan 
dalam kelompok GPFI dan 
akademisi serta alat self-
assessment untuk setiap 
high level principles.

2. The Living Database on 
Digital and Innovative 
Financial Products and 
Services for MSMEs 
beyond Credit, for women 
entrepreneurs, youth 
entrepreneurs and social 
finance recipients yang 
terdiri dari 60 kasus di 
berbagai negara terkait 
digitalisasi produk dan 
layanan keuangan inovatif 
selain kredit bagi UMKM, 
pengusaha muda, dan 
penerima bantuan sosial, 
di antaranya tabungan, 
manajemen kas dan 
pembayaran, penjaminan 
kredit, dan asuransi. 

3. The MSMEs Digital 
Financial Services 
Preliminary Regulatory 
Toolkit yang bertujuan 
untuk memberikan 
instrumen praktis yang 
dapat membantu negara-
negara dalam membangun 
lingkungan peraturan 
inklusif yang efektif 
dalam mendorong akses 
keuangan bagi usaha 
kecil terutama yang paling 
rentan. 
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4. A Report on Progressing 
Data Harmonization on 
MSMEs yang bertujuan 
untuk memberikan 
kontribusi dalam 
harmonisasi data UMKM 
dimana data inklusi 
keuangan untuk UMKM 
masih sangat terbatas, 
melalui penetapan tahapan 
dengan menjelaskan 
kumpulan data yang 
tersedia, salah satunya 
mengumpulkan data 
terpilah gender.

Output dari GPFI Presidensi 
Indonesia tersebut disusun 
berdasarkan Financial 
Inclusion Action Plan 
2020 sebagai panduan 
rencana kerja GPFI yang 
juga digunakan sebagai 
dasar penyusunan strategi 
peningkatan inklusi keuangan 
di negara-negara G20 
termasuk di Indonesia.

Relevansi Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif (SNKI)

Peningkatan indeks inklusi 
keuangan Indonesia selama 
delapan tahun terakhir tidak 
terlepas dari kebijakan yang 
terintegrasi dan komprehensif 
yang mengacu pada 
Strategi Nasional Keuangan 
Inklusif yang ditetapkan 
melalui Peraturan Presiden 
Nomor 114 Tahun 2020. 
Dalam rangka pencapaian 
keuangan yang inklusif, SNKI 
menggunakan lima pilar 
yaitu edukasi keuangan; 
hak properti masyarakat; 
produk, intermediasi dan 
saluran distribusi; layanan 
keuangan sektor Pemerintah; 
dan perlindungan konsumen. 
Tidak kalah penting dalam 
upaya tersebut adalah tiga 
pondasi sebagai dasar yaitu 
Kebijakan dan regulasi yang 
kondusif; Teknologi informasi 
dan infrastruktur keuangan 
yang mendukung; serta 

organisasi dan mekanisme 
implementasi yang efektif. 

Dalam rangka implementasi 
SNKI, telah ditetapkan pula 
Peta Jalan Keuangan Inklusif 
2021 - 2024 yang terdiri 
dari: (1) Peningkatan akses 
layanan keuangan formal; 
(2) Peningkatan literasi dan 
perlindungan konsumen; 
(3) Perluasan jangkauan 
layanan keuangan digital; (4) 
Penguatan akses permodalan 
dan dukungan pengembangan 
usaha untuk Usaha Mikro 
dan Kecil; (5) Peningkatan 
produk dan layanan keuangan 
digital; dan (6) Penguatan 
integrasi kegiatan ekonomi 
dan keuangan inklusif, paling 
sedikit melalui layanan 
keuangan digital. 

Peta jalan tersebut telah 
mengakomodir hal krusial 
dari upaya peningkatan 
keuangan inklusif antara 
lain memberikan perhatian 
terhadap produk dan layanan 

Gambar 1. Pilar dan Pondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Sumber: Strategi Nasional Keuangan Inklusif
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keuangan digital serta 
literasi dan pelindungan 
konsumen. Literatur terkini 
mengenai inklusi keuangan, 
membagi setidaknya tiga 
kelompok cara peningkatan 
keuangan inklusif yaitu 
melalui (1) literasi keuangan, 
(2) teknologi keuangan, dan 
(3) cara-cara atau inovasi 
lainnya, seperti pemberdayaan 
perempuan. Peta jalan SNKI 
telah merespon rekomendasi 
dari akademisi serta 
memperhatikan panduan dari 
forum internasional seperti 
GPFI.  

Ke depan, inklusi keuangan 
masih akan memainkan 
peran yang penting dalam 
upaya untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif. Pembaharuan 

SNKI, dari Perpres 82 Tahun 
2016 menjadi Perpres 114 
Tahun 2020 menunjukkan 
bahwa strategi tersebut 
tetap relevan karena 
selalu disesuaikan dengan 
berbagai perkembangan yang 
terjadi baik pada nasional 
maupun internasional. SNKI 
juga telah mensinergikan 
perencanaan pembangunan 
nasional, daerah, dan antar 
Kementerian/Lembaga serta 
Sustainable Development 
Goals (SDGs). Lebih lanjut, 
Peta Jalan Keuangan 
Inklusif 2021 - 2024 juga 
menunjukkan langkah-langkah 
implementasi serta monitoring 
dan evaluasi yang lengkap. 

Akselerasi peningkatan inklusi 
keuangan juga dapat dicapai 
dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi. 
Digitalisasi dan inovasi di 
sektor keuangan diharapkan 
mampu menjawab tantangan 
dan memberikan akses 
keuangan yang luas dan 
murah kepada kelompok 
underserved. Melihat 
perkembangan yang dinamis 
di sektor keuangan, bukan 
tidak mungkin digitalisasi 
akan memerankan peran 
utama dalam peningkatan 
inklusi keuangan kedepannya. 
Selain itu, belajar dari 
pengalaman negara lain yang 
telah sukses mencapai tingkat 
inklusi keuangan yang tinggi 
juga akan sangat berguna 
untuk memberikan perspektif 
praktik terbaik. 
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RUU P2SK Memperkuat Kerangka 
Regulasi Akses Pembiayaan UMKM

Yani Farida Aryani4

4Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

UMKM memiliki 
peran strategis 
sebagai sumber 

pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Berdasarkan 
data Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah 
(Kemenkop UKM) pada 
Maret 2021, jumlah UMKM di 
Indonesia mencapai 64,2 juta. 
UMKM berkontribusi tehadap 
96,9% penyerapan tenaga 
kerja, 60,5% Produk Domestik 
Bruto (PDB) Nasional serta 
60% investasi nasional. Selain 
itu, UMKM juga berkontribusi 
terhadap sebesar 15,6% 
ekspor non migas nasional.

Meskipun peran dan 
kontribusi UMKM terhadap 

perekonomian nasional 
besar, tidak dapat dipungkiri 
bahwa UMKM masih memiliki 
tantangan sehingga belum 
mencapai titik optimalnya. 
Beberapa tantangan tersebut 
antara lain terbatasnya akses 
pembiayaan, kesiapan digital, 
dan akses pemasaran.

Dari beberapa tantangan 
tersebut, penelitian 
menemukan bahwa akses 
pembiayaan khususnya 
berupa akses yang buruk ke 
layanan keuangan formal 
tetap menjadi salah satu 
tantangan yang paling serius. 
Di kawasan regional ASEAN, 
contohnya, ADB (2020) 
menemukan bahwa pasar 

kredit UMKM relatif kecil. 
Selain itu, pasar kredit UMKM 
di ASEAN juga tumbuh secara 
lambat seiring pertumbuhan 
ekonomi domestik yang lesu 
karena pandemi Covid-19.

Karena pandemi Covid-19, 
sebagian besar UMKM 
kehilangan lebih dari 50%  
pendapatan akibat penurunan 
permintaan domestik. 
Pembiayaan dengan demikian  
menjadi salah satu tantangan 
utama pengembangan UMKM 
dalam menghadapi masa 
sulit pandemi Covid-19 ini. 
Sebab, berdasarkan survey 
ADB dalam ADB’s Covid-19 
Impact on Micro, Small, and 
Medium Enterprises and 
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Post- Crisis Actions (2021), 
mayoritas UMKM Indonesia 
yang disurvei membutuhkan 
pembiayaan agar dapat 
memulai kembali usahanya.

Untuk meng-address 
tantangan ini, di satu 
sisi perkembangan kredit 
UMKM dari perbankan 
masih terbatas. Porsi 
kredit UMKM terhadap total 
kredit perbankan nasional 
stagnan pada kisaran 
18%. Berdasarkan analisis 
PT Bank BRI, sekitar 45 
juta nasabah ultra mikro 
masih membutuhkan 
tambahan pembiayaan. 
Dari jumlah tersebut, 18 
juta nasabah ultra mikro 
belum mendapatkan akses 
pembiayaan.

Sebagai respons atas dampak 
Covid-19 terhadap UMKM, 
kajian World Bank (2021), 
OECD (2020), OECD (2021) 
menunjukan diperlukannya 
insentif dan kebijakan untuk 
mendorong pemulihan UMKM. 
Beberapa kebijakan yang 
dilakukan oleh berbagai 
negara adalah sebagai 
berikut: 

1. Pinjaman yang dijamin oleh 
Pemerintah (UK, Australia, 
Korea, Jerman);

2. Pengembangan open data 
platform untuk data kredit 
UMKM (UK);

3. Insentif bank sentral berupa 
funding kepada perbankan 
yang meningkatkan kred-
it UMKM selama pandemi 
(UK);

4. Penundaan pelunasan pinja-
man dan pembayaran bunga 
(Australia, Malaysia, Korea);

5. Pelonggaran batas dinya-

takan pailit (Australia, India, 
Jerman);

6. Pelonggaran persyaratan 
kredit (Malaysia, Jerman);

7. Fasilitas bantuan khusus 
(SRF) dari Bank Sentral yang 
disalurkan melalui perbank-
an untuk pembiaayan UMKM 
(Malaysia, Korea);

8. Pinjaman lunak (Malaysia, 
Korea, Australia, India, Jer-
man); serta

9. Pelatihan keuangan kepada 
UMKM (Australia, India).

Sementara itu, di Indonesia 
sendiri, beberapa insentif 
dan dukungan terhadap 
UMKM selama masa 
pandemi covid-19 diberikan 
di antaranya dalam bentuk 
restrukturisasi kredit, 
subsidi bunga Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dan non-
KUR, penempatan dana di 
perbankan, penjaminan dalam 
kerangka Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN), 
serta insentif pajak dan hibah 
BPUM (Bantuan Produktif 
Usaha Mikro).

Model Global Pengembangan 
Pembiayaan UMKM 

Dari definisinya, UMKM 
adalah usaha yang memiliki 
kriteria  spesifik yaitu 
usaha ekonomi produktif 
yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha 
yang memenuhi kriteria usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
mengenai UMKM. Untuk 
semakin mengakselerasi 
pemulihan UMKM dari 

pandemi Covid-19, kita 
perlu melihat praktik global 
sebagai referensi. Alliance 
for Financial Inclusion/AFI 
misalnya, menawarkan Model 
Pengembangan Pembiayaan 
UMKM   melalui 6 (enam) 
pilar, yaitu (1) infrastruktur 
hukum dan regulasi, (2) 
Kebijakan akses UMKM ke 
pembiayaan, (3) infrastruktur 
kredit, (4) infrastruktur 
keuangan alternatif,  (5) 
efisiensi pasar, dan (6) sektor 
prioritas. 

Atas model kebijakan 
pembiayaan UMKM 
khususnya pilar 1 terkait 
infrastruktur hukum dan 
regulasi yang diperkenalkan 
oleh AFI tersebut, pada  
2022, Pemerintah dan 
DPR RI tengah merancang 
pengaturannya melalui 
Rancangan Undang-
Undang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan 
(RUU P2SK). RUU P2SK 
diharapkan meningkatkan  
akses pembiayaan UMKM 
dengan beberapa pasal 
penting.

Pasal pertama adalah 
mengenai pembiayaan 
UMKM oleh bank umum 
dan bank umum syariah. Di 
dalam RUU, Bank Umum dan 
Bank Umum Syariah wajib 
menyalurkan kredit atau 
pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah untuk sektor 
tertentu, UMKM, pembiayaan 
inklusif, dan/atau pembiayaan 
berkelanjutan.  Yang 
dimaksud sektor tertentu 
disini adalah sektor produktif 
yang dalam pelaksanaannya 
akan ditentukan bersama 
oleh Pemerintah dan otoritas 
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keuangan, mengenai sektor-
sektor prioritas yang perlu 
didorong. Otoritas Jasa 
Keuangan dan Bank Indonesia 
berkoordinasi untuk mengatur 
kewajiban tersebut.

Melalui substansi ini, DPR dan 
Pemerintah tidak  mengatur 
persentase kredit atau 
pembiayaan kepada sektor 
tertentu dan UMKM secara 
rigid. Hal ini akan memberikan 
fleksibilitas kepada otoritas 
dalam mengatur penyaluran 
pembiayaan sesuai dengan 
kebutuhan dan kapasitas 
perekonomian.

Selanjutnya, RUU P2SK juga 
mengatur bahwa dalam 
rangka meningkatkan 
ketahanan ekonomi nasional 
melalui pemberdayaan UMKM, 
perlu dilakukan kemudahan 
akses pembiayaan UMKM 
termasuk usaha ultra 
mikro. Kemudahan ini wajib 
dilakukan oleh seluruh bank 
dan/atau lembaga keuangan 
nonbank dengan menerapkan 
prinsip kehati-hatian dan 
manajemen risiko. Ketentuan 
lebih lanjut mengenai 
kemudahan akses UMKM 
sebagaimana diatur oleh 
otoritas sektor keuangan 
sesuai dengan tugas dan 
kewenangan masing-masing 
setelah dikonsultasikan 
dengan DPR.

Selanjutnya, RUU P2SK 
juga mengatur perbaikan 
tata kelola kredit macet 
UMKM. Dalam hal terjadi 
piutang macet, perlu adanya 
kepastian hukum dalam 
rangka penanganan piutang 
macet pada bank dan/atau 
lembaga keuangan nonbank 
badan usaha milik negara 

(BUMN) kepada UMKM. Hal 
ini diatur RUU P2SK agar 
dapat dilakukan melalui 
penghapusbukuan dan  
penghapustagihan. Dengan 
pengaturan ini, Pemerintah 
dan DPR mendukung 
kelancaran pemberian akses 
pembiayaan kepada UMKM.

Pelaksanaannya tentunya 
dilakukan dengan rambu-
rambu tata kelola yang jelas, 
misalnya dengan kondisi 
hanya dilakukan terhadap 
piutang macet telah dilakukan  
upaya  restrukturisasi; dan 
bank dan/ atau lembaga 
keuangan nonbank BUMN-
nya telah melakukan upaya 
penagihan secara optimal, 
tetapi tetap tidak tertagih.

Selain itu, agar prosesnya 
semakin selektif, Pemerintah 
dan DPR juga mengatur 
agar penghapusbukuan 
atau penghapustagihan 
memperhatikan peraturan 
perundang-undangan, 
regulasi yang berlaku dan 
dikeluarkan secara sah oleh 
Pemerintah, otoritas di sektor 
jasa keuangan dan organisasi 
profesi resmi.

Untuk semakin melengkapi 
administrasi, RUU P2SK juga 
mengatur agar kerugian yang 
dialami oleh Bank dan/atau 
lembaga keuangan non-Bank 
BUMN dalam -melaksanakan 
penghapusbukuan dan/
atau penghapustagihan 
piutang merupakan kerugian 
Bank dan/atau lembaga 
keuangan non-Bank BUMN 
yang bersangkutan. Kerugian 
tersebut merupakan kerugian 
keuangan negara sepanjang 
dapat dibuktikan tindakan 
dilakukan berdasarkan iktikad 

baik, ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 
anggaran dasar, dan prinsip 
tata kelola perusahaan 
yang baik. Terakhir, diatur 
pula bahwa Direksi dalam 
melakukan penghapusbukuan 
dan/atau penghapustagihan 
piutang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas 
kerugian yang terjadi tersebut.

Penghapusbukuan dan 
penghapustagihan untuk 
mendukung kelancaran 
pemberian akses pembiayaan 
kepada UMKM merupakan 
prosedur yang lazim 
berdasarkan ketentuan yang 
berlaku di lingkungan sektor 
perbankan dan jasa keuangan 
serta Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 
perbankan dan lembaga 
keuangan nonbank. 

Sebagai penutup, kita dapat 
menyimpulkan bahwa 
pokok pengaturan untuk 
membuka akses pembiayaan 
UMKM  khususnya terkait 
adanya tanggungan utang 
saat ini, tetap dilakukan 
dengan prinsip kehati-
hatian, memperhatikan tata 
kelola yang baik dan tidak 
menimbulkan moral hazard. 
Hal ini semata dilakukan 
oleh Pemerintah dan otoritas 
keuangan untuk mendukung 
agar UMKM selaku tulang 
punggung perekonomian 
dapat terus berkembang 
dalam berkontribusi terhadap 
PDB, penciptaan dan 
penyerapan tenaga kerja, 
serta pertumbuhan ekonomi 
nasional.
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T idak ada yang 
memungkiri bahwa 
usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) 
merupakan komponen 
yang sangat penting dalam 
perekonomian Indonesia 
bahkan di dunia. Data dari 
Kementerian UKM dan BPS 

(2020) menunjukkan bahwa 
99,9% atau sekitar 64,19 
juta unit usaha di Indonesia 
adalah UMKM dan hanya 
0,01% atau 5.550 unit 
usaha saja yang tergolong 
usaha besar. UMKM juga 
berkontribusi terhadap 60,5% 
PDB Indonesia dan sebanyak 

96.9% tenaga kerja diserap 
oleh UMKM serta 60% porsi 
investasi nasional merupakan 
kontribusi dari UMKM. 

UMKM juga terkenal akan 
ketahanannya, pada saat 
krisis ekonomi 1998 dan 
2008, usaha mikro kecil 

Insentif Perpajakan untuk UMKM: 
Dukungan Pemerintah bagi UMKM 

untuk Naik Kelas
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(UMK) terbukti paling tahan 
terhadap krisis, bahkan 
justru bermunculan akibat 
banyaknya usaha besar dan 
menengah yang tutup (Suci, 
2017; Sudaryanto, Ragimun, 
& Wijayanti, 2014; Sudaryo 
& Purnamasari, 2017). 
Walaupun begitu, UMKM 
juga menghadapi berbagai 
macam permasalahan dan 
tantangan, di antaranya 
permasalahan modal, 
pembiayaan, bahan baku 
dan faktor produksi, tenaga 
kerja, pasar, iklim usaha 
termasuk permasalahan 
dalam penyelesaian kewajiban 
perpajakannya (Lembaga 
Pengembangan Perbankan 
Indonesia & Bank Indonesia, 
2015; Tedjasuksmana, 2014; 
Utama, 2013). 

Sehubungan dengan potensi 
UMKM tersebut dan berbagai 
permasalahan yang dialami 
oleh UMKM, Pemerintah 
selalu berusaha untuk 
menetapkan kebijakan yang 
dapat meningkatkan kapasitas 
usaha mikro dan kecil agar 
dapat naik kelas menjadi 
usaha menengah. Salah satu 
kebijakan yang diterapkan 
oleh Pemerintah adalah dalam 
bentuk insentif perpajakan. 
Pemberian insentif perpajakan 
ini diharapkan menjadi modal 
dan dukungan bagi UMKM 
untuk dapat naik kelas. 
Artikel ini akan membahas 
tentang dukungan insentif 
perpajakan apa saja yang 
sudah diberikan oleh 
Pemerintah terhadap UMKM 
yang menjadi pelengkap 
dukungan-dukungan lainnya 
baik dukungan fiskal maupun 
non fiskal.

Pengertian UMKM

Kriteria UMKM yang selama 
ini diatur dalam UU Nomor 
20 tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah telah diubah 
dengan UU Cipta Kerja dan 
turunannya. Di dalam PP 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Pelindungan, 
dan Pemberdayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang merupakan 
turunan UU Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja 
diatur kriteria UMKM yang 
baru yang nilainya lebih tinggi 
dibandingkan dengan kriteria 
yang diatur dalam UU Nomor 
20 Tahun 2008. Perbandingan 
kriteria UMKM berdasarkan 
UU nomor 20 tahun 2008 
dan PP nomor 7 tahun 2021 
sebagaimana di Tabel 1.

Berdasarkan PP 7/2021, 
batasan pengusaha mikro 
dan kecil mengalami kenaikan 
yang cukup signifikan. 
Pengusaha dengan penjualan 
tahunan sampai dengan Rp15 
miliar masih dianggap sebagai 
pengusaha kecil. Walaupun 
begitu, kategori UMKM ini 

sedikit berbeda dengan 
kategori di perpajakan. 
Secara perpajakan, pengertian 
UMKM tidak diatur secara 
khusus dalam Undang-
Undang Perpajakan baik di 
UU KUP, UU PPh, UU PPN, 
UU PBB, maupun UU Bea 
Materai namun secara implisit 
terdapat dua pasal dalam 
UU PPh yang memberikan 
fasilitas untuk pengusaha 
yang mempunyai peredaran 
bruto sampai dengan Rp4,8 
miliar. Yang pertama yaitu 
Pasal 14 ayat (2) yang 
memberikan kemudahan 
bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi untuk menghitung 
penghasilan neto dengan 
menggunakan norma 
penghitungan penghasilan 
neto atau boleh menggunakan 
pencatatan dan tidak perlu 
melakukan pembukuan. 
Yang kedua pemberian 
fasilitas pengurangan tarif 
bagi Wajib Pajak Badan 
dengan peredaran bruto 
sampai dengan Rp50 miliar 
sebesar 50% dari tarif yang 
berlaku yang dikenakan 
atas Penghasilan Kena 
Pajak dari bagian peredaran   

Tabel 1. Perbandingan Kriteria UMKM berdasarkan UU nomor 
20 tahun 2008 dan PP nomor 7 tahun 2021 

Sumber: CEIC, diolah
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bahwa belanja perpajakan 
yang diperuntukkan UMKM 
mencapai Rp 69 triliun atau 
sekitar 23,1% dari total 
belanja perpajakan yang 
sebesar Rp299,1 triliun. Angka 
ini belum termasuk besaran 
belanja perpajakan yang 
dinikmati oleh seluruh bisnis 
multi skala (semua jenis 
usaha baik UMKM maupun 
usaha besar) yang sebesar Rp 
99,3 triliun. 

Belanja perpajakan untuk 
UMKM tersebut merupakan 
insentif yang diberikan kepada 
UMKM untuk jenis pajak PPN 
dan PPh. Secara rinci belanja 
perpajakan untuk UMKM dari 
tahun 2018-2021 adalah 
sebagaimana tabel 2.

Jumlah Wajib Pajak yang 
memanfaatkan insentif-
insentif di atas juga dapat 
menunjukkan besarnya 
porsi pelaku UMKM dalam 

bruto   sampai   dengan   Rp   
4,8 miliar (Setiawan, dkk, 
2018). Selain itu, batasan 
pengusaha kecil untuk PPN 
yang berlaku saat ini sesuai 
dengan PMK Nomor 197/2013 
adalah sebesar Rp4,8 miliar. 
Pengusaha yang mempunyai 
omzet per tahun sampai 
dengan Rp 4,8 miliar tidak 
wajib untuk melaksanakan 
kewajiban PPN seperti 
memungut, membayar dan 
melaporkan PPN. Satu hal lagi 
yang menunjukkan pemberian 
fasilitas untuk pengusaha 
yang mempunyai peredaran 
bruto sampai dengan Rp4,8 
miliar adalah ketentuan dalam 
PP 23/2018 yang memberikan 
fasilitas PPh Final bagi 
pengusaha dengan omzet 
tersebut dengan tarif hanya 
sebesar 0,5% dari omzetnya.

Mengingat jumlah peredaran 
bruto sampai dengan Rp 4,8 
milyar berada pada kategori 
usaha mikro, kecil dan 
menengah sesuai UU Nomor 
20 tahun 2008 dan PP nomor 
7 tahun 2021 maka dapat 
disimpulkan bahwa fasilitas 
ini diberikan bagi Wajib Pajak 
dengan kategori UMKM. 

Insentif Perpajakan Untuk 
UMKM

Pemerintah telah memberikan 
berbagai insentif perpajakan 
untuk mendukung UMKM 
agar naik kelas, insentif 
tersebut baik untuk jenis 
pajak PPh, PPN, termasuk 
Bea Masuk. Jumlah nilai 
belanja perpajakan tahun 
2021 yang baru saja 
dikeluarkan oleh Kementerian 
Keuangan menunjukkan 

Grafik 1. Komposisi Belanja Perpajakan untuk UMKM (2021)

Tabel 2. Belanja Perpajakan untuk UMKM Tahun 2018-2021 
(Rp miliar)

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2021, diolah
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perekonomian dan seberapa 
pentingnya insentif ini bagi 
pelaku UMKM sehingga 
jumlah pemanfaatnya sangat 
tinggi. Jumlah wajib pajak 
yang memanfaatkan fasilitas, 
PPh Final UMKM 0,5% pada 
tahun 2021, misalnya, adalah 
sebesar 1.073.641 wajib pajak 
yang harapannya jumlah ini 
akan terus menurun seiring 
semakin banyaknya UMKM 
yang naik kelas menjadi 
usaha menengah ataupun 
besar. Semakin banyaknya 
UMKM yang naik kelas juga 
ditunjukkan oleh jumlah wajib 
pajak yang memanfaatkan 
fasilitas pengurangan 50% 
tarif PPh bagi WP badan 
dengan omzet s.d. Rp50 
miliar pada tahun 2021 
yang meningkat sebesar 
36,2 persen dibandingkan 
tahun 2020 menjadi sebesar 
136.055 wajib pajak. Untuk 
fasilitas PPh Final UMKM 
DTP yang diberikan khusus 
pada masa pandemi Covid-19, 
jumlah wajib pajak yang 
memanfaatkannya mencapai 
168.518 wajib pajak pada 
tahun 2020 dan 142.373 wajib 
pajak pada tahun 2021.

Jika melihat sektor-sektor 
yang memanfaatkan insentif-
insentif di atas, sektor yang 
paling banyak memanfaatkan 
insentif PPN tidak dipungut 
untuk pengusaha kecil adalah 
sektor industri pengolahan 
dimana pada tahun 2021 
nilainya mencapai Rp38,0 
triliun. Sementara itu untuk 
insentif PPh Final UMKM 0,5%, 
pengurangan 50% tarif PPh 
bagi WP badan dengan omzet 
s.d. Rp50 miliar dan PPh Final
UMKM DTP dimanfaatkan
paling besar oleh sektor

perdagangan dengan nilai 
estimasi tahun 2021 masing-
masing sebesar Rp8,4 triliun 
dan Rp1,5 triliun. 

Secara keseluruhan, besaran 
belanja perpajakan tersebut 
(Tabel.2) bahkan lebih 
besar dibandingkan dengan 
penerimaan pajak yang 
diterima oleh negara dari 
Usaha Mikro dan Kecil. Total 
penerimaan pajak tahun 
2021 dari Wajib Pajak yang 
peredaran usahanya kurang 
dari Rp4,8 miliar setahun 
hanya sebesar Rp56,1 triliun 
atau hanya sekitar 4,4% dari 
total penerimaan pajak yang 
sebesar Rp1.278,6 triliun 
(DJP, 2022). Terlihat jelas 
bahwa dukungan pemerintah 
terhadap UMK khususnya di 
perpajakan sangatlah besar.

Selain insentif perpajakan 
yang berupa belanja 
perpajakan, Pemerintah 
Indonesia juga memberikan 
insentif perpajakan untuk 
UMKM yang bukan merupakan 
belanja perpajakan. Insentif 
tersebut antara lain 

fasilitas Kemudahan Impor 
Tujuan Ekspor Industri 
Kecil Menengah (KITE 
IKM). Fasilitas ini berupa 
penangguhan bea masuk 
dan PPN impor yang tidak 
dipungut. Dengan adanya 
fasilitas ini, otomatis cashflow 
pengusaha (UKM) bertambah, 
dan pengusaha tersebut 
dapat menaikkan kapasitas 
produksinya sebab dapat 
membeli bahan baku lebih 
banyak lagi. 

Insentif non perpajakan untuk 
UMKM

Selain insentif perpajakan, 
Pemerintah juga 
memberikan berbagai 
dukungan non perpajakan 
untuk UMKM. Pemerintah 
melakukan pembinaan dan 
pengembangan UMKM dan 
Koperasi melalui program 
kemitraan, peningkatan daya 
saing, pemberian dorongan 
motivasi dan perluasan 
pasar, serta penyebaran 
informasi seluas-luasnya. 
Khususnya untuk program 

Tabel 3. Penerimaan Pajak dari WP yang peredaran usahanya 
kurang dari Rp4,8 miliar setahun

Sumber: DJP, 2022
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kemitraan, terdapat 2 strategi 
pemberdayaan (i) Strategi 
Naik Kelas, yaitu dengan 
mendorong usaha yang 
berada pada skala tertentu 
untuk menjadi usaha dengan 
skala yang lebih besar melalui 
workshop dan forum sharing 
antar pengusaha nasional 
dan UMKM dan (ii) Strategi 
Aliansi Strategis, yaitu dengan 
mendorong hubungan kerja 
sama antara dua pihak 
atau lebih pelaku usaha, 
berdasarkan kesetaraan, 
keterbukaan, dan saling 
menguntungkan sehingga 
dapat memperkuat keterkaitan 
di antara pelaku usaha dalam 
berbagai skala usaha. Strategi 
Aliansi Strategis bertujuan 
agar UMKM dapat menembus 
pasar dan jaringan kerja sama 
produksi pada skala lebih 
besar.

Selain itu, sehubungan 
dengan pandemi Covid-19 
yang berdampak sistemik 
pada semua lini ekonomi 
termasuk UMKM, Pemerintah 
menyediakan beberapa 
stimulus yang masuk ke 
dalam program PEN untuk 
mendukung UMKM antara 
lain Subsidi Bunga (KUR dan 
Non KUR), Penempatan Dana 
Pemerintah pada Bank Umum 
Mitra untuk mendukung 
perluasan kredit modal 
kerja dan restrukturisasi 
kredit UMKM, Penjaminan 
Kredit Modal Kerja UMKM, 

Banpres Produktif Usaha 
Mikro (BPUM), Bantuan Tunai 
untuk PKL dan Warung. 
Selain itu, terdapat pula 
dukungan tambahan berupa 
pembebasan rekening 
minimum, biaya beban dan 
abonemen listrik yang dapat 
dimanfaatkan oleh UMKM. 
Sampai dengan akhir 2021, 
total realisasi PEN Dukungan 
UMKM untuk tahun 2021 
sebesar Rp83,19 triliun 
dengan jumlah debitur/
UMKM sebanyak 34,59 juta. 
Sedangkan untuk tahun 2022 
total realisasi dukungan 
UMKM dalam program PEN 
mencapai Rp26,1 T. Pada 
program PEN terkait UMKM 
tahun 2022, KUR berhasil 
tersalurkan sebesar Rp364,3 
T untuk 7,6 juta debitur, 
serta nilai penjaminan UMKM 
mencapai Rp12,7 T untuk 764 
ribu debitur. 

Penutup

Pemerintah sangat menyadari 
akan peran UMKM terhadap 
perekonomian termasuk 
perannya terhadap 
kesejahteraan masyarakat, 
oleh karena itu beragam 
dukungan diberikan oleh 
Pemerintah, baik dukungan 
fiskal maupun non fiskal. 
Dukungan perpajakan sendiri 
diberikan untuk membantu 
UMKM tersebut naik kelas. 
Sesuai dengan Adam Smith’s 

Four Taxation Maxims 
yang salah satunya adalah 
‘equity’, maka setiap warga 
negara sedapat mungkin 
harus berkontribusi kepada 
negara, secara proporsional 
sebanding dengan 
kemampuan masing-masing. 
Oleh karena itu, UMKM 
khususnya usaha mikro dan 
kecil diberikan berbagai 
fasilitas perpajakan sehingga 
beban pajak mereka menjadi 
lebih ringan dan mampu 
untuk segera naik kelas. 
Setelah mereka naik kelas 
menjadi usaha menengah 
atau besar baru kemudian 
diberikan beban pajak yang 
lebih besar. Dengan begitu, 
tidak saja perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat 
yang meningkat, tetapi 
pertumbuhan penerimaan 
perpajakan kita juga terus 
terjaga.
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Peran dan Kinerja Perbankan dalam 
Penyediaan Pembiayaan (Kredit) 
Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Mochamad Imron7

7Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Pemulihan ekonomi 
nasional di tahun 2022 
merupakan modal kuat 

Indonesia untuk memasuki 
tahun 2023 yang penuh 
dengan tantangan dan 
ketidakpastian. Usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM), 
khususnya usaha mikro 
dan kecil (UMK) merupakan 
salah satu sektor tumpuan 
pertumbuhan perekonomian 
nasional di tengah kondisi 
tersebut. Untuk itu diperlukan 
upaya-upaya untuk menjaga 
momentum pertumbuhan 
perekonomian nasional, 
khususnya terhadap 
momentum pemulihan dan 
pertumbuhan UKM, salah 
satunya melalui upaya 
mengelola penyediaan dan 
penyaluran pembiayaan 
(kredit) terhadap UKM. 

Pentingnya peran dan kinerja 
UKM sendiri dapat dilihat 
melalui jumlah UMK di 
Indonesia yang mencapai 
65,4 juta unit yang tumbuh 
sekitar dua persen pada 
tahun 2019 (berdasarkan data 
terakhir dari Kementerian 
Koperasi dan UKM, per tahun 
2019). Selain itu UKM juga 
berperan penting dalam 
menyerap tenaga kerja 
nasional. Tingkat penyerapan 
tenaga kerja oleh UKM 
terhadap jumlah penduduk 
yang bekerja mencapai 89,9 
persen pada tahun 2019. 
Jumlah tenaga kerja UMK 
tercatat sebesar 115,8 juta 
orang pada tahun 2019, 
dimana 110 juta diantaranya 
merupakan tenaga kerja 
dari usaha mikro. Kontribusi 
sektor UMK terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) 
nasional juga terus meningkat 
dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2019, kontribusi sektor 
UMK mencapai 46,9 persen 
terhadap PDB nasional, 
meningkat dibanding tahun 
2015 yang hanya sebesar 41,9 
persen.

Di satu sisi, kinerja perbankan 
Indonesia semakin baik 
seiring dengan kuatnya 
pemulihan ekonomi di 
Indonesia sejak pandemi 
Covid-19. Perbankan nasional 
relatif mampu menjaga 
permodalan dengan likuiditas 
yang sangat memadai di 
masa pemulihan ekonomi. 
Ketahanan perbankan tetap 
terjaga dengan tingkat 
permodalan perbankan yang 
kuat. Rasio kecukupan modal 
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(Capital Adequacy Ratio  /
CAR) bulan Oktober 2022 
tetap tinggi sebesar 25,08 
persen. Seiring dengan 
kuatnya permodalan, risiko 
kredit perbankan juga tetap 
terkendali yang tercermin dari 
rasio kredit bermasalah (Non-
Performing Loan /NPL) pada 
Oktober 2022 yang tercatat 
sebesar 2,72 persen. Dari 
sisi penawaran, intermediasi 
perbankan mengalami 
peningkatan yang didukung 
oleh pelonggaran standar 
penyaluran kredit, seiring 
dengan membaiknya appetite 
perbankan dalam penyaluran 
kredit terutama di sektor 
industri, perdagangan dan 
pertanian. Pada Oktober 2022, 
kredit perbankan tercatat 
tumbuh sebesar 11,95 
persen (yoy), lebih tinggi 
dibandingkan pertumbuhan 
bulan sebelumnya sebesar 
11 persen, ditopang oleh 
tingginya pertumbuhan pada 
kredit investasi dan korporasi. 

Dengan peran dan kinerja 
perbankan yang relatif positif 
dan kebutuhan pembiayaan 
bagi UKM, hal ini mendorong 
(peluang) ekspansi 
pembiayaan bagi sektor 
perbankan kepada UKM.  Saat 
ini, penyaluran kredit usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) oleh perbankan 
nasional relatif baik. 
Proporsi penyaluran kredit 
UMKM terhadap total kredit 
perbankan secara umum 
mencapai sekitar 20 persen 
atau sekitar Rp1.323 triliun, 
dengan pembagian porsi 
kredit kepada usaha mikro 
sebesar 39 persen, usaha 
kecil sebesar 35 persen, dan 
usaha menengah sebesar 

27 persen. Berdasarkan data 
hingga Oktober 2022, kredit 
UMKM tercatat tumbuh 
sebesar 17,5 persen (yoy). 
Ke depan pencapaian ini 
diharapkan sejalan harapan 
Presiden Joko Widodo ke 
depan yaitu peningkatan 
penyaluran kredit bagi 
UMKM oleh perbankan yang 
mencapai 30 persen pada 
2024. 

Pertumbuhan kredit UMKM 
tersebut di atas, terutama 
didukung oleh peningkatan 
kredit usaha mikro dan kecil 
(UMK) yang masing-masing 
tumbuh sebesar 124,9 persen 
(yoy) dan 7,9 persen (yoy). 
Sementara itu, penyaluran 
kredit usaha menengah 
kembali mengalami kontraksi 
pertumbuhan penurunan 
sebesar 25,8 persen (yoy). Hal 
ini juga menunjukkan bahwa 
penyaluran kredit UMK terus 
mengalami ekspansi, terutama 
sejak akhir tahun 2021 seiring 
dengan upaya pemulihan 
ekonomi dari Covid-19. 
Ekspansi kredit yang 
disalurkan oleh perbankan 
sebagian besar merupakan 
kredit modal kerja, dengan 
sektor utama penerima kredit 
disalurkan kepada sektor 
perdagangan besar, sektor 
pertanian, perburuan, dan 
kehutanan.

Sementara dari sisi risiko 
kredit, non-performing loan 
(NPL) kredit UMKM secara 
keseluruhan berada pada level 
yang terjaga, terutama untuk 
kredit UMK. Pada Oktober 
2022, NPL kredit UMKM 
berada pada level 3,88 persen, 
dengan NPL kredit usaha 
mikro relatif rendah sebesar 

2,53 persen dan NPL kredit 
usaha kecil sebesar 3,94 
persen. Sementara itu, NPL 
kredit usaha menengah relatif 
lebih tinggi yaitu sebesar 5,78 
persen pada Oktober 2022.

Menekankan akan 
pentingnya peran UMK dalam 
perekonomian nasional dan 
juga peran perbankan dalam 
memberikan layanan jasa 
keuangan formal (dalam 
kerangka mempertahankan 
dan meningkatkan momentum 
pertumbuhan UMK), maka 
menjaga dan meningkatkan 
kinerja pembiayaan UMK 
oleh perbankan menjadi hal 
yang strategis. Hal ini juga 
mengingat peran perbankan 
sebagai salah satu pelaku 
sektor keuangan terbesar di 
Indonesia.

Untuk terus mendorong 
sektor perbankan nasional 
dalam memberikan kredit 
atau pembiayaan kepada 
sektor UMKM, Pemerintah 
telah memberikan berbagai 
insentif di antaranya melalui 
subsidi suku bunga bagi 
Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
Selain itu, melalui Undang-
Undang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan 
(UU P2SK) yang baru saja 
ditetapkan DPR RI pada 15 
Desember 2022 Pemerintah 
juga mengatur secara khusus 
terkait kewajiban Bank Umum 
untuk menyalurkan Kredit 
atau pembiayaan untuk 
sektor UMKM, serta dengan 
memperkuat peran dan fungsi 
dari Bank Perekonomian 
Rakyat (BPR) dalam 
menopang pengembangan 
bisnis UMKM. 
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Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah atau 
biasa disingkat UMKM 

merupakan tulang punggung 
perekonomian nasional. Oleh 
karena itu, saat pandemi 
Covid – 19 menyerang di awal 
2020, UMKM menjadi salah 
satu sektor prioritas yang 
mendapatkan bantuan dari 
pemerintah. UMKM dianggap 
sebagai sektor yang mampu 
menopang perekonomian 
bahkan ketika krisis terjadi. 

Peran vital UMKM ini 
mendorong pemerintah untuk 
terus melakukan penguatan 
pada sektor tersebut. 
Bagaimana kondisi UMKM 
Indonesia saat ini dan apa 
saja upaya pemerintah untuk 
mendorong inklusivitas UMKM 
ke sektor keuangan? Dalam 

edisi kali ini, tim redaksi 
Warta Fiskal mewawancarai 
Adi Budiarso, Kepala Pusat 
Kebijakan Sektor Keuangan di 
Badan Kebijakan Fiskal. 

Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) 
merupakan salah satu bagian 
penting dalam perekonomian 
nasional. Menurut data dari 
Kementerian Koperasi dan 
UKM, UMKM mencakup 99,9% 
usaha serta berkontribusi 
sebesar 60,6% terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional. Tidak hanya itu, 
sebesar 96,9% penyerapan 
tenaga kerja nasional berasal 
dari UMKM. 

Meski perannya penting 
dalam ekonomi nasional, 
namun pengembangan 
UMKM masih menghadapi 

berbagai tantangan, salah 
satunya adalah akses 
terhadap pembiayaan. Masih 
banyak UMKM yang belum 
mendapatkan akses terhadap 
pembiayaan. Menurut data 
dari Bank BRI terdapat 18 
juta nasabah ultra mikro 
belum mendapatkan akses 
pembiayaan. Sementara 
data dari Asosiasi Fintech 
Pendanaan Bersama 
Indonesia (AFPI) menunjukkan 
bahwa 46,6 juta UMKM tidak 
memiliki akses kredit.

Menurut Adi, porsi kredit atau 
pembiayaan perbankan di 
Indonesia juga masih relatif 
rendah, yaitu pada kisaran 
20%. Jika dibandingkan 
dengan negara tetangga 
misalnya, angka ini masih 
jauh lebih rendah. Sebagai 

Adi Budiarso:
Jurus Pemerintah untuk 
Dorong Penguatan UMKM

8Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Indha Sendary8
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contoh porsi kredit UMKM 
di Thailand telah mencapai 
37,4% dan di Malaysia 
mencapai 44,8%. Sementara 
di negara maju, angkanya 
bisa lebih dari 60%, seperti 
di Jepang (65,9%) dan Korea 
Selatan (82%).

Selain akses pembiayaan, 
tantangan dalam 
pengembangan UMKM 
berikutnya yaitu pada literasi 
keuangan yang masih rendah. 
Di samping itu, masih banyak 
UMKM yang belum mampu 
berkembang ke skala yang 
lebih besar. “Ada namanya 
Peter Pan Effect, di mana 
UMKM terlalu nyaman 
dengan kondisi dari dukungan 
pemerintah. Jadi di satu sisi 
masih banyak yang butuh 
akses, tapi di sisi lain ada 
yang dapat tapi belum mampu 
naik kelas. Ini dua fenomena 
yang menarik untuk kasus 
Indonesia”, ujar pria kelahiran 
Salatiga ini. 

Tantangan lainnya menurut 
Adi adalah pada kondisi alam 
dan geografis Indonesia. Ia 
menuturkan bahwa dengan 
berbagai kekayaan alam 
yang dimiliki Indonesia, 
banyak yang lebih memilih 
untuk mengelola kekayaan 
alam tersebut dibandingkan 
menciptakan usaha 
sendiri. Untuk itu, aspek 
entrepeneurship di Indonesia 
juga perlu dikembangkan 
dengan literasi baik dari 
sisi pengembangan usaha 
maupun keuangan. 

Berbicara mengenai 
tantangan, salah satu upaya 
yang dilakukan pemerintah 
untuk mengatasi kendala 

pada akses pembiayaan 
UMKM ialah melalui program 
Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
KUR diharapkan mampu 
memberikan pembiayaan 
yang mudah dan murah bagi 
UMKM sehingga kapasitas 
UMKM dapat meningkat 
dan berkontribusi pada 
penyerapan tenaga kerja 
serta pertumbuhan ekonomi 
nasional. 

Pria lulusan STAN tersebut 
menyampaikan bahwa sejak 
diluncurkan pada tahun 
2007, program KUR terus 
menunjukkan perkembangan 
setiap tahunnya, baik dari segi 
realisasi penyaluran maupun 
debitur. Hingga akhir tahun 
2022, total program KUR yang 
telah disalurkan mencapai 
Rp1.500 triliun kepada 51,2 
juta debitur UMKM. Dari 

sisi industri, program KUR 
mayoritas digunakan oleh 
sektor perdagangan 43,6%, 
pertanian 32%, dan jasa 
14,1%. 

Pada perkembangannya, 
mekanisme KUR terus 
diperbarui dan disempurnakan 
untuk semakin meningkatkan 
kapasitas UMKM dan juga 
jumlah penerima yang tepat 
sasaran. Namun demikian, 
menurut Adi masih ada 
beberapa tantangan yang 
dihadapi dalam penyaluran 
program ini. Pertama adalah 
pengawasan program 
KUR. Saat ini pengawasan 
dilakukan oleh Forum 
Koordinasi Pengawasan 
Pelaksanaan (Forkorwas), 
yang beranggotakan Badan 
Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), 
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kelola penetapan kebijakan, 
termasuk substansi kewajaran 
suku bunga.

Tantangan lainnya berasal 
dari kapasitas lembaga 
penjamin. Pertumbuhan 
target penyaluran program 
KUR tidak hanya berdampak 
pada alokasi subsidi, tetapi 
juga berdampak terhadap 
kapasitas lembaga penjamin 
untuk melaksanakan 
penjaminan. Sampai dengan 
tahun 2023, kapasitas 
Jamkrindo dan Askrindo 
masih mampu untuk 
menjamin pembiayaan 
program KUR tanpa adanya 
tambahan Penyertaan Modal 
Negara (PMN) sehingga perlu 
menjadi perhatian di masa 
depan.

Ketepatsasaran program 
KUR menurut Adi juga 
merupakan tantangan 

yang perlu terus diperbaiki. 
Evaluasi terus dilakukan untuk 
memastikan bahwa penerima 
program KUR memang 
sesuai dengan tujuannya. 
Selain itu pemerintah juga 
memanfaatkan teknologi, 
yaitu Sistem Informasi 
Kredit Program (SIKP) untuk 
melakukan validasi debitur. 
Sistem ini berguna untuk 
memastikan agar tidak 
terdapat double penerima 
KUR. Berbagai kajian juga 
terus dilakukan untuk 
meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi mekanisme program 
KUR.

Akses KUR oleh UMKM juga 
masih menjadi tantangan. Hal 
ini disebabkan karena masih 
minimnya pengetahuan pelaku 
UMKM terhadap keberadaan 
program KUR dan kemudahan 
UMKM untuk mengakses 
program KUR. Dalam hal ini, 
sosialisasi terus dilakukan 
di seluruh wilayah Indonesia 
dan pengembangan 
terus dilakukan untuk 
mempermudah akses 
terhadap program 
KUR, termasuk dengan 
memanfaatkan digitalisasi. 
Pemerintah juga melakukan 
program pendampingan untuk 
memastikan penyaluran KUR 
untuk UMKM berjalan dengan 
efektif. 

Dengan perbaikan yang 
dilakukan terus-menerus, Adi 
berharap akses pembiayaan 
UMKM akan semakin 
meningkat sesuai dengan 
target yang dicanangkan 
pemerintah. “Presiden 
menargetkan akses 
pembiayaan UMKM dapat 
mencapai 30% di tahun 2024. 

Ini sudah mengarah ke sana 
dan kita akan terus dorong 
perbaikan lainnya”, tambah 
Adi.

Lebih lanjut Adi 
menyampaikan upaya lain 
untuk mendorong penguatan 
UMKM yang ialah dengan 
meningkatkan efektivitas suku 
bunga. Saat ini menurutnya, 
spread antara suku bunga 
kredit dan deposito Indonesia 
masih tinggi sehingga 
mengakibatkan perbankan 
yang belum efisien. Oleh 
karena itu, efisiensi perlu 
dilakukan dengan mendorong 
ekosistem intermediasi 
keuangan melalui sistem 
pengawasan keuangan oleh 
otoritas terkait. Sistem ini 
bertujuan untuk memastikan 
kredibilitas dari penerima 
atau debitur. “Kalau di 
perbankan misalnya ada SLIK 
(Sistem Layanan Informasi 
Keuangan) OJK atau sistem 
scoring. Sistem tersebut 
memungkinkan kita untuk 
mengawasi dan memonitoring 
debitur yang baik agar terus 
dijaga riwayat kredit dan 
kapasitas peminjamannya”, 
jelas Adi. 

Dukungan kebijakan terbaru 
dari pemerintah untuk sektor 
usaha ini adalah dengan 
diterbitkannya Undang – 
Undang Pengembangan 
dan Penguatan Sektor 
Keuangan (UU P2SK). 
Dengan adanya peraturan 
ini, Indonesia memiliki dasar 
hukum yang setara seperti 
negara maju khususnya 
untuk pengembangan jasa 
pembiayaan yang biasanya 
menyasar UMKM atau calon 
debitur yang non-bankable. 

“Presiden menargetkan 

akses pembiayaan UMKM 

dapat mencapai 30% di 

tahun 2024. Ini sudah 

mengarah ke sana dan 

kita akan terus dorong 

perbaikan lainnya”

Inspektorat Jenderal/
Inspektorat Kementerian/
Lembaga terkait, dan 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). Pengawasan ini 
masih bersifat pemenuhan 
kepatuhan atas ketentuan 
program KUR dan belum 
mengawasi proses tata 
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Penguatan UMKM juga 
dibangun melalui beberapa 
inisiatif, salah satu dengan 
mendorong inklusi keuangan 
yang ditargetkan untuk 
meningkatkan literasi dan 
inklusi keuangan menuju 
90% di tahun 2024. Saat ini 
menurut Adi, inklusi keuangan 
Indonesia berdasarkan 
akses berkisar 70% - 80%. 
Sementara berdasarkan 
kepemilikan rekening di bank, 
Indonesia termasuk terendah 
di ASEAN-5. “Koordinasi 
melalui DNKI, kita akan 
memperkuat tim akses 
percepatan keuangan daerah. 
Ini melengkapi tim percepatan 
digitalisasi yang di-lead 
Kemenko. Sehingga akses 
terhadap sektor keuangan 
lebih mudah dan murah 
serta mampu memberikan 
dukungan untuk pembiayaan 
pembangunan yang lebih 
sustainable”, ujar pria yang 
suka berolahraga tersebut 
menjelaskan. 

Ke depannya, sektor 
UMKM diharapkan mampu 
berkembang ke sektor – 
sektor yang tidak hanya 
dari perdagangan, tetapi 
juga sektor lainnya seperti 
digital, hilirisasi industri, dan 
sektor industri hijau. “UMKM 
atau entrepeneurship di 
Indonesia kalau menimbang 
pernyataan Presiden Jokowi 
terakhir di B20, Bali, Indonesia 
sebenarnya berpeluang untuk 
hilirisasi industri, digitalisasi 
industri dan sektor keuangan, 
dan industri green”, ungkap 
Adi. 

Hilirisasi industri merupakan 
salah satu prioritas 

pemerintah yang akan 
semakin didorong ke depan. 
Peran UMKM diharapkan 
dapat terlibat dalam rantai 
pasok hilirisasi ini misalnya 
dalam pengembangan 
komponen mobil listrik yang 
jumlahnya akan semakin 
berkembang ke depan. 
Dari sisi industri digital, 
UMKM dapat memanfaatkan 
perkembangan teknologi 
digital untuk menawarkan 
beragam produk dengan 
akses pasar yang lebih luas. 

Sementara itu, ketika ditanya 
lebih lanjut mengenai 
keterlibatan UMKM dalam 
industri  yang lebih hijau, 
menurut Adi, pelaku UMKM 
dapat membuat usaha sendiri 
atau dengan  melakukan 
kerjasama perusahaan – 
perusahaan besar yang 
semakin banyak berfokus 
pada kelestarian lingkungan. 
Tidak hanya peluang 
kerjasama, peluang akses 
pembiayaan juga akan 
semakin besar mengingat tren 
industri ke depan dipredeksi 
akan banyak berfokus pada 
industri yang lebih ramah 
lingkungan. 

Dengan berbagai resource 
dan potensi yang dimiliki 
Indonesia, Adi yakin bahwa 
UMKM ke depan mampu 
berkembang. Adi juga 
mengungkapkan agar dapat 
bersaing ke depan, UMKM 
perlu terus meningkatkan 
literasi mereka baik dari sisi 
digital dan keuangan. Sebagai 
penutup wawancara kali ini 
Adi berpesan kepada seluruh 
pembaca Warta Fiskal bahwa 
kita sebagai masyarakat yang 

lebih “melek” terkait dengan 
literasi keuangan perlu bahu 
membahu untuk membantu 
seluruh masyarakat yang 
belum memiliki pengetahuan 
keuangan untuk terus 
mengedukasi mereka. 

“Di 2035 Indonesia akan 
mengakhiri bonus demografi 
dan akan beralih ke aging 
population. Jika para pekerja 
yang sudah berada pada 
masa pensiun dan mereka 
tidak memiliki tunjangan 
hari tua, maka ini akan 
menjadi beban di generasi 
mendatang”, tutur Adi. Ini 
lah pentingnya edukasi terus 
– menerus terkait literasi 
keuangan agar semakin 
banyak masyarakat yang 
memahami pentingnya terlibat 
dan berkontribusi di sektor 
keuangan.

 “Masyarakat yang banyak 
belum literate perlu kita 
bantu. Minimal mari 
kita collect lebih banyak 
knowledge dari Kementerian 
Keuangan maupun Lembaga 
lain sehingga kita bisa jadi 
agen perubahan. Bahkan 
di lingkup terkecil seperti 
keluarga, teman hingga 
komunitas. Jadi kita bisa 
berkontribusi terhadap 
pembangunan dan juga 
kesejahteraan”, tutup Adi. 
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Urgensi Pasar Kredit Macet  
untuk Efisiensi Perbankan

9Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan FIskal
10Sumber: statistik perbankan OJK
11,12Sumber: SSKI BI, OJK, BPJS TK, Taspen, Asabri

Adelia Surya Pratiwi9

Salah satu tantangan 
besar Indonesia 
untuk menjadi negara 

berpendapatan tinggi 
adalah ekonomi berbiaya 
tinggi. Efisiensi biaya dana 
berperan sangat penting 
untuk semakin meningkatkan 
kinerja perekonomian. Saat 

ini, biaya dana di Indonesia 
cukup tinggi (rata-rata suku 
bunga pinjaman bank 2021: 
8,59%) dibandingkan dengan 
Malaysia (3,45%), Thailand 
(5,42%))10.

Hal ini disebabkan beberapa 
hal seperti kecilnya aset 
institusi keuangan non bank 

(Rp2.833 T- 23,3% dari total 
aset keuangan di 202011) 
sehingga tidak bersaing 
dengan perbankan (Rp9.328 T 
-76,7%12). Selain itu, dominasi 
nasabah dengan nilai 
simpanan tinggi sehingga 
menciptakan persaingan 
ketat dalam memberikan 
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bunga deposit di tengah 
keterbatasan instrumen 
investasi di dalam negeri 
(Kapitalisasi Pasar Modal 
Indonesia 2020: 45,15% 
PDB, Malaysia: 121,57%, 
Thailand: 102,8%13) juga 
berkontribus. Terakhir, biaya 
bank yang tinggi termasuk 
biaya operasional (Indonesia 
2020: 2,7% terhadap total 
aset, Malaysia: 0,8%, Thailand 
1,2%14) dan kerugian akibat 
kredit macet (Non-Performing 
Loan/NPL) (Indonesia 2021: 
3%, Malaysia: 1,7%, Thailand: 
3%15) juga menyebabkan 
tingginya biaya dana. Selain 
menyebabkan tingginya biaya 
dana, NPL juga menyebabkan 
banyak risiko ke ekonomi 
seperti pertumbuhan ekonomi, 
ketenagakerjaan, dan 
pertumbuhan kredit (Lee dan 
Rosenkranz, 2019).

Sejak krisis keuangan di 
Asia, NPL negara-negara 
di kawasan sebetulnya 
sudah turun drastis, dan 
telah berkontribusi pada 
turunnya suku bunga 
perbankan. Dibandingkan 
dengan negara lainnya, 
penurunan NPL Indonesia 
termasuk yang paling 
besar, dan menunjukkan 
adanya perbaikan regulasi 
dan pengawasan. Namun 
demikian, setelah pandemi, 
NPL dikhawatirkan akan naik 
kembali. Berdasarkan Siregar, 
Gunawan dan Saputro (2021), 
pandemi telah menimbulkan 
berkurangnya kemampuan 
bayar kredit dunia usaha. Hal 
ini juga disebabkan adanya 
tapering bantuan APBN. Meski 
jumlahnya tidak sebesar 

negara lain, kemampuan bayar 
ini juga dipengaruhi oleh 
berkurangnya dukungan APBN 
seiring pemulihan ekonomi 
(defisit APBN 2020: 6,14% 
terhadap PDB, 2021: 4,57% 
dan telah menuju di bawah 
3% pada 2022 dan 2023).

Pada saat pandemi memukul 
aktivitas ekonomi, NPL 
Indonesia naik secara 
moderat. Namun, hal ini 
bukanlah sebuah prestasi 
karena lebih disebabkan 
banyak negara termasuk 
Indonesia menerapkan 
kebijakan pemulihan ekonomi 
dengan cara memberikan 
keringanan pada terms 
pembayaran kredit. Di 
Indonesia, hal ini dilakukan 
salah satunya melalui 
Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor POJK-
11/ POJK.03/2020. POJK 
ini mengatur restrukturisasi 
kredit pada periode pandemi 
termasuk memperbolehkan 
bank menganggap utang 
yang direstrukturisasi 
tersebut sebagai utang 
lancar. Implementasi POJK 
ini menyebabkan konsekuensi 
berupa over indebtedness.

Saat ini, ekonomi nasional 
beranjak pulih. Namun, 
seiring dengan masih adanya 
risiko ekonomi global dari 
sisi geopolitik serta tapering 
stimulus fiskal dan moneter, 
NPL menjadi sesuatu yang 
perlu menjadi perhatian 
pemerintah dan otoritas 
keuangan ke depan. Sebab 
menurut Lee and Rosenkraz 
(2019), peningkatan 
suku bunga, penurunan 
pertumbuhan ekonomi 

menimbulkan peningkatan 
risiko NPL.

Menekan risiko NPL 

Untuk menekan risiko 
NPL, ada beberapa hal 
yang dapat dilakukan. 
Pertama,  mengidentifikasi 
secara spesifik risiko kredit 
perbankan nasional, untuk 
mengurangi kemungkinan 
adanya risiko implisit. Oleh 
sebab itu, menurut World 
Bank (2021), loans-at-
risk ratio menjadi indikator 
kualitas kredit Indonesia 
yang lebih baik. Loans-at-
risk ini mencakup tidak hanya 
NPL tetapi juga utang yang 
direstrukturisasi, dan utang 
khusus.

Kedua, Indonesia perlu 
membangun instrumen 
resolusi NPL. Beberapa 
instrumen yang perlu 
dibangun adalah 
restrukturisasi utang, 
penyelesaian hukum 
(termasuk melalui penegakan 
agunan dan inisiasi prosedur 
insolvensi), penghapusbukuan, 
penjualan ke pihak ketiga 
(termasuk investor, melalui 
pasar modal melalui Efek 
Beragun Aset (EBA), dan 
penjualan ke Perusahaan 
Manajemen Aset atau Asset 
Management Company/
AMC)16. Untuk membangun 
instrumen ini, diperlukan 
pasar NPL yang aktif dan 
dalam yang membutuhkan 
dukungan hukum, regulasi 
dan keuangan yang baik.

Terkait pembangunan 
instrumen resolusi NPL pada 

13Sumber: CEIC per 2021
14Sumber: Statistik perbankan OJK
15Sumber: CEIC per 2021
16Sumber: ADB (2022)
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paragraf sebelumnya, saat ini, 
reformasi sektor keuangan 
melalui Rancangan Undang-
Undang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan  
(RUU P2SK) sebetulnya 
sudah membawa Indonesia 
selangkah lebih maju 
dengan memperbolehkan 
penghapusbbukuan piutang 
tak tertagih khususnya untuk 
UMKM. Di dalam RUU P2SK, 
diatur bahwa hal ini harus 
dilakukan dengan hati-hati, 
di antaranya telah dilakukan 
upaya restrukturisasi, dan 
penagihan lainnya secara 
optimal. Hal ini berpotensi 
meningkatkan appetite bank 
untuk menyalurkan kredit ke 
UMKM.

Namun demikian, 
penghapusbukuan dalam RUU 
P2SK hanya satu dari sekian 
banyak treatment terhadap 
NPL. Selain penghapusbukuan 
tentunya ada dan perlu 
dibangun sebanyak mungkin 
opsi pengelolaan NPL. 
Salah satu opsi yang perlu 
dipertimbangkan adalah pasar 
NPL yang dalam dan likuid 
yang belum dimiliki Indonesia 
saat ini. Permasalahan 
tidak adanya NPL market 
ini sebetulnya tidak unik 
ke Indonesia tetapi juga ke 
Eropa. 

Tidak adanya pasar NPL 
market yang dalam dan likuid 
menyebabkan potensi moral 
hazard dan menyebabkan 
pemulihan permasalahan 
perbankan nantinya akan 
berjalan lebih lambat dan 
mahal. Di antara hal yang 
menyebabkan ini adalah 
informasi asimetri, tidak 

cukupnya aturan pajak dan 
akuntansi, sistem penegakan 
agunan yang tidak efisien, 
serta keengganan perbankan 
mengeluarkan NPL dari 
buku mereka, dll (Fell, 2016). 
Indonesia berdasarkan World 
Bank Doing Business 2020 
Database memiliki biaya 
pemulihan dari insolvensi 
termasuk yang tertinggi 
di kawasan yaitu 21,6% 
(Malaysia: 10%, Thailand: 
18% terhadap nilai barang). 
Ini tetap dapat terjadi 
meskipun Indonesia sudah 
memiliki AMC yaitu Lembaga 
Penyehatan Perbankan.

Untuk mengembangkan pasar 
NPL yang dalam dan likuid, 
Indonesia bisa mengeksplor 
model Korea. Di Korea, pasar 
NPL ditrigger oleh KAMCO 
yang historinya merupakan 
lembaga manajemen aset 
(asset management company/
AMC) di bawah Pemerintah 
c.q. Kemenkeu. KAMCO 
awalnya berperan penting 
meminimalisasi beban 
keuangan publik dengan cepat 
dan dengan harga sebaik 
mungkin saat krisis keuangan. 
Hal ini dilakukan dengan 
mengaktifkan penawaran 
internasional, penerbitan efek 
beragun aset, restrukturisasi, 
dan lainnya.

Dengan role yang cukup baik 
ini, 2009-2021 terbentuk NPL 
market di perbankan swasta 
di Korea yang menggunakan 
banyak metode untuk 
menyelesaikan NPL seperti 
penghapusbukuan (24,8%), 
penjualan agunan (22,5%), 
normalisasi kredit (25,6%), 
penjualan NPL (18,6%), dan 

lainnya (8,5%). Sekuritisasi 
NPL sempat dilakukan 
perbankan swasta di Korea 
pada 2009 sebesar 12,8% dari 
total NPL yang diresolusi. 
Pengembangan banyak 
instrumen menyebabkan para 
bank dapat menggunakan 
berbagai metode berbeda 
untuk menyelesaikan masalah 
NPL.

Untuk terus mengawal amanat 
RUU P2SK, pasar NPL perlu 
dibangun dan melengkapi 
upaya menyelesaikan NPL 
lainnya yang sudah ada. 
Hal ini tentunya sangat 
urgent juga bagi Indonesia 
mengingat menurut 
Baudiono dan Yun (2017), 
pengembangan pasar NPL 
yang dalam dan likuid sangat 
penting bagi negara yang 
kapasitas fiskalnya sempit 
seperti Indonesia.
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Melalui AIFC ke-6, Pemerintah 
Dorong Peran Keuangan Syariah 

dalam Pemberdayaan UMKM
Priska Amalia17

17Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

D i tengah upaya 
pemulihan ekonomi 
akibat pandemi 

COVID-19 dan ketidakpastian 
global, usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) berperan 
penting dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi 
yang kuat dan inklusif. 
Oleh karena itu, Pemerintah 
mendorong akselerasi UMKM 
dalam perekonomian, salah 
satunya melalui keuangan 
syariah. Keuangan syariah 
memainkan peran penting 
dalam pemberdayaan UMKM 
karena mampu memfasilitasi 
skema syariah (risk-sharing) 
yang menyetarakan, unik, 
dan inklusif. Upaya ini akan 
melengkapi dan menguatkan 
kebijakan Pemerintah 
Indonesia secara umum 
kepada UMKM.

Penyelenggaraan The Annual Islamic Finance Conference (The 
AIFC) ke-6

Guna mengelaborasi peran dan pengembangan keuangan 
syariah untuk UMKM, Kementerian Keuangan kembali 
menyelenggarakan The Annual Islamic Finance Conference 
(The AIFC) ke-6 yang dilangsungkan secara virtual pada 
tanggal 24-25 Agustus 2022. Tema yang diangkat dalam AIFC 
ke-6 adalah “Islamic Finance Role in MSMEs Empowerment: 
Boosting Capability and Fostering Inclusiveness for 
Sustainable Future”. Konferensi ini diharapkan dapat menjaring 
masukan dan rekomendasi yang nyata sehingga keuangan 
syariah dapat berkontribusi lebih besar bagi sektor UMKM dan 
berkembang lebih pesat.

Tema AIFC kali ini sejalan juga dengan beberapa agenda 
prioritas Presidensi Indonesia pada forum G20, salah satunya 
yaitu meningkatkan inklusivitas keuangan dan mengakselerasi 
pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, AIFC juga menjadi salah 
satu side event Presidensi Indonesia dalam forum G-20. AIFC 
diharapkan dapat mengoptimalkan peran pembiayaan syariah 
dalam mengembangkan perekonomian melalui dukungannya 
terhadap sektor-sektor tertentu, seperti UMKM, wanita 
dan pemuda. Selain itu AIFC juga diharapkan berkontribusi 
dalam memperkuat kerangka kebijakan dan pengetahuan 
yang turut berpartisipasi dalam ekosistem pemberdayaan 
UMKM melalui pembiayaan syariah seperti inovasi teknologi 
dan digitalisasinya, termasuk peluang dan tantangan yang 
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ada di dalamnya, serta 
peran Pemerintah dalam 
memfasilitasinya.

AIFC ke-6 merupakan hasil 
kolaborasi antara Kementerian 
Keuangan, Bank Indonesia, 
Islamic Development Bank 
Institute (IsDB), Komite 
Nasional Ekonomi dan 
Keuangan Syariah (KNEKS), 
Ikatan Ahli Ekonomi Islam 
Indonesia (IAEI), dan Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen 
IPB. Peserta AIFC berasal 
dari berbagai kalangan, 
di antaranya regulator 
(kementerian/ lembaga), 
akademisi, pelaku industri, 
lembaga sosial, lembaga 
internasional, dan perwakilan 
dari Kedutaan Besar. 
Penyelenggaraan AIFC tahun 
ini dilaksanakan secara virtual 
dengan peserta tercatat 
sebanyak 1.125 peserta 
hadir pada hari pertama dan 
788 peserta hadir pada hari 
kedua pelaksanaan AIFC, 
baik melalui Zoom Webinar 
maupun saluran Youtube 
Kementerian Keuangan.

Konferensi dan seminar diisi 
oleh para ahli keuangan 
dunia, di antaranya Menteri 
Keuangan Republik Indonesia 
Sri Mulyani Indrawati, 
Gubernur Bank Indonesia 
Perry Warjiyo, dan Chief  
Islamic Development Bank 
Group Zamir Iqbal. Seluruh 
diskusi panel diisi oleh 
berbagai pakar dari IsDB, 
akademisi, Pemerintah, 
praktisi, serta industri, seperti 
Acting Director-General IRTI 
IsDB, Sami Al-Suwailem, 
Martin Godel, Kepala 
Kebijakan UMKM Swiss, 
dan Artak Robert Melkonyan 
selaku Senior Advisor di 

United Nations Development 
Programme dan Dr. Sayd 
Farook, Director of the Board 
DinarStandard.

Keuangan Syariah & UMKM

Beberapa poin penting 
yang patut menjadi 
perhatian terkait bagaimana 
mempertimbangkan peran 
vital keuangan syariah dalam 
pemberdayaan UMKM:

Perlu membangun kerangka 
kerja yang kokoh yang 
dilengkapi dan didukung 
dengan mandat yang jelas, 
komitmen dari seluruh 
pemangku kepentingan, 
data yang cukup merupakan 
modal utama dalam setiap 
upaya pemberdayaan UMKM 
yang dilakukan oleh setiap 
pemangku kepentingan 
dalam ekosistem UMKM yang 
kompleks ini.

Diperlukan dukungan regulasi, 
insentif, dan kejelasan 
keterlibatan lembaga 
keuangan syariah dalam 
pemberdayaan UMKM sangat 
penting, karena keuangan 
syariah bersifat inklusif, etis, 
bertanggung jawab secara 
sosial, dan terhubung kuat 
dengan sektor riil ekonomi. 
Hal ini harus dilakukan 
secara beriringan dengan 
upaya untuk (i) meningkatkan 
inklusivitas dan tingkat 
literasi keuangan syariah dan 
(ii) memanfaatkan platform 
fintech dan digital syariah 
secara maksimal namun 
hati-hati dalam pembiayaan 
UMKM.

Perhatian khusus terhadap 
UMKM pemuda dan 
perempuan melalui pendataan 

dan pengelolaan UMKM 
pemuda dan perempuan 
yang baik akan memberikan 
kontribusi yang maksimal 
untuk semua pihak (klien dan 
lembaga keuangan), termasuk 
dalam peningkatan bisnis dan 
aset dan akses ke keuangan 
bagi UMKM pemuda dan 
perempuan.

Menciptakan jalur yang 
jelas dan formal dalam 
pertumbuhan UMKM yang 
memungkinkan kebijakan 
dan perlakuan yang efisien 
dan efektif di setiap level 
UMKM dari semua pemangku 
kepentingan.

AIFC ke-6 juga 
menyelenggarakan Call for 
Paper bersama akademisi 
dan praktisi ekonomi dan 
keuangan syariah yang 
berasal dari dalam dan luar 
negeri. Adapun tema Call 
for Paper yang diadakan 
terbagi menjadi beberapa 
sub-tema, yang antara lain 
mencakup isu transformasi 
digital, ekonomi hijau, 
ekonomi halal, keuangan 
sosial dan pengentasan 
kemiskinan, serta kebijakan 
publik. Sebanyak 142 
abstrak berhasil terkumpul 
yang terbagi menjadi 104 
abstrak untuk kategori 
General Researcher dan 
38 abstrak untuk kategori 
Young Researcher. Sebanyak 
sepuluh paper yang 
menjadi pemenang call for 
paper direncanakan akan 
dipublikasikan pada jurnal 
terindeks Scopus dan SINTA 
– S2. Dua paper pemenang 
juga akan dipublikasikan 
dalam jurnal Kementerian 
Keuangan (Kajian Ekonomi 
dan Keuangan/KEK).
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Si Multitalenta dari Nusa Tenggara
Bagus Rosyid18

18Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Senyum gadis kelahiran 
Bima Nusa Tenggara 
Barat itu merekah seperti 

bunga mekar saat menerima 
penghargaan Platinum Winner 
The Best Contact Center 
Indonesia (TBCCI) 2022 di 
Hotel Bidakara Jakarta. Ia 
merupakan satu-satunya 
perwakilan daerah timur 
Indonesia yang mendapatkan 
award kategori Best of The 
Best Agent CS/Outbond 
bergengsi ini. 

Perolehan itu sekaligus 
mengulangi prestasinya 
tahun lalu sebagai pemenang 
Platinum Winner The 
Best Agent Digital Email-
Public 2021. Tahun 2022 
merupakan tahun penahbisan 
bagi dara yang sehari-hari 
bekerja di Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Bima karena harus 

bersaing dengan pemenang 
award tahun sebelumnya. 

“Jujur kompetisi yang 
saya ikuti tahun 2022 
sangat menantang dan tak 
terlupakan. Saya harus take 
video presentasi sendiri dari 
kota kecil di timur Indonesia 
(Bima) dengan peralatan yang 
terbatas,” tutur Qurrata A’yun 
yang akrab disapa Aan.

Sejak lulus Politeknik 
Keuangan Negara STAN tahun 
2019, ia tak pernah beranjak 
dari kota kelahirannya Bima. 
Meski demikian, bukan berarti 
ia menjadi jago kandang. 
Justru dengan segudang 
bakat yang dipunyai, ia 
mampu mengoptimalkannya 
hingga melalang buana ke 
berbagai kota di Indonesia. 

Aan merupakan delegasi 
termuda sekaligus mewakili 

Kementerian Keuangan 
pada Musabaqah Tilawatil 
Quran KORPRI Nasional 
ke-6 di Sumatera Barat 
Tahun 2022.  Di tahun yang 
sama ia berhasil meraih 
Second Winner of Table 
Topic Speech Contest 2022 
Toastmasters International. 
Satu pengalaman yang 
paling membuatnya terkesan 
yakni bisa masuk dalam 
kepanitiaan Presidensi G20 
Indonesia Finance Track di 
Bali November 2022 sebagai 
Liaison Officer (LO) termuda.

“Sebagai LO Uni Emirate Arab, 
saya pernah dimarahi habis-
habisan sama Delegasi UEA. 
Parahnya lagi, itu dilakukan di 
depan banyak orang sebelum 
konferensi dimulai,” curhat 
gadis berzodiak Aries ini pada 
Tim Warta Fiskal.
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Setelah diselidiki, kesalahan 
itu ternyata di luar kendali 
Aan sebagai LO UEA. Sebelum 
ditugaskan menjadi LO UEA, 
Aan adalah LO International 
Finance Corporation 
(IFA). Namun delegasi IFA 
terkonfirmasi positif COVID-19 
sehingga tidak bisa mengikuti 
rangkaian konferensi. 

Aan kemudian ditugaskan 
untuk mendampingi 
delegasi UEA tepat satu 
jam sebelum acara dimulai. 
Jadwal konferensi pukul 
09.00 WITA sedangkan ia 
baru mendapatkan tugas 
pukul 08.00 WITA. Padahal 
seat arrangement delegasi 
seharusnya sudah disiapkan 
minimal sehari sebelumnya. 
Karena tugas dadakan itulah 
Aan mendapatkan amarah 
yang tak disangka-sangka 
dari Delegasi UEA.

Meski bukan pengalaman 
manis, ia tetap bersyukur bisa 
menjadi bagian kepanitiaan 
Presidensi G20. Peristiwa itu 
ia jadikan cambuk yang tak 
terlupakan seumur hidup dan 
justru semakin membuat Aan 
termotivasi untuk menjadi 
lebih baik. 

“Saya teringat pepatah - if the 
sky had no tears, the world 
would have no rainbows. Kita 
ambil hikmahnya saja setiap 
kejadian,” tuturnya penuh 
semangat.

Motivasi dari Karir Orang Tua

Lahir dari rahim seorang 
guru dan ayah yang bekerja 
di Kementerian Agama, anak 
bungsu dari 6 bersaudara ini 
akrab dengan dunia tilawatil 

qur’an. Ia tak pernah absen 
mengikuti lomba Musabaqah 
Tilawatil Qur’an (MTQ) sejak 
duduk di bangku sekolah 
dasar hingga SMA. Sampai 
pada akhirnya, ia mendapat 
kesempatan emas untuk 
mewakili Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dalam 
penyelenggaraan MTQ 
Nasional saat kelas XI SMA.

Sebagai anak yang besar di 
kabupaten kecil, ia merasakan 
betul betapa fasilitas 
pendidikan di Bima tidak 
semaju dan selengkap daerah 
lain seperti Pulau Jawa. 
Aan yang kala itu sedang 
mempersiapkan masuk 
perguruan tinggi, kesulitan 
untuk menemukan tempat 
bimbingan belajar di sekitar 
tempat tinggalnya.

Tak tinggal diam, ia kemudian 
mengambil kursus daring agar 
tak ketinggalan informasi 
dengan teman sebayanya 
di seluruh Indonesia. Fakta 
bahwa ayah dan ibunya 
seorang pekerja, membuat 
Aan semakin termotivasi 
untuk menjadi lebih baik dari 
kedua orang tuanya.

Saat diterima kuliah di 
Kampus Biru Jurangmangu, 
ia harus menerima kenyataan 
bahwa mata pelajaran 
yang diterima saat SMA 
masih banyak yang kuang. 
Di semester pertama, ia 
tertinggal jauh di mata 
pelajaran Statistika. Padahal 
teman-temannya yang berasal 
dari Jawa rata-rata sudah 
menguasai materi pelajaran 
tersebut ketika masih SMA.

Namun putri dari pasangan 
Idham dan Rukmini ini 

tentunya tak patah semangat, 
ia berusaha adaptasi untuk 
belajar lebih giat. Sebagai 
putri NTB ia tak boleh kalah 
oleh keterbatasan. Sampai 
akhirnya, Aan dipercaya untuk 
menjadi tentor berbagai mata 
kuliah termasuk pelajaran 
Statistika oleh teman-
temannya. Akhir yang manis, 
ia kemudian lulus sebagai 
Wisudawan terbaik ketiga di 
angkatannya.

Pendidikan yang ditanamkan 
orang tua sejak kecil sangat 
melekat dalam keseharian 
terutama disiplin dalam 
beribadah. Sikap itulah yang 
kemudian menjadikan Aan 
sebagai peserta terbaik 
pertama Pelatihan Pembinaan 
Karakter Perbendaharaan 
Kemenkeu Angkatan IV Tahun 
2022 di Pusat Pendidikan 
Artileri Medan.

“Saya percaya, tiap 
tindakan kita adalah bentuk 
manifestasi ibadah. Selama 
bisa bermanfaat dan 
menginspirasi banyak orang, 
saya senang menjalaninya,” 
ungkap delegasi Asia World 
Model United Nation di 
Bangkok 2019 tersebut.

Kini ia tengah 
mengembangkan Lambarasa 
Project yang sedang dibangun 
bersama sahabatnya di Bima. 
Kegiatan ini mempunyai motto 
Lambarasa “Lampa Sama 
Kabua Dana ro Rasa”. Sebuah 
platform pendidikan dan 
sosial di Bima, aktivitasnya 
berfokus pada bimbingan 
anak-anak SMA yang ingin 
masuk universitas.
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Berusaha Jadi yang Terbaik

Cita-cita penyuka gethuk 
pisang ini ingin bekerja dan 
berkontribusi sebaik-baiknya 
untuk instansi. Sebagai 
seorang pegawai Kemenkeu, 
ia tak bisa mengelak dari 
sistem mutasi. Jika sewaktu-
waktu dipindah ke kantor 
pusat, ia akan memanfaatkan 
peluang itu dengan maksimal 
agar dapat berkontribusi 
untuk kepentingan yang lebih 
luas. 

Berkarya di Kantor Pusat 
merupakan sebuah 
keberuntungan yang harus 
diupayakan. Caranya dengan 
menciptakan value pribadi 
dan usaha itu hanya bisa 
dicapai dengan bekerja keras. 
Seperti kata orang bijak, 
keberuntungan adalah saat 
persiapan bertemu dengan 
kesempatan.

“Siapa sih yang ga ingin 
mutasi ke kantor pusat? 
Tapi yang terpenting bagi 
saya adalah memberikan 
yang terbaik dimana pun kita 
ditempatkan,” kata Aan yang 
sejak kecil hobi membaca 
buku via kindle.

Sebagai pegawai yang 
dipandang sukses oleh 
warganet, tentu tak semua 
yang diinginkan Aan berjalan 
mulus. Kisah cinta yang ingin 
ia bangun bak drama korea 
harus gagal yang menyisakan 
luka kekecewaan. Ia tak ingin 
berlama-lama merasakan 
patah hati yang tak berujung. 
Luapan emosi itu kemudian 
disalurkan dengan beragam 
kegiatan positif sebagai 
bentuk pengembangan diri 
untuk meraih banyak prestasi.

Gadis yang pernah 
menginisiasi penyelenggaraan 
Maulid Nabi Muhammad SAW 
bersama Ikatan Mahasiswa 
Nahdliyin PKN STAN itu 
berharap agar anak-anak 
muda Kemenkeu tidak 
terjebak drama percintaan. 
Menurutnya, cinta itu luas dan 
seharusnya tak dibatasi oleh 
perasaan gagal yang merusak 
cita-cita.

“Kalau memang sesuatu itu 
tidak ditakdirkan menjadi 
milik kita, ya ikhlaskan saja. 
Kita jemput takdir-takdir 
lainnya yang mungkin lebih 
indah,” katanya 

Sebaliknya, ia mendorong 
generasi milenial agar lebih 
aktif menemukan ide-ide 
baru terutama di dunia riset. 
Bonus demografi Indonesia 
saat ini harus dimanfaatkan 
dengan baik agar tidak sia-
sia. Caranya, tentu saja harus 
bisa saling berkolaborasi 

antar bidang sebagai wujud 
usaha memajukan organisasi 
di segala aspek kebijakan. 

Aan menganalogikan 
pentingnya kolaborasi seperti 
sebatang lidi yang sewaktu-
waktu bisa patah dan tidak 
terlalu efektif jika dipakai 
untuk menyapu. Tetapi 
ratusan batang lidi yang diikat 
menjadi satu akan berguna 
sebagai sapu pembersih. 
Itulah kolaborasi. 

“The future of work is 
collaboration. Agar bisa maju, 
kita tak bisa bekerja sendiri. 
Harus ada kerjasama demi 
kepentingan bersama yang 
lebih utama,” pungkas gadis 
dengan pembawaan ceria 
tersebut.
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“BABEL”
Terputus Dalam Jalinan

Michelle Herland19

19Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

D i era perfilman 
Hollywood, di 
mana seringkali 

penyelewengan budaya 
dalam perfilman mampu 
menghasilkan keuntungan 
setidaknya 300 juta dolar, 
mudah melihat bagaimana 
pandangan kita terkadang 
menjadi tidak sensitif 
terhadap ‘sinema dunia’. 
Sehingga, ketika suatu film 
mampu mengubah paradoks 
tersebut, membuat film 
tersebut lebih menonjol.

Perubahan paradoks inilah 
yang mampu dikemas dalam 
film drama psikologi Babel 
yang disutradarai oleh 
Alejandro Gonzalez Inarritu 
bersama penulis skenario 
Guillermo Arriaga yang rilis 
pada 10 November 2006, 
merupakan installment 
terakhir ‘Trilogi Kematian” 

melengkapi dua installment 
sebelumnya, yakni Amores 
Perros dan 21 Grams. 

Film Babel dibangun di atas 
empat kisah dramatis di tiga 
benua dengan penggunaan 
lima multi-bahasa (Spanyol, 
Berber, Jepang, Inggris, dan 
isyarat). Meski karakter-
karakter di dalam cerita ini 
saling terpisah oleh jarak dan 
waktu, perbedaan budaya, 
tradisi, kelas sosial, dan 
pandangan hidup, namun 
tanpa disadari mereka saling 
terkait satu sama lain oleh 
tindakan demi tindakan. 
Tindakan yang dihasilkan oleh 
pilihan seringkali berawal 
dari pertentangan budaya 
dan persepsi seseorang. 
Pilihan yang dipilih mampu 
menambah akibat di dalam 
siklus keterkaitan alur 
kehidupan satu sama lain 

atau biasa kita sebut butterfly 
effect. 

Secara kronologis kita dapat 
memulai cerita dari seorang 
pengusaha Jepang kaya 
raya, Yasuhiro (Koji Yakusho) 
yang memiliki seorang anak 
perempuan, Chieko (Rinko 
Kikuchi) yang bisu dan tuli. 
Hobi berburu pengusaha 
tersebut membawanya pada 
perjalanan berburu di Maroko 
dan sebelum kembali ia 
memberikan senapannya 
sebagai rasa terima kasih 
kepada pemandunya di 
Maroko. 

Cerita kedua, berfokus 
pada keluarga sederhana 
beranggotakan enam orang di 
Maroko, di mana sang ayah 
baru saja membeli sebuah 
senapan dari seorang teman 
untuk membunuh serigala 
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yang sering menyerang 
domba-dombanya. Keluarga 
ini memiliki dua orang putra, 
Ahmed (Said Tarchani) 
dan Yussef (Boubker Ait El 
Caid). Dalam film diceritakan 
bahwa Ahmed tidak terlalu 
pandai menggunakan 
senapan tersebut, berbeda 
dengan Yussef yang memiliki 
akurasi ketepatan menembak 
yang lebih tinggi. Guna 
menguji kehebatan senapan 
baru tersebut, mereka 
bertaruh siapa yang dapat 
menghentikan sebuah bus 
wisata dengan senapan baru 
tersebut. Ahmed yang tidak 
terlalu cakap pun mulai 
mengarahkan senapannya dan 
diluar dugaan, bis tersebut 
berhenti dan teriakan histeris 
mulai terdengar dari dalam 
bis. 

Cerita ketiga, berfokus pada 
pasangan Amerika Serikat, 
Richard (Brad Pitt) dan 
Susan (Cate Blanchett) yang 
sedang berlibur ke Maroko 
bersama dengan harapan 
dapat memperbaiki hubungan 
pernikahan mereka pasca 
meninggalnya kematian 
anak mereka, Sam. Dalam 
perjalanan wisata mereka, 
tiba-tiba sebuah peluru 
yang tidak diketahui asalnya 
menembus bahu sang istri. 
Penembakan ini segera 
ditangani pihak kepolisian 
Maroko dan duta besar 
Amerika Serikat mengingat 
kemungkinan aksi tersebut 
berasal dari teroris di 
Maroko. Di waktu yang lain, 
penyelidikan tentang asal 
usul senapan yang disinyalir 
berasal dari pemasok 
pengusaha Jepang pun turut 
dimulai. 

Cerita keempat, di saat yang 
bersamaan, Amelia (Adriana 
Barzza) seorang pengasuh 
Meksiko yang sedang 
mengadu nasib di San Diego, 
Amerika Serikat diminta untuk 
menjaga kedua anak asuhnya 
satu hari lagi karena orang 
tua mereka belum dapat 
kembali dari liburan mereka. 
Namun, sang pengasuh 
tidak ingin melewatkan 
pernikahan putranya yang 
akan dilaksanakan keesokan 
harinya sehingga nekat 
membawa kedua anak 
asuhnya melewati perbatasan 
Amerika Utara menuju 
Meksiko dengan menumpang 
mobil keponakannya. 
Meski memiliki cerita acak 
namun seluruh kisah saling 
terhubung pada satu sumber 
titik yang sama yaitu satu 
tindakan sembrono seorang 
anak dan senjatanya. 

Selain dari alur cerita yang 
unik, pemilihan judul film ini 
juga sangat menarik, yaitu 
Babel. Hal ini mengingatkan 
pada satu cerita di kitab Injil 
yang menceritakan bagaimana 
manusia pada mulanya 
memiliki satu bahasa. 
Namun, karena ambisi dan 
kesombongan mereka untuk 
membangun menara tinggi 
menuju surga maka bahasa 
manusia dikacaubalaukan 
agar mereka tidak dapat 
berkomunikasi dan terpisah 
sehingga pembangunan 
tersebut tidak dapat berjalan 
lagi. 

Menara Babel hingga 
kini dikenal sebagai 
simbol keangkuhan dan 
kesombongan manusia. 
Dari sekilas cerita Babel di 

Injil membuat kita dapat 
memahami sedikit makna 
dari alur film Babel. Dalam 
film kita dapat melihat sisi 
kekerasan dan prasangka 
kepada setiap budaya, namun 
banyak pula adegan tersirat 
yang menunjukkan kebaikan 
budaya-budaya tersebut. Di 
mana tidak jarang kebaikan 
itu terhambat oleh beberapa 
faktor, yaitu i) ketidakcakapan 
dalam penyampaian maksud 
atau hambatan bahasa, ii) 
asumsi liar dan tidak matang 
terhadap budaya lain. 

Kisah Babel dalam kitab Injil 
dan Babel dalam film tentunya 
tidak bisa secara utuh kita 
bandingkan. Bila Babel dalam 
kitab Injil ditunjukkan dengan 
kesombongan, maka Babel 
dalam film adalah ketika kita 
mengabaikan kemungkinan 
cinta sebagai pengikat 
yang mempersatukan dan 
menyempurnakan. 

Salah satu adegan yang dapat 
menggambarkan dengan 
kuat antara kebencian dan 
cinta terdapat pada karakter,  
Ahmed dan Yussef, kakak-
beradik laki-laki dari Maroko. 
Di akhir cerita, ketika mereka 
dan sang ayah sedang 
berusaha melarikan diri dari 
kejaran polisi, kaki Ahmed 
ditembak. Melihat hal tersebut 
membuat Yussef sangat 
marah pada pihak kepolisian 
dan akhirnya membalas 
menembak salah satu petugas 
polisi. Tidak berselang lama, 
kepolisian menembak kembali 
Ahmed hingga tewas. Dalam 
film, pemeran karakter Yussef 
mampu memainkan perannya 
dengan ciamik, di mana 
kita akan dibawa masuk ke 
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dalam dilema antara kuatnya 
kebencian dan cinta di saat 
yang bersamaan. Yussef 
menyadari keegoisannya 
membawa keluarganya pada 
kematian dan dia telah gagal 
melindungi saudara yang 
begitu disayanginya. Maka 
seluruh balas dendam dan 
amarah dalam hatinya kini 
sia-sia karena ia tidak mampu 
menghidupkan kembali 
saudaranya yang telah tiada. 
Dengan hati yang teramat 
sedih, Yussef menyerahkan 
diri sembari memohon 
pengampunan bagi anggota 
keluarganya yang lain. Dari 
adegan ini dapat kita rasakan 
bahwa cinta merupakan emosi 
yang paling kuat sekaligus 
paling pedih. 

Potongan cerita di atas 
adalah sedikit dari pilihan 
yang dipilih. Pilihan-pilihan 
yang dipilih tiap karakter 
menggambarkan motivasi 
tiap karakter. Dari pasangan 
Amerika Serikat yang 
cenderung meremehkan 
dan berprasangka negatif 
pada orang Maroko, 
otoritas Maroko yang 
memburu penembak dengan 
menggunakan kekerasan, 
keluarga pengembala yang 
berbohong, pengasuh yang 
egois, dan anak-anak yang 
hanya menjadi anak-anak. 

Meski terkesan pilihan 
yang dipilih kurang tepat 
namun sesungguhnya tiap 
karakter berlaku seperti yang 
diharapkan dikarenakan masih 
banyaknya prasangka dan 
kesalahpahaman di antara 
mereka. Seluruh karakter 
dari kisah yang kompleks 
dan tragis tentang kehidupan 

umat manusia di seluruh 
dunia menunjukkan bahwa 
kita sebenarnya tidak jauh 
berbeda satu dengan yang 
lain. Seluruh cerita acak ini 
ketika digabungkan menjadi 
sangat sarat akan makna 
kehidupan dan menunjukkan 
betapa terhubungnya 
kehidupan orang-orang yang 
tampaknya acak di seluruh 
dunia. 

Lalu, mengapa film Babel 
layak untuk kita tonton? 
Terlepas dari banyaknya 
kritik perihal alur cerita 
campuran (maju-mundur) dan 
cenderung lambat, makna dan 
konklusi yang berseberangan, 
sinematografi yang kurang 
matang, dan dialog yang 
cukup dangkal, namun seluruh 
karakter dalam Babel berhasil 
diperankan dengan baik dan 
kuat oleh tiap aktor dan aktris 
dalam adegan individu yang 
mampu menyampaikan makna 
tersirat dari keempat alur 
rangkaian cerita dalam film 
tersebut. Keberhasilan Babel 
ditunjukkan dengan membawa 
pulang penghargaan Golden 
Globe untuk Film Terbaik-
Drama dan tujuh nominasi 
Academy Award. 

Film Babel bukan hanya 
menyediakan keintiman 
alur cerita namun memiliki 
potongan-potongan kecil yang 
menghangatkan selagi kita 
menjelajahi makna tersirat 
dari tiap cerita. Alur cerita 
di beberapa lokasi wilayah 
bertujuan untuk membangun 
pandangan penonton global 
sehingga mampu mengurangi 
keterasingan pandangan 
dan pengalaman penonton 
terhadap budaya dan nilai 

sosial negara lain. Hal ini 
karena kita tidak dapat 
menampik meski globalisasi 
‘telah menghilangkan sekat-
sekat antar dunia’, hubungan 
antar manusia masih tetap 
memiliki sekat tersebut. 
Gagasan tentang siapa 
komunitas kita dan prasangka 
terhadap orang luar membuat 
manusia lebih menekankan 
pada perbedaan daripada 
merayakan kesamaan 
tersebut. 

Koneksi antar karakter dalam 
film yang dilandasi oleh 
amarah, ketakutan, kekerasan, 
dan kebencian bertujuan 
untuk membuat empati 
penonton terhubung dengan 
penderitaan tiap karakter. 
Film ini mungkin tidak 
menyuguhkan aktor-aktris 
papan atas, sinematografi 
terbaik, atau karakter-karakter 
antagonis atau protagonis 
yang berlebih, namun mereka 
menyuguhkan kesederhanaan 
dan menyadarkan bisa jadi 
kita adalah ‘aktor utama’ 
dalam ruang kekerasan yang 
terus berulang tersebut. 
Namun, bukan tidak mungkin 
turut mengingatkan kita 
bahwa cinta mampu hadir 
untuk mengubah seluruh alur 
kehidupan kedepannya. 

Nah…bila kamu jenuh dengan 
alur cerita film Hollywood 
yang terkesan mewah atau 
monoton, serta tertarik 
dengan film yang sarat akan 
makna yang mengangkat 
isu-isu sosial-budaya 
dan kemanusiaan saya 
merekomendasikan Babel 
sebagai film yang layak anda 
tonton setidaknya sekali 
seumur hidup. 
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Sudut Pandang yang Berbeda
Indrawan Susanto20   & Chintya Pramasanti21

D isadari atau tidak, 
dunia ini menjadi 
terlihat indah karena 

cara pandang setiap orang 
akan sesuatu selalu berbeda. 
Misalnya, ketika ada orang 
menyampaikan guyon, 
ada yang menganggap hal 
tersebut adalah candaan 
penuh keceriaan, namun ada 
juga yang menganggap hal 
itu adalah sebuah ejekan. 
Mengobrol dan berdiskusi 
dengan orang baru, ada yang 
menganggap sebuah aktivitas 
positif guna membangun 
jaringan dan persahabatan, 
namun disisi lain ada 
yang menganggap hanya 
membuang-buang waktu 
sia-sia. Bahkan menolong 
orang lain pun ada juga yang 
menganggap, “gak perlu 
cape-cape ngurus urusan 
orang lain” dan tentu saja ada 
yang menganggap itu adalah 
sebuah kebaikan. Semua 
tergantung “kacamata” siapa 
yang digunakan.

Perbedaan pendapat tentang 
berbagai hal baik di dunia 
nyata maupun maya kerap 
menjadi hal yang seru, 

unik, bahkan dapat memicu 
pertengkaran. Mulai dari 
yang remeh-temeh seperti 
“bubur diaduk vs bubur 
tidak diaduk” hingga yang 
dapat dikategorikan sangat 
penting mengenai perbedaan 
pendapat soal sains, sosial 
maupun politik. Bahkan 
perbedaan cara pandang tidak 
hanya terjadi pada manusia 
biasa, orang-orang mulia 
terdahulu pun memiliki cara 
pandang yang berbeda dalam 
melihat sesuatu hal.

Setiap orang memiliki sudut 
pandang sendiri dan orang 
lain tidak bisa mendikte hal 
tersebut. Sehingga tiap orang 
harus mampu mengelola 
diri ketika terjadi perbedaan 
cara pandang dalam melihat 
suatu perkara. Salah seorang 
guru pernah memberi nasihat 
bahwa ketika manusia 
dapat mengelola perbedaan 
cara pandang, maka dalam 
menjalani hidup akan terasa 
asyik dan nyaman. 

Berbeda sudut pandang, 
berbeda pendapat dalam 
melihat sesuatu hal sejatinya 

adalah sebuah anugerah. Satu 
hal yang penting untuk kita 
lakukan adalah menerima 
perbedaan tersebut dengan 
lapang dada. Karena pada 
hakikatnya, dengan berbeda 
cara pandang, artinya didasari 
karena kita memang berpikir 
dan sudah seharusnya 
perbedaan pendapat tersebut 
merupakan hasil olah pikir 
masing-masing orang yang 
bersumber dari pengalaman, 
ilmu pengetahuan dan 
wawasan yang memadai.

Sudut pandang yang 
variatif selain menghasilkan 
kesimpulan yang beragam, 
dapat pula menghantarkan 
pada muara yang sama, yakni 
kebenaran hakiki. Jalaludin 
Rumi, Mistikus-penyair 
asal Persia tersebut pernah 
berujar: “Ketika di langit, ilmu 
Tuhan layaknya sebuah kaca 
besar. Tatkala jatuh ke dunia, 
ia pecah menjadi bagian-
bagian kecil yang terserak 
memenuhi seantero bumi. 
Dan tiap-tiap anak cucu Adam 
setidaknya memegang satu 
serpihan dari kaca tersebut.” 
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Arsitektur Pajak Internasional  
harus Dimodifikasi untuk Respons 
Perkembangan Dunia

Nusa Dua (14/07): Dunia 
yang kita tinggali ini 
menjadi lebih kompleks 

dibandingkan sebelumnya. 
Kemajuan teknologi 
dan perubahan perilaku 
konsumen menyebabkan 
banyak hal menjadi semakin 
terhubung serta model bisnis 
berkembang dengan cepat. 
Oleh karena itu, arsitektur 
pajak internasional harus 
dimodifikasi untuk merespons 
perkembangan ini. Tidak 
hanya itu, pandemi yang 
terjadi selama lebih dari dua 
tahun ini yang menyebabkan 
semakin sempitnya ruang 
fiskal di banyak negara, 
menambah urgensi dari 
penerapan standar perpajakan 
internasional, khususnya bagi 
negara – negara berkembang. 

Menteri Keuangan dalam 
“G20 Ministerial Tax 
Symposium” pun mendorong 
peran G20 yang lebih besar 
untuk mendukung negara-

negara berkembang dalam 
mengimplementasikan standar 
perpajakan internasional dan 
upaya mobilisasi sumber daya 
domestik. Pertemuan yang 
digelar di Nusa Dua pada 14 
Juli 2022 ini dihadiri oleh para 
menteri, delegasi negara-
negara anggota G20/OECD 
dan organisasi internasional. 

“Saya ingin menyerukan 
kolaborasi yang lebih besar 
dan kerja sama yang solid 
antara negara-negara dan 
anggota yuridiksi kerangka 
kerja inklusif OECD BEPS G20 
secara berkelanjutan, serta  
mendukung pemulihan yang 
inklusif,” ujar Menkeu.

Sejalan dengan Menkeu, 
Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal Febrio Kacaribu juga 
menyampaikan bahwa 
meningkatkan peran sistem 
perpajakan internasional 
untuk membantu negara 
berkembang dalam 
memaksimalkan mobilisasi 

sumber daya domestik 
merupakan kepentingan 
bersama anggota G20.

Febrio dalam closing remark-
nya menyoroti beberapa 
isu yang perlu difokuskan 
untuk mendukung negara-
negara berkembang dalam 
memastikan penerapan 
standar pajak internasional 
yang efektif.

“Akses informasi, prosedur 
kesepakatan bersama, dan 
perbaikan administrasi 
perpajakan adalah 
beberapa isu penting yang 
mempengaruhi efektivitas 
penerapan standar perpajakan 
internasional,” jelas Febrio. 
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Wujudkan Komitmen Penanganan  
Perubahan Iklim, Pemerintah Luncurkan 
Platform untuk Mekanisme 
Transisi Energi

Nusa Dua (14/07): 
Pemerintah Indonesia 
meluncurkan Country 

Platform untuk Mekanisme 
Tansisi Energi (Energy 
Transition Mechanism /
ETM) pada Kamis, 14 Juli 
2022 dalam side event G20 
bertema ”Sustainable Finance 
for Climate Transition”. 
Peluncuran ini merupakan 
bentuk kerja sama pemerintah 
dengan Asian Development 
Bank (ADB) dan PT Sarana 
Multi Infrastruktur dalam 
rangka penangan perubahan 
iklim. Pada kesempatannya, 
Menteri Keuangan (Menkeu) 
Sri Mulyani Indrawati 
menyampaikan bahwa inisiatif 
ETM sendiri telah diluncurkan 
pada Conference of Party 
(COP) 26 di Glasgow tahun 
lalu.

“Platform tersebut merupakan 
kerangka kerja untuk 
menyediakan pembiayaan 

yang diperlukan untuk 
mempercepat transisi energi 
nasional dengan memobilisasi 
sumber pendanaan komersial 
maupun non-komersial secara 
berkelanjutan,” ujar Menkeu.  

Lebih lanjut, Kepala Badan 
Kebijakan Fiskal Febrio 
Kacaribu menyatakan bahwa 
peluncuran ini sangat 
tepat, khususnya pada saat 
pertemuan Presidensi G20 
Indonesia.

“Ini merupakan momentum 
penting untuk mendorong 
seluruh anggota dan negara 
lain untuk menjalankan 
komitmen pembiayaan iklim 
mereka dengan insiatif 
yang nyata dan dapat 
diimplementasikan,” ujar 
Febrio.

Pemerintah menaruh prioritas 
yang tinggi pada transisi 
menuju energi yang lebih 
bersih. Dengan adanya 

transisi ini, pemerintah juga 
perlu memastikan agar 
negara dapat terus tumbuh. 
Indonesia memerlukan lebih 
banyak energi dan listrik, 
namun pada saat yang 
sama harus mengurangi 
emisi. Oleh karena itu, 
dibutuhkan kombinasi 
dalam pengendalian atau 
penghentian pembangkit 
listrik tenaga batu bara dan 
secara bersamaan, melakukan 
pengembangan energi 
terbarukan. Penghentian 
pembangkit listrik tenaga batu 
bara adalah salah satu upaya 
penting dari transisi menuju 
ekonomi rendah karbon dan 
ETM dapat membantu proses 
ini.
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Konferensi Tahunan IRSA Jadi Ajang 
Masukan Kebijakan untuk Pemerintah

Lombok (19/07) - 
Bekerja sama dengan 
Badan Kebijakan Fiskal 

(BKF), Indonesia Regional 
Science Association 
(IRSA) menyelenggarakan 
konferensi tahunan ke-17 
di Lombok, Mataram. Tahun 
ini, acara yang berlokasi 
di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Mataram 
ini menghadirkan tema 
“COVID-19 Disruption and 
Regional Development in 
Small Island Economies”. 

Perhelatan konferensi tahunan 
IRSA kali ini menghadirkan 
peneliti dari berbagai institusi 
pemerintahan di Indonesia 
dan akademisi dari dalam 
dan luar negeri. Selain itu, 
berbagai pembicara tamu 
internasional seperti Prof. 
John Gibson dari Universitas 
Waikato, New Zealand, 
Prof. Fukunari Kimura dari 
Universitas Keio, Jepang, 
serta Prof. Alessandra 
Faggian dari Gran Sasso 
Science Institute, Italia. Selain 

itu, hadir pula Prof. Iwan Jaya 
Aziz dari Cornell University, 
Amerika Serikat, Amalia A. 
Widyasanti, Deputi Bidang 
Ekonomi, Bappenas, serta 
Ida Aju (Daju) Resosudarmo, 
Research Fellow dari 
Australian National University.

Dalam kesempatan ini, BKF 
memberikan penghargaan BKF 
Paper Award, yang diraih oleh 
Daniel Halim, Sean Hambali, 
and Ririn Salwa Purnamasari 
dari World Bank dengan 
paper berjudul Not All That It 
Seems: Narrowing of Gender 
Gaps in Employment during 
the Onset of COVID-19 in 
Indonesia; Dimas Prasetyo, 
Lury Sofyan, and Pyan Amin 
Muchtar dari Nudgeplus 
Indonesia dan Dwiana Piarah 
dari Universitas Hassanudin 
dengan judul Nudging 
to Handwash During the 
Pandemic – The Use of 
Visual Priming and Salience; 
serta Militcyano Samuel 
Sapulette dari Economic 
Research Institute for ASEAN 

and East Asia, Nury Effendi, 
Fitri Hastuti, and Eva Ervani 
dari Padjajaran University, 
dan Vera Intanie Dewi dari 
Parahyangan University 
dengan judul Interregional 
Assessments of MSME 
Credit Channeling amid the 
Pandemic: Analyzing the 
Role of the Digital Business 
Environment.

Dalam pidato penutupannya, 
Kepala BKF Febrio Kacaribu 
menyampaikan mengenai 
peningkatan ketidakpastian 
global pasca pandemi 
COVID-19 yang saat ini 
menjadi tantangan tersendiri. 
Untuk itu, pemerintah 
membutuhkan banyak 
masukan dan saran yang 
konstruktif dalam berbagai 
kebijakan ekonomi dari 
kalangan akademisi, think 
tank dan masyarakat agar 
dapat merumuskan kebijakan 
yang dapat menjawab 
permasalahan dengan tepat.
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22Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Dua Dekade Implementasi  
Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Anggi Pratiwi22

Adanya desentralisasi 
fiskal di Indonesia 
bertujuan untuk dapat 

mencapai pemerataan 
pembangunan ekonomi di 
seluruh daerah serta untuk 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Desentralisasi fiskal 
dimulai saat era Reformasi, 
yaitu tahun 2001, dengan 
adanya era baru otonomi 
daerah melalui penyerahan 
kewenangan kepada daerah 
dalam mengelola fiskal 
di daerah. Implementasi 
desentralisasi fiskal di 
Indonesia terlihat adanya 
kenaikan jumlah dana transfer 
yang tinggi dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) karena adanya 
kebijakan transformasi postur 
dan reformulasi transfer 
ke daerah, namun ada pula 
penurunan dikarenakan 
dampak pandemi Covid-19. 

Buku ini menyajikan artikel-
artikel yang disusun dalam 
enam bagian yang sangat 
menarik untuk diulas. 
Bagian pertama pada buku 
ini bertemakan “Pembuka 
Wawasan” yang memiliki 1 
Bab yang berjudulkan Sekilas 
Sejarah dan Perkembangan 
Desentralisasi Fiskal di 
Indonesia. Pada bab ini 
membahas Indonesia yang 
memasuki era otonomi 
daerah sejak diterapkannya 
UU Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah yang 
menggantikan UU Nomor 
18 Tahun 1965 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah, yang telah mengakui 
Pemerintah Daerah sebagai 
daerah otonom yang 
diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan otonomi 
daerah dan bertanggungjawab 
dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah. Namun 
dengan adanya tuntutan 
demokrasi dan gejolak 
reformasi setelah jatuhnya 
era pemerintahan order baru 
pada tahun 1998, penetapan 
UU Nomor 22 Tahun dan 
UU Nomor 25 Tahun 1999 
menandai dimulainya 
era otonomi daerah yang 
baru melalui penyerahan 
kewenangan yang lebih 
luas kepada daerah disertai 
penyerahan pembiayaan, 
sarana prasarana, serta 
sumber daya manusia. Hal 
ini menjadi “big bang” dalam 
pelaksanaan desentralisasi 
fiskal di Indonesia. 

Selanjutnya, bagian 
kedua pada buku ini 
bertemakan “Dana Transfer” 
yang terdiri dari dua 
Bab, Bab II berjudulkan 
Dana Perimbangan 
yang menjelaskan dana 
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perimbangan merupakan 
salah satu bagian dari dana 
transfer yang diberikan 
kepada pemerintah daerah 
untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 
Saat ini dana perimbangan 
menjadi salah satu bagian 
dari dana Transfer Ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) yang 
dikelompokkan dalam dua 
kategori, yaitu (1) Dana 
Transfer Umum (DTU) yang 
terdiri dari Dana Bagi Hasil 
(DBH) dan Dana Alokasi 
Umum (DAU), yang telah 
dipisahkan sejak tahun 2016 
karena adanya perubahan 
postur dana transfer dalam 
APBN. DTU merupakan jenis 
dana perimbangan yang 
telah dialokasikan sejak awal 
era desentralisasi fiskal di 
Indonesia tahun 2001. Pada 
saat itu hampir 100% dana 
transfer merupakan DBH dan 
DAU, namun DAU mendapat 
porsi lebih besar 50% 
terhadap total dana transfer. 
Kategori lainnya ialah (2) 
Dana Transfer Khusus (DTK) 
yang terdiri dari Dana Alokasi 
Khusus Fisik (DAK Fisik) dan 
Dana Alokasi Khusus Nonfisik 
(DAK Nonfisik), yang telah 
dikelompokkan sejak tahun 
2016 karena reklasifikasi 
dan refocusing postur dana 
transfer dalam APBN. Dalam 
dua dekade implementasi, 
kebijakan DAK Fisik dan DAK 
Nonfisik terus diperkuat dan 
disempurnakan. Pada bab ini 
terdapat pula pembahasan 
terkait Lessons Learned Dana 
Perimbangan di negara lain 
yang menjelaskan desain 
transfer yang baik yang 
dapat dijadikan contoh dan 

hal yang sebaiknya dihindari. 
Bab III dalam bagian kedua 
ini berjudulkan Non Dana 
Perimbangan dan Dana 
Desa yang membahas Data 
Otonomi Khusus (Dana Otsus) 
yang dialokasikan untuk 
membiayai kewenangan 
khusus Provinsi Papua, 
Papua Barat, dan Aceh. Untuk 
Provinsi Papua dan Papua 
Barat juga mendapatkan 
Dana Tambahan Infrastruktur 
(DTI) yang diberikan untuk 
percepatan pembangunan 
infrastruktur; Dana 
Keistimewaan diberikan 
kepada Provinsi Daerah 
istimewa Yogyakarta untuk 
mendanai kewenangan 
Istimewanya; dan Dana 
Insentif Daerah (DID) 
yang dialokasikan sebagai 
penghargaan atas pencapaian 
kinerja daerah di bidang 
pengelolaan keuangan, kinerja 
pendidikan, serta kinerja 
ekonomi dan kesejahteraan. 
Pembahasan lainnya dalam 
bab ini ialah Dana Desa yang 
merupakan salah satu sumber 
penerimaan desa yang mulai 
dialokasikan dalam APBN 
sejak tahun 2015. 

 Pada bagian ketiga 
bertemakan “Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah” yang terdapat 3 Bab, 
diantaranya Bab IV Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
menjelaskan mengenai Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
(PDRD) yang merupakan 
sumber pendapatan 
terbesar dalam PAD. Adanya 
penetapan UU Nomor 28 
Tahun 2009 tentang PDRD 
merupakan salah satu bentuk 
upaya pemerintah untuk 
meningkatkan local taxing 

power. Selanjutnya dalam 
Bab V Pengelolaan Belanja 
Daerah membahas mengenai 
kualitas belanja daerah 
yang erat kaitannya dengan 
keberhasilan pembangunan 
suatu daerah. Tantangan 
dalam pengelolaan belanja 
daerah dalam desentralisasi 
fiskal di Indonesia selama 
dua dekade terakhir ialah 
(1) peningkatan pengelolaan 
belanja daerah, (2) simplifikasi 
program dan kegiatan, dan (3) 
akuntabilitas belanja daerah. 
Bab berikutnya dalam bagian 
ini ialah Bab VI Analisis 
Pembiayaan Daerah yang 
membahas mengenai struktur 
pembiayaan dalam APBD 
yang dibagi menjadi dua 
berdasarkan dari sumbernya, 
yaitu pembiayaan internal 
dan eksternal. Pada bab ini 
juga dibahas perkembangan 
realisasi pembiayaan 
daerah serta perkembangan 
kontribusi komponen dalam 
penerimaan pembiayaan.

Bagian keempat pada buku 
memiliki tema “Harmonisasi 
Belanja dan Kerja Sama 
Fiskal” yang terdiri dari 2 Bab, 
yaitu Bab VII Harmonisasi 
Belanja Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah 
yang merupakan faktor 
penting dalam pencapaian 
efektivitas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dengan 
kebijakan desentralisasi. 
Dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan, 
pemerintah pusat dapat 
melaksanakan urusannya 
sendiri dan/atau melimpahkan 
kepada daerah dengan asa 
dekosentrasi dan tugas 
pembantuan. Sementara 
itu, adanya pembagian 
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urusan pemerintahan terkait 
kewenangan penyelenggaraan 
telah diatur dalam UU 
mengenai Pemerintah 
Daerah dan disertai dengan 
penyerahan sumber 
pendanaan yang berasal 
dari APBN. Bab berikutnya 
pada bagian ini ialah Bab 
VIII Desentralisasi dan Kerja 
sama Fiskal membahas 
mengenai perlunya upaya 
peningkatan efektivitas 
pelaksanaan desentralisasi 
fiskal melalui kerja sama 
antar pemerintah baik 
vertikal maupun horizontal. 
Dengan adanya kerja sama 
fiskal pemerintah yang baik 
akan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik kepada 
masyarakat, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, 
dan meningkatkan kualitas 
pembangunan manusia. 
Selain itu dapat memperkuat 
otonomi pendapatan daerah, 
mengubah kebijakan sektoral.

Bagian kelima bertemakan 
“Desentralisasi Fiskal 
dan Pembangunan” yang 
membahas Desentralisasi 
Fiskal dan Pembangunan 
Ekonomi, Sosial, dan 
Pelayanan Publik sebagai 
Bab IX dalam buku ini. Pada 
bab ini membahas mengenai 
perkembangan pembangunan 
ekonomi, sosial, dan 
pelayanan publik di Indonesia 
serta beberapa negara di 
ASEAN yang juga menerapkan 
desentralissi fiskal sebagai 
pendekatan pengelolaan 
keuangan daerahnya. 

Selanjutnya adalah bagian 
keenam atau bagian 
terakhir pada buku ini yang 
merupakan sebagai bagian 

penutup yang berisikan 
Bab X Refleksi Kebijakan 
dan Harapan Desentralisasi 
Fiskal ke Depan. 
Penyelenggaraan otonomi 
daerah yang diharapkan dapat 
mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat 
dilakukan berdasarkan 
asas desentralisasi melalui 
penyerahan sebagian 
kewenangan penyelenggaraan 
urusan pemerintah ke 
daerah yang ditegaskan 
dalam penetapan UU Nomor 
25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah. Dengan adanya 
undang-undang tersebut, 
hubungan keuangan 
antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah 
dapat lebih diperkuat, lebih 
transparan, dan akuntabel 
sehingga pengelolaan 
sumber daya lebih efektif 
dan efisien. Desentralisasi 

fiskal diharapkan dapat 
lebih mendukung penguatan 
kemampuan perpajakan 
daerah (local taxing 
power) namun tetap dapat 
mendorong investasi, 
kemudahan berusaha, dan 
berkontribusi positif terhadap 
perkembangan perekonomian 
di daerah.

Buku ini sangat menarik 
untuk dibaca sebagai 
referensi karena memberikan 
gambaran tentang perjalanan 
dua dekade implementasi 
desentralisasi fiskal di 
Indonesia yang komprehensif 
serta memberikan berbagai 
desain kebijakan yang telah 
dilaksanakan dan analisa atas 
kebijakan-kebijakan. Selain 
itu, buku ini juga menyajikan 
refleksi kebijakan yang 
dapat menjadi bahan dalam 
penyempurnaan desentralisasi 
fiskal ke depan. Selamat 
membaca!
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Glosarium
Alliance for Financial 
Inclusion
Aliansi kepemimpinan 
kebijakan yang dimiliki dan 
dipimpin oleh bank sentral 
anggota dan lembaga 
pengatur keuangan dengan 
tujuan bersama untuk 
memajukan inklusi keuangan 
di tingkat negara, regional dan 
internasional

Cashflow
Laporan keuangan yang berisi 
informasi mengenai arus 
kas keluar dan masuk suatu 
perusahaan atau individu

Closing Remark
Kalimat terakhir, paragraf, 
atau bagian penutup dari 
pidato atau presentasi

Paper
Tulisan yang membahas topik 
tertentu dengan didukung 
data dan argumen yang valid 
dan kuat

Inklusif
Sikap mengajak masuk 
atau mengikutsertakan. 
Inklusif juga bisa memiliki 
arti memahami sesuai sudut 
pandang orang atau kelompok 
lain dengan latar belakang 
yang berbeda-beda

Moral Hazard
Suatu risiko bahwa suatu 
pihak kemudian belum 
menandatangani kontrak 
dengan itikad baik atau telah 
memberikan informasi yang 
menyesatkan terkait aset, 
kewajiban, ataupun mengenai 
kapasitas kreditnya

Produk Domestik Bruto 
(PDB)
Nilai pasar semua barang 
dan jasa yang diproduksi oleh 
suatu negara pada periode 
tertentu. PDB merupakan 
salah satu metode untuk 
menghitung pendapatan 
nasional

Sustainable Development 
Goals
Suatu rencana aksi global 
yang disepakati oleh para 
pemimpin dunia, termasuk 
Indonesia, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi 
kesenjangan dan melindungi 
lingkungan

Think Tank
Atau wadah pemikir adalah 
suatu organisasi, lembaga, 
perusahaan, atau kelompok, 
yang melakukan riset, 
umumnya didanai oleh klien 
pemerintah atau komersialnya, 
dalam bidang strategi sosial 
atau politik, teknologi, dan 
persenjataan

Unbanked Population
Masyarakat yang sudah cukup 
umur yang masih belum 
memiliki rekening bank, oleh 
karenanya tidak memiliki 
akses layanan perbankan 
dasar seperti tabungan
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