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Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang bergerak 

dalam jasa keuangan, aset utamanya berbentuk aset 

keuangan maupun tagihan-tagihan (claims) berupa 

saham obligasi dan pinjaman. Fungsinya sebagai 

mediator antara kelompok masyarakat pemilik modal 

dan yang memerlukan dana. Industri jasa keuangan 

memiliki fungsi dan peran sangat penting untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan 

kesempatan kerja, dan memberantas kemiskinan (Sri 

Mulyani Indrawati, Menkeu RI, 2017). Sebagai sebuah 

industri, Pemerintah merancang Undang-Undangnya, 

sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan 

regulasi operasional dan pengawasan 

 Di Indonesia, lembaga keuangan dibedakan ke dalam 2 

kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga 

keuangan bukan bank (seperti Asuransi, Pegadaian, 

Dana Pensiun, Reksa Dana, Koperasi, dan Modal 

Ventura). Masing-masing Lembaga Keuangan memiliki 

peran yang unik dan diatur dengan Undang-Undang. 

Bank berperan menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk tabungan dan kemudian menyalurkannya 

dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Asuransi 

berperan memberikan perlindungan terhadap risiko, 

baik individu (jiwa) maupun usaha. Dana Pensiun 

berperan memberikan kepastian dan keberlangsungan 

penghasilan di masa depan. Koperasi berperan 

membangun demokrasi ekonomi dan kesejehteraan-

kesejahteraan anggota agar tercipta keadilan ekonomi. 

Pegadaian berperan membantu pembiayaan masyarakat 

kecil/menengah melalui jasa layanan kredit atas 

dasar hukum gadai. Modal Ventura (Venture Capital) 

berperan menyediakan pembiayaan dalam bentuk equity 

participation pada perusahaan yang baru memulai usaha 

atau usaha baru berkembang. Reksa Dana berperan 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 

selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh 

Manajer Investasi. 

Semua Lembaga Keuangan tersebut bertindak sebagai 

“wali amanat”, pihak yang dipercaya masyarakat untuk 

menyimpan dan mengelola dana mereka dengan baik 

untuk tujuan-tujuan produktif dan menguntungkan.  

Karena itu, pengurus Lembaga Keuangan harus 

memiliki keahlian untuk melakaukan analisis ekonomi, 

keuangan, kredit, dan risiko bisnis. Lembaga Keuangan 

harus mengelola dana dengan governance bertanggung 

jawab dan dapat dipercaya masyarakat. “Trust and 

Accountable” menjadi kata kunci dari sebuah Lembaga 

Keuangan yang kredibel. 

Bagi negara, industri jasa keuangan merupakan jantung 

perekonomian nasional. Aset dan kapitalisasi pasar 

industri jasa keuangan Indonesia per Desember 2016 

mencapai sekitar Rp 16 ribu triliun. Aset ini sangat 

utama menjalankan fungsi-fungsi moneter, investasi, 

dan pembayaran. Dari sisi pembentukan PDB, sektor 

jasa keuangan dan asuransi mengkontribusi sekitar 

4,2 persen atau sekitar Rp 570 triliun terhadap PDB 

2017 sebesar Rp 13.588,8 triliun. Sekitar 60 persen PDB 

sektor jasa keuangan dan asuransi disumbangkan oleh 

perbankan. (BPS, 2017).

Pertanyaannya, apakah lembaga keuangan sudah 

“merakyat”? Lembaga keuangan disebut merakyat bila 

setidaknya separoh dari pembiayaannya disalurkan 

kepada golongan masyarakat berpendapatan menengah 

ke bawah, khususnya rumah tangga miskin. Dengan 

struktur pembiayaan seperti ini lembaga keuangan 

mampu berperan menciptakan keadilan ekonomi. 

Namun, faktanya belum demikian. Menurut Yunita 

Resmi Sari, Direktur Departemen Pengembangan 

UMKM Bank Indonesia, rata-rata pembiayaan 

UMKM oleh bank di Asia memiliki rasio 11,6 persen 

terhadap Gross Domestic Product  (GDP) dan 18,7 persen 

terhadap total pembiayaan (Republika, 21 November 

2017). Indikator lain adalah akses masyarakat dalam 

memanfaatkan layanan jasa keuangan (financial 

inclusion). Survey internal Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia 

tahun 2017 sebesar 69%. Artinya, banyak masyarakat 

Indonesia belum memanfaatkan layanan jasa keuangan. 

Berdasarkan dua indikator ini dapat disimpulkan bahwa 

Lembaga Keuangan di Indonesia “belum merakyat”. 

Walaupun sudah ada banyak aksi yang dilakukan 

pemerintah dan OJK untuk menaikan indeks inklusi 

keuangan, akan tetapi belum memberikan hasil yang 

optimal. Untuk mendorong Lembaga Keuangan lebih 

“merakyat”, dalam makna lebih berkeadilan dan lebih 

menyejahterakan rakyat, tidak hanya memerlukan 

komitmen yang kuat, tetapi juga konsistensi kebijakan 

dan koordinasi yang efektif antar lembaga. Demikian 

editorial, selamat membaca. (Syahrir Ika).

Lembaga Keuangan 
Yang Merakyat

Press Conference : “Pemerintah Optimis  
Pertumbuhan Kuartal I Tahun 2018  
Mencapai 5,2%”
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D
iskursus mengenai 

pelaksanaan ekonomi 

kerakyatan sampai 

sejauh ini masih 

dalam ruang yang abu-abu, yakni 

masih sulit dalam menjawab 

bagaimana cara yang tepat dalam 

melaksanakannya. Banyak pihak 

dianggap masih kurang paham 

maksud dari ekonomi kerakyatan 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 

33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut, 

ekonomi kerakyatan merupakan 

suatu sistem perekonomian yang 

ditujukan untuk mewujudkan 

kedaulatan rakyat dalam bidang 

ekonomi. Para pengkritik sering 

melontarkan pendapat bahwa 

kerangka pelaksanaan ekonomi 

kerakyatan sampai sejauh ini 

masih menjadi dilema dan belum 

menemukan bentuknya yang pas. 

Padahal bila dibedah, makna 

ekonomi kerakyatan sebenarnya 

sangat mendalam, yakni yang 

dilandasi oleh filosofi keadilan atas 

dasar pemerataan kesejahteraan. 

Ekonomi kerakyatan merupakan 

sistem ekonomi yang lahir dari 

ideologi bangsa, yaitu Pancasila 

yang diperkuat oleh UUD 1945 

(Bhudianto, 2012). Mubyarto (2014) 

mengartikan ekonomi kerakyatan 

sebagai sistem perekonomian 

yang digerakkan oleh rangsangan 

ekonomi, sosial dan moral dengan 

prinsip egalitarian. Secara teoritis, 

apa yang dijelaskan oleh Mubyarto 

menandakan bahwa ekonomi 

kerakyatan dapat dikategorikan 

sebagai wujud pertengahan antara 

sistem ekonomi komando dan 

sistem ekonomi pasar dalam kondisi 

ekuilibrium. 

Makna tersebut menyiratkan bahwa 

ekonomi kerakyatan pada dasarnya 

adalah perwujudan sistem ekonomi 

yang berbasis pada kekuatan 

ekonomi rakyat. Pengertian ini juga 

dapat dimaknai bahwa ekonomi 

kerakyatan adalah tata laksana 

ekonomi yang bersifat kerakyatan, 

yaitu penyelenggaraan ekonomi 

agar memberi dampak kepada 

kesejahteraan rakyat kecil melalui 

keseluruhan aktivitas perekonomian 

yang dilakukan. Pengertian tata 

laksana ekonomi yang bersifat 

kerakyatan adalah prioritas 

ekonomi yang menitikberatkan pada 

sektor atau kegiatan ekonomi yang 

banyak digeluti oleh masyarakat.

Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

Makna ekonomi kerakyatan di atas 

menggiring pada sintesa bahwa 

ekonomi kerakyatan pada esensinya 

adalah sebuah sistem ekonomi yang 

menitikberatkan pada usaha rakyat, 

yang dalam pengertian kontemporer 

lebih direlevansikan melalui 

penyebarluasan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM). Meski 

tidak sepenuhnya absolute, namun 

UMKM merupakan salah satu 

perwujudan yang paling konkrit 

tentang bagaimana membangun 

ekonomi kerakyatan. 

Secara detail, relevansi antara 

ekonomi kerakyatan dan eksistensi 

UMKM sebenarnya dapat diulas 

dengan beberapa alasan. Pertama, 

ekonomi kerakyatan merupakan 

sebuah sistem untuk membangun 

ekonomi rakyat, yaitu kegiatan 

ekonomi atau usaha yang 

dilakukan oleh rakyat kebanyakan 

(mayoritas). Para ekonom telah 

mengartikulasikan bahwa kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh 

masyarakat kebanyakan adalah 

UMKM. Alasannya sederhana, 

yakni pelaku UMKM dapat dengan 

mudah masuk dan keluar pasar 

tanpa penghalang yang kuat. Hal 

ini menandakan bahwa UMKM 

merupakan sektor ekonomi kecil 

yang banyak digeluti oleh mayoritas 

rakyat (masyarakat). Maka dari itu, 

semua rakyat kebanyakan dapat 

dengan mudah menjalankan usaha 

UMKM. Hal ini dibuktikan dengan 

eksistensi UMKM yang telah 

menyumbang rata-rata sebesar 94,5 

persen per tahun selama periode 

2004-20121 terhadap total pelaku 

ekonomi di Indonesia (Panel A). 

Bandingkan dengan persentase 

pelaku Usaha Besar (UB) yang rata-

rata hanya menyumbang sebesar 

5,3 persen per tahun pada periode 

yang sama. 

Kedua, ekonomi kerakyatan 

mempunyai ciri khas yang lain, 

yakni tingginya kontribusi bagi 

perekonomian, tapi dengan 

prinsip yang dapat mewujudkan 

pemerataan kesejahteraan. Hal 

ini dapat diartikulasikan melalui 

Gambar 1 Panel B, dimana 

kontribusi UMKM terhadap PDRB 

ternyata memang sangat tinggi, 

yakni mencapai 57,84 persen pada 

tahun 2015, dan melonjak cukup 

signfikan menjadi 60,34 persen 

pada tahun 2016. Bandingkan 

dengan UB yang mengalami 

penurunan kontribusi dan 

kontribusinya juga relatif lebih 

rendah dari UMKM.

Ketiga, salah satu ciri khas 

ekonomi kerakyatan adalah harus 

1. Data tahun 2012 ke atas belum tersedia (lihat publikasi 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI).
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mempunyai daya imunitas yang 

kuat dalam menghadapi gejolak 

ekonomi makro yang notabene 

sangat rapuh. Ciri ini sangat mirip 

dengan karakteristik UMKM yang 

notabene mempunyai risiko relatif 

kecil dampaknya dari gejolak 

ekonomi global (Alimukhamedova, 

2013). Contohnya pada saat terjadi 

krisis moneter tahun 1997-1998, 

UMKM terbukti mempunyai daya 

tahan terhadap goncangan krisis, 

padahal banyak UB yang pada saat 

itu telah gulung tikar. Atau pada 

saat terjadi krisis global tahun 

2008-2009, daya tahan UMKM 

masih terjaga dengan baik, bahkan 

jumlahnya justru cenderung 

meningkat. Oleh karena itu, UMKM 

dirasa semakin representatif sebagai 

salah satu perwujudan (meskipun 

tidak absolute) atas konsepsi 

ekonomi kerakyatan. 

Keempat, ekonomi kerakyatan juga 

harus mempunyai karakter yang 

kuat terhadap perekonomian. Ciri 

ini juga mirip dengan karakteristik 

UMKM, dimana menurut Malau 

(2016), UMKM mempunyai karakter 

yang kuat dalam perekonomian, 

diantaranya: (i) UMKM merupakan 

pemain utama dalam perekonomian; 

(ii) UMKM merupakan penyedia 

kesempatan kerja yang tinggi; 

(iii) UMKM merupakan pemain 

penting dalam pengembangan 

ekonomi lokal dan pengembangan 

masyarakat; (iv) UMKM merupakan 

pencipta pasar dan inovasi baru 

melalui fleksibilitas dan sensitivitas 

antar kegiatan perusahaan; dan 

(v) UMKM merupakan pemain 

penting dalam neraca perdagangan 

internasional melalui kontribusi 

terhadap ekspor dan penghematan 

devisa melalui produk-produk 

substitusi impor.

Beberapa alasan tersebut 

mempertegas bahwa ekonomi 

kerakyatan sebenarnya sangat 

melekat dengan UMKM. Dengan 

pembangunan ekonomi kerakyatan, 

UMKM diharapkan dapat naik 

level menjadi kelas menengah, 

dan kemudian kelas menengah 

terdongkrak menjadi kelas 

besar, dan seterusnya. Ekonomi 

kerakyatan juga menuntut sebuah 

sistem makro atau kebijakan 

pemerintah yang harus banyak 

memihak pada ekonomi rakyat 

(UMKM).

Persoalan UMKM: Masih 
Terjadi Eksklusivitas Kredit dan 
Tingginya Kredit Macet

Apa yang dijelaskan di atas secara 

implisit telah menyodorkan 

pentingnya strategi pengembangan 

usaha rakyat (UMKM) sebagai misi 

yang harus diwujudkan dalam 

rangka menciptakan ekonomi 

kerakyatan yang berjangka panjang. 

Dalam konteks ekonomi mikro, 

strategi ini dapat diwujudkan jika 

segenap pihak mampu mereduksi 

tingkat risiko yang melekat pada 

ekonomi rakyat (UMKM). Risiko 

UMKM pada dasarnya dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu: (i) permodalan; (ii) sumber 

daya manusia; dan (iii) pemasaran. 

Dari ketiganya, persoalan yang 

selama ini banyak dihadapi oleh 

UMKM adalah sulitnya mengakses 

permodalan.  Hal ini sudah 

banyak disampaikan oleh beberapa 

peneliti, seperti Ashta (2007), Bauer, 

Chytilova & Morduch (2012), dan 

juga Frempong, Obirih & Rose 

(2015), yang menyatakan bahwa 

aspek permodalan merupakan 

variabel utama penghambat laju 

Gambar 1. Perbandingan Antara UMKM dan Usaha Besar (UB)

Sumber: Kemenkop RI, berbagai tahun                                Sumber: BPS, berbagai tahun
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pertumbuhan UMKM, terutama 

imbasnya pada keterbatasan 

produksi dan ekspansi pasar.

Keterbatasan akses permodalan 

bagi UMKM sangat berisiko, 

mengingat kompetisinya sangat 

tinggi. Hal ini dapat dilihat 

dalam Gambar 1 Panel B, dimana 

kontribusi yang besar dari UMKM 

terhadap PDRB dilakukan oleh 

jutaan pelaku UMKM. Bandingkan 

dengan kontribusi UB yang 

hanya dilakukan oleh sedikit 

pelaku. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kompetisi antar sesama 

UMKM sangatlah tinggi. Maka 

dari itu, penting untuk menjaga 

pertumbuhan UMKM dengan 

memberi akses ke permodalan yang 

lebih besar agar ekonomi rakyat 

dapat produktif dan berkelanjutan. 

Dalam teori ekonomi mikro, 

produktivitas dan keberlanjutan 

usaha sangat ditentukan oleh 

keberlanjutan stok atas permodalan. 

Maka dari itu, menumbuhkan 

sistem keuangan yang mudah 

dalam menyalurkan permodalan 

kepada pelaku UMKM menjadi 

syarat mutlak agar ekonomi 

kerakyatan dapat diwujudkan dan 

dikembangkan. Selain kemudahan 

akses permodalan, penyaluran 

kredit mikro juga dituntut harus 

berdampak pada usaha UMKM, 

sehingga risiko kredit macet (Non 

Performing Loan) bisa direduksi.

Namun, kondisi terkini sepertinya 

tidak seperti yang diharapkan, 

dimana inklusivitas kredit masih 

belum dapat diwujudkan. Hal ini 

dapat dilihat dari Gambar 2 Panel A, 

dimana akses rumah tangga miskin 

terhadap jasa keuangan masih 

sangat rendah, bahkan mayoritas 

masih belum terlayani (39%). Pada 

Panel A, akses rumah tangga miskin 

terhadap jasa keuangan mayoritas 

masih ke semi formal dan informal 

(40%), contohnya ke rentenir atau 

tengkulak. Akses terhadap lembaga 

bank hanya sebesar 19%, sementara 

lembaga keuangan formal lainnya 

(seperti koperasi, pegadaian, 

atau BPR) hanya 2%. Begitu juga 

dengan tingkat penggunaan kredit 

yang mayoritas masih tidak dapat 

meminjam ke jasa keuangan 

(42%), seperti ditunjukkan pada 

Panel B. Pada panel yang sama 

digambarkan bahwa rumah tangga 

miskin yang meminjam kredit pada 

jasa keuangan informal sebesar 

22%. Kondisi ini menggambarkan 

bahwa jasa layanan keuangan dan 

kredit di Indonesia masih eksklusif 

bagi masyarakat miskin (termasuk 

UMKM), atau dengan kata lain 

masih terjadi eksklusivitas kredit.

Selain eksklusivitas kredit, 

persoalan lain dalam pengembangan 

UMKM adalah masih tingginya 

tingkat kredit macet yang terjadi. 

Gambar 3 menjelaskan bahwa 

penyaluran kredit mikro hingga 

saat ini masih diikuti dengan 

tingkat kredit macet yang tinggi 

dan cenderung fluktuatif. Selama 

tahun 2007-2016, tingkat kredit 

macet penyaluran program kredit 

mikro di Indonesia rata-rata 

masih sebesar 4,5% per tahun. 

Hal ini menandakan bahwa tata 

kelola penyaluran kredit mikro di 

Indonesia pada dasarnya masih 

belum optimal. Fakta ini semakin 

mempertegas bahwa persoalan 

permodalan yang dihadapi oleh 

UMKM lebih banyak disebabkan 

oleh sistem keuangan yang masih 

eksklusif (sulit dijangkau oleh 

rakyat kecil) dan belum dikelola 

dengan baik. Maka dari itu, 

upaya untuk mewujudkan sistem 

keuangan yang inklusif (termasuk 

tata kelola yang baik) merupakan 

usaha yang sangat relevan dalam 

membangun ekonomi kerakyatan. 

Kondisi demikian menandakan 

bahwa sistem keuangan yang dapat 

dijangkau oleh rakyat dengan 

mudah dan berbiaya murah 

(inklusif) dapat menjadi jawaban 

konkrit bagaimana membangun 

ekonomi kerakyatan yang mudah 

dipahami dan dijalankan.

Gambar 2. Akses Rumah Tangga Miskin Terhadap Jasa Keuangan (2010)

Sumber: World Bank, (2010)
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Peran Lembaga Keuangan yang 
Mengelola UMKM

Gambar 2 telah menggambarkan 

bahwa lembaga keuangan ternyata 

masih kurang memihak kepada 

rakyat kecil, termasuk UMKM. 

Gambar 3 juga menggambarkan 

bahwa tata kelola kredit mikro 

selama ini masih belum optimal, 

sehingga masih menyisakan kredit 

macet yang tinggi. Bila ditelusur, 

persoalan demikian sebenarnya 

sangatlah wajar mengingat pihak 

bank misalnya, memandang rakyat 

kecil atau UMKM adalah debitur 

yang sangat berisiko. Risiko ini 

dilihat dari kerentanan UMKM dan 

usaha rakyat terhadap kompetisi 

pasar dan tingkat keuntungan yang 

rendah dan tidak stabil. Prinsip 

prudential telah menuntun pihak 

bank agar menghindari tipikal 

debitur yang penuh dengan risiko 

seperti UMKM. Namun celakanya, 

banyak lembaga keuangan terlalu 

berfikiran sentris terhadap prinsip 

prudential, tanpa mempikirkan 

bagaimana mengelola risiko 

dari debitur UMKM. Hal ini 

dimaksudkan agar risiko yang 

ditimbulkan dapat diminimalkan 

dan penyaluran kredit kepada 

UMKM juga dapat menguntungkan 

sekaligus memberi dampak sosial 

yang signifikan. 

Menurut Honohan (2004), selama 

ini terdapat dua persoalan dalam 

perumusan kebijakan kredit bagi 

golongan usaha rakyat kecil. 

Pertama, dari sisi penyedia jasa 

layanan keuangan (supply side), 

selama ini kurang peduli terhadap 

kebutuhan akses keuangan terhadap 

usaha rakyat seperti UMKM. Kedua, 

dari sisi permintaan (demand side) 

atau masyarakat yang meminjam 

dana. Permasalahan mereka karena 

tidak terbiasa dengan lingkungan 

lembaga keuangan formal, selain 

juga karena beragam hambatan 

yang bersifat kultural (seperti 

keengganan meminjam dana ke 

lembaga formal seperti bank, dan 

lebih memilih lembaga informal 

seperti tengkulak). Dalam konteks 

ini, lembaga keuangan dinilai belum 

dapat menghasilkan jasa layanan 

keuangan yang dapat menyesuaikan 

dengan karakter masyarakat 

sasaran. 

Prinsip prudential  
telah menuntun pihak 
bank agar menghindari 
tipikal debitur yang 
penuh dengan risiko 
seperti UMKM 

‘‘

Gambar 3. Jumlah Pembiayaan dan Tingkat Kredit Macet pada  
Program Kredit Mikro

       
 

Sumber: Bank Indonesia, 2007-2016 (Diolah)
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Menurut Marshall, (2004), 

hambatan akses keuangan bagi 

UMKM dikarenakan faktor harga 

maupun non-harga. Lembaga 

keuangan formal seperti bank 

masih sangat terbatas dalam 

jangkauan pelayanan, permasalahan 

teknologi dan permodalan, 

ditambah lagi dengan tingkat 

persaingan yang semakin ketat 

(Beck& De la Torre, 2006). 

Fakta di atas memunculkan distorsi 

pasar permodalan, sehingga 

berdampak pada output UMKM 

yang sangat rendah. Akibatnya, 

aktivitas UMKM atau ekonomi 

rakyat tidak atau belum bekerja 

secara optimal, sehingga resources 

ekonomi belum dapat digunakan 

secara optimal dan efisien. 

Persoalan tersebut menandakan 

bahwa telah terjadi penelantaran 

modal (capital idle) dan tenaga kerja 

(labor idle). Penelantaran modal 

terjadi karena pasar modal dan 

pasar keuangan selama ini tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Distorsi di pasar keuangan yang 

lebih banyak ditimbulkan oleh 

perbankan menyebabkan modal 

atau capital secara nasional tidak 

dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Hal ini menyebabkan modal 

yang idle atau menganggur dalam 

perekonomian menjadi cukup 

besar. Di satu sisi, dana tabungan 

masyarakat yang disimpan di bank 

jumlahnya cukup besar, sedangkan 

di sisi lain, UMKM atau ekonomi 

rakyat mengalami kesulitan 

likuiditas. Hal ini merupakan 

contoh dari distorsi pasar 

permodalan yang terjadi. 

Salah satu kritik tajam yang 

ditujukan dalam pelaksanaan 

sistem keuangan di Indonesia 

adalah belum adanya industri 

keuangan yang menawarkan 

produk atau layanan keuangan 

yang customer-centric disertai 

infrastruktur finansial yang baik. 

Selain itu, lembaga keuangan belum 

dapat memberikan kemudahan 

akses keuangan yang berkualitas 

dengan biaya terjangkau dan 

tidak rumit. Sementara itu, pilar 

sistem keuangan yang inklusif, 

yakni: (i) edukasi dan perlindungan 

konsumen; (ii) pemetaan informasi 

keuangan; (iii) fasilitas intermediasi; 

(iv) saluran distribusi; dan (v) 

regulasi yang mendukung, nyatanya 

belum dapat dilaksanakan.

Maka dari itu, yang sekarang 

sangat dibutuhkan adalah lembaga 

keuangan yang mampu mengelola 

karakter UMKM yang notabene 

penuh dengan risiko. Hal ini 

sangat penting dalam menciptakan 

inklusivitas keuangan, terutama 

akses kredit sebagai sumber 

pasokan permodalan bagi UMKM. 

Bagaimanapun, kelancaran 

permodalan merupakan faktor 

utama yang dibutuhkan oleh 

UMKM, disamping faktor teknologi 

produksi dan tenaga kerja. Hal 

ini sebagaimana ditunjukkan oleh 

persamaan model produksi, dimana 

model umum yang kita kenal 

adalah Q = f (A, K, L), dimana Q 

adalah output barang dan jasa, A 

adalah teknologi produksi, K adalah 

modal, L adalah tenaga kerja. Dari 

ketiganya, permodalan merupakan 

faktor yang sangat menentukan, 

karena dengan adanya modal maka 

teknologi produksi akan dapat 

dibeli, dan akses terhadap tenaga 

kerja juga menjadi lebih mudah.  

Maka dari itu, yang 
sekarang sangat 
dibutuhkan adalah 
lembaga keuangan 
yang mampu 
mengelola karakter 
UMKM yang notabene 
penuh dengan risiko. 

‘‘
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Penutup

Pembangunan ekonomi kerakyatan 

merupakan cara strategis agar 

langkah perekonomian Indonesia ke 

depan mampu berdaulat, mandiri, 

dan berkepribadian berdasarkan 

prinsip ekonomi dan moral. Untuk 

mewujudkannya, dibutuhkan 

konsep penguatan ekonomi rakyat, 

yakni kegiatan ekonomi yang 

banyak digeluti oleh mayoritas 

rakyat. Dalam konsep perekonomian 

Indonesia, sektor usaha yang 

banyak digeluti oleh rakyat adalah 

UMKM. Sektor UMKM merupakan 

wujud konkrit bagaimana 

membangun ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan merupakan 

perpaduan antara pasar bebas 

dan intervensi pemerintah yang 

bertindak sebagai pengatur pasar. 

Maka dari itu, ekonomi kerakyatan 

juga mencakup ideologi ekonomi 

makro yang berpihak pada pasar 

namun dengan aturan main yang 

menyejahterakan. Ideologi makro 

ini sangat dibutuhkan agar UMKM 

tetap terus bertahan dari gempuran 

pasar bebas yang sangat kapitalis.

Namun, masih terjadinya 

eksklusivitas kredit menjadi 

penyebab utama UMKM sulit 

untuk tumbuh dan berkompetisi 

agar menghasilkan nilai tambah 

yang lebih baik. Padahal akses 

permodalan merupakan penentu 

bagi keberhasilan faktor produksi 

yang lain, yakni teknologi dan 

tenaga kerja.

Maka dari itu, yang dibutuhkan 

untuk mewujudkan sistem 

keuangan yang inklusif pada 

dasarnya adalah pelaku keuangan 

yang bisa mengelola UMKM. 

Dibutuhkan sistem keuangan yang 

inklusif agar ekonomi kerakyatan 

dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Dalam konteks 

demikian, maka peran pemerintah 

menjadi sangat penting dalam 

menciptakan lembaga keuangan 

yang dapat mengelola debitur kecil 

(rakyat kecil atau UMKM). 

Dibutuhkan sebuah konsep 

baru yang dapat melahirkan 

lembaga keuangan yang mampu 

mengonversi kelemahan 

debitur miskin dan UMKM agar 

dapat menjadi potensi dalam 

pengembalian kredit. Secara teoritis, 

hal ini dapat dilakukan dengan cara 

membentuk lembaga keuangan 

yang mampu menggabungkan 

mekanisme pengurangan risiko 

operasional (dalam mengelola 

debitur miskin) yang lebih 

efisien daripada yang dilakukan 

oleh lembaga keuangan seperti 

perbankan. Strategi ini dinilai paling 

tepat sebagai langkah awal untuk 

membangun ekonomi kerakyatan 

yang tangguh.
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Sarimin *)

P
endapatan negara selama ini bertumpu pada 

pajak dan PNBP yang dalam beberapa tahun 

ini tidak mencapai target sehingga pemerintah 

mulai mencari alternatif sumber lain, seperti 

hibah dan hutang. Namun, ada lagi potensi penerimaan 

negara yang belum dioptimalkan oleh pemerintah yaitu 

sumbangan masyarakat. Dan tern  yata, optimalisasi 

sumbangan ternyata sudah dilaksanakan oleh negara 

lain sejak beberapa tahun yang lalu.

Sejarah mencatat bagaimana peran masyarakat 

Aceh yang berbondong-bondong menyumbangkan 

uang dan perhiasan mereka yang digunakan untuk 

membeli pesawat angkut pertama negara Indonesia 

dan diberi nama Dakota RI-001 Seulawah pada 

awal-awal kemerdekaan Indonesia. Rumah tempat 

diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia yang 

kemudian dijadikan untuk kepentingan pemerintah 

juga merupakan sumbangan dari salah seorang 

saudagar keturunan Arab yang bernama Faradj 

bin Said Awad Martak. Yang terbaru, taman sisi 

barat Monas yang diresmikan akhir Maret 2018 lalu 

ternyata berawal dari sumbangan perseorangan. 

Bahkan, ditengarai emas di puncak Monas sebagian 

besar adalah sumbangan dari salah seorang saudagar 

bernama Teuku Markam. Hal-hal di atas menegaskan 

bahwa sumbangan masyarakat menjadi bagian sejarah 

bangsa.

Optimalisasi Sumbangan 
Dalam Pembangunan  
Era Kekinian

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2018
13

FOKUS

Optimalisasi Sumbangan 
Dalam Pembangunan  
Era Kekinian

sedekah yang dihimpun lembaga 

amil milik pemerintah maupun 

swasta secara nasional pada 2015 

hanya menyentuh angka Rp 3,7 

triliun atau hanya 1,3 persen dari 

potensinya. Lebih jauh, mengutip 

Haryadi (2018), penelitian Badan 

Kebijakan Fiskal memperkirakan 

potensi Wakaf Tunai di Indonesia 

mencapai lebih dari 11 triliun 

setiap tahun. Namun demikian, 

data Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) menunjukkan bahwa 

penghimpunan wakaf uang oleh 

69 Nazhif Wakaf terbesar sampai 

Desember 2017 berdasarkan jenis 

institusi dan wilayah hanya sekitar 

200 milyar. Sementara data wakaf 

tunai untuk seluruh Indonesia 

belum penulis temukan.

Sementara berdasarkan data BWI 

yang mengutip data Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf Kementerian 

Agama RI tertanggal  Maret 

2016, Data Tanah Wakaf Seluruh 

Indonesia mencapai 4.359.443.170 

meter persegi. Namun ditengarai, 

70% di antara tanah wakaf itu lebih 

banyak bersifat diam daripada yang 

menghasilkan/produktif.

Hal-hal di atas menunjukkan 

bahwa potensi sumbangan/

filantropi dengan berbagai jenisnya 

belum teroptimalkan di Indonesia 

meskipun telah dibentuk badan-

badan khusus seperti Baznas dan 

BWI. Oleh karena itu, pemerintah 

perlu mempertimbangkan 

untuk menggerakkan struktur 

birokrasinya dalam menangkap 

potensi itu untuk sebesar-besarnya 

pembangunan negara Indonesia.

Potensi sumbangan/filantropi 

sendiri sebenarnya telah digarap 

pemerintah sejak dulu yang 

terlihat dari beberapa Peraturan 

Pemerintah terkait sumbangan, 

semisal: Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 1980 Tanggal 

28 Agustus 1980 tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan 

Sumbangan, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 93 

Tahun 2010 Tentang Sumbangan 

Penanggulangan Bencana 

Nasional, Sumbangan Penelitian 

Dan Pengembangan, Sumbangan 

Fasilitas Pendidikan, Sumbangan 

Pembinaan Olahraga, dan Biaya 

Pembangunan Infrastruktur Sosial 

yang Dapat Dikurangkan Dari 

Penghasilan Bruto, dan terbaru 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengumpulan dan Penggunaan 

Sumbangan Masyarakat Bagi 

Penanganan Fakir Miskin. Namun 

demikian peraturan-peraturan 

tersebut lebih pada mengatur 

Potensi Sumbangan/Filantropi 
Masyarakat Indonesia

Filantropi menurut KBBI adalah 

cinta kasih (kedermawanan dan 

sebagainya) kepada sesama. 

Lebih jauh, rasa cinta itu 

mendorong seseorang untuk 

mau menyumbangkan waktu, 

uang, dan tenaganya untuk 

menolong orang lain. Rasa cinta 

itu bisa berasal dari dorongan 

rasa kemanusiaan maupun alasan 

religius (zakat, infak, shodaqoh, 

wakaf). Dan masyarakat Indonesia 

adalah masyarakat yang gemar 

menyumbang sehingga dikenal 

sebagai masyarakat yang 

dermawan. Hal itu terbukti 

dengan hasil survei Charities Aid 

Foundation (CAF) World Giving 

oleh Gallup World Poll yang 

menempatkan Indonesia sebagai 

negara paling dermawan ke-dua 

di dunia setelah Myanmar. Survei 

itu menggunakan tiga indikator 

yakni: jumlah penduduk yang 

mendonasikan uangnya, jumlah 

kegiatan sukarela hingga jumlah 

orang yang rela membantu sesama. 

Maka tak heran bila banyak 

bermunculan lembaga yang 

mengelola berbagai dana filantropi 

masyarakat Indonesia.

Mengutip Farid Septian (2016), 

potensi dana zakat di Indonesia 

mencapai 217 triliun rupiah dan 

jumlah tanah wakaf yang tersedia 

seluas 1.400 KM persegi (setara 

790 triliun rupiah). Sementara 

berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Badan amil zakat 

nasional (Baznas) dan IPB, potensi 

zakat nasional pada 2015 mencapai 

Rp 286 triliun. Namun, Baznas 

mencatat, dana zakat, infak dan 

Tabel 1. Daftar 5 Besar Negara Paling Dermawan

Ranking Negara Jumlah penduduk senang 

beramal

1. Myanmar 65%

2. Indonesia 60%

3. Kenya 60%

4. Selandia Baru 57%

5. Amerika Serikat 52%

Sumber: dirangkum dari liputan6.com
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organisasi yang melakukan 

pengumpulan sumbangan 

dan mekanisme pengurangan 

sumbangan yang mengurangi 

pajak. Belum ada yang mengatur 

bagaimana pemerintah bisa 

menggunakan dana sumbangan 

itu untuk pembangunan secara 

langsung.

Skema sumbangan masyarakat 

untuk pembangunan yang 

dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah ternyata telah 

dilaksanakan di negara lain. 

Menyitir dari BBC, pada tahun 

2014, pemerintah Oxfordshire 

menjadi pemda ketiga di inggris 

setelah Windsor dan Maidenhead 

yang membuka skema sumbangan 

bagi masyarakat untuk 

pembangunan daerahnya. Hal ini 

terjadi karena warga masyarakatnya 

merasa membutuhkan layanan yang 

diberikan oleh pemerintahnya dan 

percaya bahwa pemerintah akan 

melaksanakan layanan itu dengan 

baik. Dengan kata lain, salah satu 

kunci untuk partisipasi masyarakat 

dalam pemerintahan adalah karena 

adanya trust.

Bicara tentang trust warga negara 

kepada pemerintahnya, survei yang 

dilakukan Organisation for Economic 

Co-operation and Development 

(OECD) dalam publikasinya 

Government at a Glance 2017, yang 

dipublikasikan pada 13 Juli 2017, 

Indonesia menduduki peringkat 

pertama untuk kategori Trust and 

Confidence in National Government. 

OECD menggunakan hasil survei 

yang dilakukan oleh salah satu 

lembaga survei internasional yang 

berbasis di Amerika Serikat yaitu 

Gallup World Poll (GWP). Laporan 

tersebut merangkum berbagai 

indikator pencapaian sektor publik 

(pemerintah) dari negara-negara 

yang tergabung dalam OECD serta 

beberapa negara lain, termasuk 

Indonesia. Salah satu bab dalam 

laporan tersebut mengangkat 

tema pencapaian program kerja 

pemerintah yang ditujukkan oleh 

indikatortingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. 

Dalam hal ini, Indonesia mencapai 

level 80%, meningkat dibanding 

tahun 2007 yang hanya mencapai 

28 persen.

Dengan melihat tingkat 

kedermawanan masyarakatnya 

yang tinggi dan ditopang dengan 

tingkat kepercayaan masyarakatnya 

kepada pemerintah juga tinggi 

maka Indonesia pun sebenarnya 

sudah memiliki modal yang besar 

untuk memperkenalkan sumbangan 

masyarakat untuk mendukung 

pembangunan, khususnya 

untuk sektor pelayanan kepada 

masyarakat secara langsung.

Penerapan Skema Sumbangan 
dalam Anggaran Pemerintah

Menilik yang terjadi pada 

pemerintah daerah Oxfordshire, 

Inggris, dalam menerapkan skema 

sumbangan, pemerintah menerima 

cek dari masyarakat yang prihatin 

dengan kondisi pemangkasan 

anggaran pemerintahnya sampai 

harus mengurangi frekuensi 

layanan kepada masyarakat. 

Sementara di Windsor dan 

Maidenhead, warga bisa langsung 

memilih pos mana saja yang 

akan disumbang, mulai dari pos 

perawatan jalan, pembersihan 

sarana umum, hingga operasional 

parkir. Dari situ, dapat disimpulkan 

Tabel2.  Data Penghimpunan Wakaf Tunai 69 Nazhif Wakaf Terbesar hingga 31 Desember 2017

Propinsi KJKS/BMT Yayasan/Organisasi Total (Rp) Prosentase

Jakarta 96.477.443.070 96.477.443.070 48%

Jawa Barat 301.079.649 88.516.282.628 88.817.362.277 45%

Banten 8.204.935.578 8.204.935.578 4%

Jawa Tengah 3.973.253.683 314.144.346 4.287.398.029 2%

Lampung 686.408.064 686.408.064 0%

Yogyakarta 611.660.178 611.660.178 0%

Jawa Timur 9.566.000 9.566.000 0%

Grand Total 5.581.967.574 193.512.805.622 199.094.773.196 100%

Sumber: dikutip dari Haryadi (2018)
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Tabel 3. Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia

No. Provinsi Jumlah Sudah 

Sertifikat 

Wakaf

Belum 

Sertifikat 

Wakaf

Luas Total (M2)

1 Nanggroe Aceh 

Darussalam

24.898 13.730 11.168 767.869.011,58

2 Sumatera Utara 16.280 7.761 8.519 36.035.460,00

3 Sumatera Barat 6.643 4.420 2.223 212.212.380,00

4 Sumatera Selatan 6.394 3.521 2.873 380.456.227,29

5 Riau 8.152 2.641 5.691 1.183.976.528,00

6 Jambi 5.918 3.785 2.133 13.516.703,00

7 Bengkulu 2.759 1.869 890 7.122.171,22

8 Lampung 14.591 8.372 6.219 22.990.814,00

9 Bangka Belitung 1.133 779 354 3.243.060,00

10 Kepulauan Riau 1.187 326 861 1.066.799,00

11 DKI Jakarta 7.422 4.623 2.799 3.013.640,00

12 D.I. Yogyakarta 8.547 8.051 496 2.933.943,00

13 Jawa Barat 74.860 45.873 28.987 116.662.017,81

14 Jawa Tengah 103.294 82.641 20.653 163.169.706,97

15 Jawa Timur 74.429 54.193 20.236 58.239.272,20

16 Banten 20.089 11.049 9.040 39.322.270,00

17 Bali 1.399 1.132 267 13.990.000,00

18 Kalimantan Barat 4.467 2.257 2.210 27.544.360,00

19 Kalimantan 

Tengah

2.642 1.631 1.011 5.778.500,00

20 Kalimantan 

Selatan

9.265 7.582 1.683 58.239.272,20

21 Kalimantan Timur 3.423 772 2.651 13.984.104,00

22 Sulawesi Utara 887 420 467 1.905.272,70

23 Sulawesi Tenggara 2.386 1.516 870 5.225.958,00

24 Sulawesi Tengah 3.173 2.051 1.122 165.042.816,23

25 Sulawesi Selatan 10.440 5.486 4.954 1.029.030.278,00

26 Sulawesi Barat 2.448 571 1.877 3.251.700,00

27 Papua 346 142 204 694.466,00

28 Papua Barat 338 105 233 591.117,00

29 Nusa Tenggara 

Timur

1.272 1.047 225 5.311.787,00

30 Nusa Tenggara 

Barat

12.105 7.031 5.074 25.816.325,00

31 Maluku 1.215 449 766 5.006.359,00

32 Maluku Utara 1.489 605 543 30.223.191,00

33 Gorontalo 1.877 729 1.148 1.663.350,00

JUMLAH 435.768 287.160 148.447 4.359.443.170,00

Sumber: BWI

bahwa terdapat mekanisme 

penyampaian dana sumbangan 

masyarakat kepada pemerintah 

secara langsung dan ada kejelasan 

pos anggaran yang dituju. Tentu 

saja kemudahan menjadi hal 

penting untuk diperhatikan baik 

kemudahan untuk menyampaikan 

dana sumbangan maupun 

kemudahan untuk mengakses pos 

anggaran yang dituju yang ada 

dalam APBN.

Bicara tentang akses pos anggaran, 

kita bisa mengaitkan hal ini dengan 

kampanye Sadar APBN yang 

pernah dan masih terus digalakkan 

oleh Kementerian Keuangan. 

Kampanye Sadar APBN mengajak 

masyarakat untuk mengenali 

anggaran negara Indonesia. Hal 

itu membawa dampak adanya 

peningkatan pemahaman 

masyarakat atas penggunaan 

APBN bagi pembangunan negeri. 

Namun demikian, hal itu juga 

membawa sikap kritis masyarakat 

atas penggunaan APBN itu 

sendiri. Terlebih bila penggunaan 

anggaran itu dirasa tidak langsung 

bermanfaat bagi masyarakat.

Sikap kritis itu penulis rasakan 

sendiri saat melaksanakan kegiatan 

“Perbendaharaan Menyapa” dengan 

mengusung tagline “Mengawal 

APBN, Membangun Negeri” berupa 

kegiatan penyampaian informasi 

tentang tusi DJPb dan sekilas 

APBN Indonesia 2018 kepada 

masyarakat di trotoar pada salah 

satu landmark Jakarta pada Kamis, 

26 April 2018. Secara singkat dapat 

disampaikan bahwa masyarakat 

sebenarnya ingin tahu lebih jauh 

bagaimana penggunaan APBN 

dan berharap bisa mengakses 

informasi itu secara update dan 

mudah, misalnya menggunakan 
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internet. Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi pemerintah 

untuk bisa menyajikan informasi 

dimaksud secara lugas namun tidak 

menimbulkan multitafsir. Dalam 

hal ini, penulis teringat dengan 

tantangan Menteri Keuangan Sri 

Mulyani kepada seluruh civitas 

akademika saat memberikan Kuliah 

Umum “Kenali Anggaran Negeri” 

di Grha Sanusi Hardjadinata 

Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 

Bandung, pada hari Selasa tanggal 

29 November 2016 untuk bisa 

membuat sistem informasi bagi 

masyarakat untuk bisa mengakses 

informasi kegiatan pembangunan 

sehingga masyarakat bisa ikut 

mengawasi pelaksanannya. Maka 

kembali perlu dipikirkan bagaimana 

mewujudkan sistem informasi bagi 

masyarakat untuk mengetahui 

keadaan APBN dengan lebih mudah 

sehingga peran masyarakat bisa 

didorong baik pada sisi penerimaan 

maupun pengeluaran, bahkan 

pengawasannya.

Sementara untuk mekanisme 

penyampaian dana sumbangan 

masyarakat kepada pemerintah 

bisa menggunakan sistem yang 

selama ini ada berupa MPN G2 

yang bisa dilakukan via teller, 

ATM, e-banking bahkan kartu 

kredit. Namun demikian, selama 

ini, penyampaian dana oleh 

masyarakat (baik berupa pajak 

maupun PNBP) kepada pemerintah 

melalui kas negara concern pada 

jenis penerimaannya, bukan dana 

ini akan digunakan untuk apa. 

Maka terasa wajar bila masyarakat 

jadi bertanya-tanya bagaimana 

penggunaan penerimaan negara 

dimaksud. Oleh karena itu, perlu 

dibuat mekanisme setoran yang bisa 

langsung merujuk ke pos anggaran.

Namun demikian, mekanisme 

itu juga tidak mudah untuk 

saat ini. Secara umum, seluruh 

penerimaan negara yang masuk 

dikumpulkan dalam kas negara 

untuk baru kemudian kemudian 

dikeluarkan untuk pos-pos yang 

dituju sesuai permintaan satker. 

Hal ini wajar mengingat adanya 

keterbatasan berupa tidak selalu 

target penerimaan negara yang 

telah ditetapkan dapat tercapai di 

tahun anggaran dimaksud sehingga 

pengeluaran ditujukan untuk pos-

pos yang lebih diprioritaskan. Dan 

tak jarang, hal itu berpengaruh 

pada pos anggaran pelayanan 

masyarakat secara langsung. Dalam 

hal inilah sumbangan bisa menjadi 

alternatif solusi atas keterbatasan 

itu.

Salah satu potensi sumbangan dan 

telah banyak dioptimalkan adalah 

di dunia pendidikan. Jaringan 

yang kuat dan kebanggan atas 

almamater menjadi daya tarik 

tersendiri sehingga para alumnus 

sebuah institusi pendidikan 

bersedia memberikan sumbangan, 

baik untuk operasional maupun 

proyek tertentu. Selain itu, alasan 

religius juga turut berperan dalam 

mendorong para alumnus untuk 

memberikan sumbangan. Padahal 

sektor pendidikan, sesuai amanat 

UUD, mendapatkan porsi 20% 

APBN sebagai mandatory spending 

termasuk dalam APBN 2018.

Namun sayangnya, upaya 

optimalisasi sumbangan masyarakat 

untuk pembangunan ternyata 

justru mendapatkan kendala pada 

instansi penerima sumbangan. Hal 

itu terjadi karena tidak adanya 

peraturan teknis yang jelas terkait 

sumbangan masyarakat kepada 

instansi pemerintah. Di lingkungan 

Pemda, sumbangan dari Pihak 

ketiga sebagai salah satu PAD untuk 

kategori Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah pernah diatur 

dalam Permendagri No. 3 tahun 

1978 tentang Penerimaan 

Sumbangan Pihak Ketiga kepada 

Daerah. Namun demikian, dengan 

disahkannya UU No. 2 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah maka 

Permedagri dimaksud menjadi tidak 

punya landasan hukum sehingga 

tidak berlaku lagi. Di sisi lain, Surat 

Gambar 1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Tahun 2016

Sumber: diambil dari OECD Government at a Glance 2017 Highlights
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Edaran Mendagri No. 188.34/17/

SJ Tahun 2010 tentang Penataan 

Peraturan Daerah tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

menyatakan bahwa daerah dapat 

membentuk suatu perda yang 

mengatur tentang sumbangan 

pihak ketiga. Akan tetapi, hal itu 

tidak terjadi di pemerintah pusat. 

Hingga saat ini, belum ada instansi 

yang mengelola sumbangan kepada 

pemerintah. Berbeda dengan 

dengan hibah yang dikelola oleh 

unit dengan tingkat eselon 1. 

Akuntansi pemerintah untuk 

hibah pun telah disusun tapi tidak 

dengan sumbangan. Padahal, dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a. Peraturan 

Pemerintah No. 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah menegaskan bahwa 

Barang Milik Negara/Daerah bisa 

diperoleh dari hibah/sumbangan 

atau yang sejenis. Meskipun 

peraturan itu hanya terkait barang, 

secara konsep seharusnya bisa juga 

diterapkan untuk berupa uang.

Sebenarnya, sumbangan bisa 

dikatakan mirip dengan hibah. 

Hibah, sebagaimana PP 10 Tahun 

2011, adalah setiap penerimaan 

negara dalam bentuk devisa, devisa 

yang dirupiahkan, rupiah, barang, 

jasa dan/atau surat berharga yang 

diperoleh dari Pemberi Hibah yang 

tidak perlu dibayar kembali, yang 

berasal dari dalam negeri atau luar 

negeri. Hibah yang bersumber 

dari dalam negeri dapat diperoleh 

dari: lembaga keuangan dalam 

negeri, lembaga non keuangan 

dalam negeri, Pemerintah Daerah, 

perusahaan asing yang berdomisili 

dan melakukan kegiatan di wilayah 

Negara Republik Indonesia, lembaga 

lainnya, dan perorangan. Hibah 

yang bersumber dari luar negeri 

dapat diperoleh dari: negara asing, 

lembaga di bawah Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, lembaga 

multilateral, lembaga keuangan 

asing, lembaga non keuangan 

asing, lembaga keuangan nasional 

yang berdomisili dan melakukan 

kegiatan usaha di luar wilayah 

Negara Republik Indonesia, dan 

perorangan. Sementara pengertian 

sumbangan belum penulis dapati 

secara khusus meskipun dalam 

UU No. 13 tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin maupun 

dalam PP No. 16 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengumpulan 

dan Penggunaan Sumbangan 

Masyarakat Bagi Penanganan Fakir 

Miskin. Sementara dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 

1980 menyebutkan pengumpulan 

sumbangan sebagai salah satu 

usaha pengerahan dan penggunaan 

dana bagi kegiatan kesejahteraan 

sosial di dalam masyarakat. 

Sedangkan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 93 Tahun 2010 memberikan 

pengertian sumbangan untuk 

masing-masing tujuan dan lembaga 

penyampaiannya.

Sebenarnya, Sumbangan juga 

memiliki dimensi pemberian 

yang tidak perlu dibayar kembali, 

seperti halnya hibah. Sumbangan 

juga bisa berasal dari organisasi, 

perusahaan maupun perorangan 

seperti halnya hibah. Yang 

membedakan adalah sifat hibah 

yang sangat ketat dan terikat 

oleh naskah perjanjian hibah. 

Bahkan persetujuan atas perjanjian 

hibah pun menjadi permasalahan 

tersendiri terkait dokumen 

kelengkapan yang diperlukan dan 

waktu pengesahannya. Disinilah 

posisi sumbangan bisa menjadi 

solusi untuk menjadi penerimaan 

pemerintah yang fleksibel dan tidak 

terikat.

Namun, ketidakjelasan peraturan 

teknis tentang skema sumbangan 

masyarakat untuk pembangunan 

menyebabkan terjadinya keraguan 

untuk melakukan optimalisasi 

potensi dimaksud. Untuk itu perlu 

dibuat peraturan teknis yang 

jelas tentang alur penyampaian 

dana sumbangan masyarakat ke 

kas negara yang memungkinkan 

untuk langsung ke pos anggaran 

yang dituju namun tetap harus 

menjaga karakteristik sumbangan 

yang fleksibel dan tidak terikat. 

Selain itu, perlu dibuat mekanisme 

pertanggungjawaban kepada 

masyarakat penyumbang yang bisa 

diakses dengan mudah. Bahkan, bila 

perlu dimunculkan dalam I-account 

APBN sebagai komponen tersendiri, 

berupa Sumbangan, seperti halnya 

SLA yang menjadi komponen 

tersendiri.

Kesimpulan dan Saran

Potensi filantropi Indonesia sangat 

besar namun belum optimal meski 

telah dibentuk beberapa badan 

khusus sehingga pemerintah 

perlu turun tangan dengan 

menjadikan potensi itu melalui 

skema sumbangan masyarakat 

sebagai penerimaan negara untuk 

pembangunan. Namun, hal itu 

terkendala oleh belum adanya 

peraturan teknis meskipun potensi 

sumbangan sudah dibuka dalam 

peraturan pemerintah.

Untuk itu, dalam rangka 

mengoptimalkan potensi sumbangan 

masyarakat untuk pembangunan 

sebagai skema kekinian maka 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut:
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1. Terdapat kepercayaan yang 

tinggi oleh masyarakat 

kepada pemerintah sehingga 

masyarakat bersedia untuk 

menyampaikan dana 

sumbangan untuk dikelola 

langsung oleh pemerintah.

2. Terdapat kejelasan informasi 

pos anggaran apa yang 

bisa menggunakan skema 

sumbangan masyarakat dan 

terdapat kemudahan prosedur 

untuk penyampaian dana 

dimaksud.

3. Terdapat mekanisme 

pertanggungjawaban 

pemerintah atas dana 

sumbangan masyarakat yang 

terkumpul dan yang telah 

digunakan. 

Dengan tiga hal diatas maka potensi 

sumbangan masyarakat bisa lebih 

terserap dan kegiatan pembangunan 

khususnya pelayanan kepada 

masyarakat secara langsung tetap 

bisa berjalan sesuai kebutuhan 

masyarakat.
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Digital Economy  
Pada Sektor Transportasi:  
It Takes Two To Tango

|| Afif Hanifah *)

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

D
emonstrasi Transportasi daring pun 

tidak luput untuk melakukannya demi 

sebuah eksistensi. Pada tanggal 27 Maret 

2018, para supir ojek daring melakukan 

unjuk rasa di depan istana kepresidenan. Mereka 

menuntut pemerintah untuk melakukan diskusi 

dengan perusahaan penyedia aplikasi ojek daring 

terkait penyesuaian tarif yang saat ini dianggap sudah 

tidak manusiawi lagi bagi para supir ojek daring 

(Praditya, 2018).Selain itu, para sopir taksi daring 

juga tidak ketinggalan dalam melakukan unjuk rasa. 

Mereka melakukan demonstrasi menuntut dicabutnya 

Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 

tentang Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam 

Trayek yang ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 

2017 (Purba, 2018). Para supir taksi daring tersebut 

menyatakan bahwa peraturan tersebut membatasi 

gerak bagi para pengemudi transportasi daring dalam 

menjalankan bisnisnya. 

Terdapat setidaknya 9 poin yang dipermasalahkan 

dalam pengaturan taksi daring melalui permenhub 

tersebut, diantaranya mengenai pemberlakuan 

argometer, penetapan tarif, wilayah operasi, kuota 

pengemudi transportasi daring di suatu wilayah, 

persyaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikan 

kendaraan bermotor (BPKB), domisili, sertifikat 

uji tipe, dan peran penyedia layanan aplikasi.  

Pembatasan-pembatasan tersebut dikhawatirkan dapat 
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menimbulkan efek kontraproduktif 

bagi pengemudi taksi daring 

maupun ojek daring. Efek 

kontraproduktif ini diantaranya 

berkurangnya minat para 

pengemudi transportasi daring 

yang merasa bahwa pembatasan-

pembatasan tersebut dianggap 

berlebihan dan menimbulkan 

biaya-biaya tambahan yang dapat 

mengurangi penghasilan para 

pengemudi transportasi daring 

tersebut. Hal ini akan berdampak 

pada berkurangnya penawaran 

transportasi daring yang pada 

akhirnya akan merugikan bagi 

konsumen penggunanya. 

Creative Destruction

Andong, dokar, delman, dan 

kereta kuda. Keempatnya memiliki 

persamaan, menggunakan tenaga 

hewan sebagai penggeraknya. 

Alat transportasi ini merupakan 

alat transportasi tradisional yang 

banyak digunakan di pedesaan dan 

perkampungan saat ini. Memiliki 

roda 2 maupun 4, alat transportasi 

tak bermesin ini biasanya 

menggunakan kuda sebagai tenaga 

penggeraknya. Dengan kemampuan 

mengangkut yang terbatas dan 

waktu tempuh yang cukup lama, 

kendaraan tradisional ini semakin 

ditinggalkan, meskipun di beberapa 

tempat tertentu angkutan jenis ini 

masih diberdayakan terutama di 

kawasan wisata.

Becak, transportasi beroda tiga 

ini pernah merajai jalanan, pada 

masanya. Kendaraan tradisional ini 

biasanya memiliki roda tiga dengan 

kemampuan angkut manusia yang 

terbatas serta menggunakan tenaga 

manusia sebagai penggeraknya. 

Namun seiring perkembangan 

zaman, kebutuhan akan alat 

transportasi yang menggunakan 

tenaga manusia sepenuhnya mulai 

berkurang dan berganti dengan 

transportasi terotomatisasi. Motor 

dan mobil menjadi pengganti yang 

lebih bisa diandalkan dari segi 

kecepatan, kapasitas daya angkut, 

sekaligus kenyamanan dalam 

berkendara, pun keamanan. 

Di kota besar seperti Jakarta, 

keberadaan becak tergantikan 

oleh alat transportasi lain yang 

lebih memadai untuk mengarungi 

padat dan berliku-likunya jalanan 

dengan lebih gesit dan lebih dapat 

diandalkan dalam mengatasi 

kemacetan sebagaimana masalah 

perkotaan saat ini.Inovasi teknologi, 

terutama dalam digital ekonomi 

saat ini berkembang sangat pesat 

di hampir semua lini, termasuk 

transportasi publik. Proses bisnis 

mengalami perubahan ke arah yang 

lebih efisien, penghematan dalam 

pemanfaatan waktu, kenyamanan 

dan kemudahan bertransaksi 

serta jenis layanan yang semakin 

berkembang dan memudahkan 

manusia dalam kehidupan sehari-

hari menjadi beberapa alasan yang 

membuat ekonomi digital menjadi 

semakin berkembang akhir-

akhir ini. Digital economy sendiri 

merupakan fenomena baru yang 

dapat mengurangi biaya transaksi, 

informasi yang tidak sempurna, dan 

mendorong pertumbuhan sharing 

economy (Pangestu, 2017).  Di 

negara-negara Eropa yang tegabung 

dalam Uni Eropa bahkan memiliki 

The Digital Economy and Society 

Index (DESI) yang berisi indeks 

komposit berisi ringkasan indikator-

indikator yang relevan dalam 

kinerja digital negara-negara Eropa 

serta posisi rekam jejak perubahan 

negara-negara anggota Uni Eropa 

dalam tingkat persaingan digital. 

Dalam mengukur DESI, digunakan 

beberapa dimensi, antara lain 

sebagai berikut:

1. Konektivitas

Dimensi konektivitas mengukur 

seberapa besar penyebaran dan 

kualitas infrastruktur broadband. 

Ketersediaan layanan penggunaan 

Internet cepat merupakan 

kebutuhan yang penting untuk 

peningkatan kompetisi bisnis. 

2. Sumber daya manusia/

kemampuan digital

Dimensi sumber daya manusia 

mengukur kemampuan yang 

diperlukan untuk mengambil 

keuntungan dari kemungkinan 

yang ada di masyarakat era 

digital saat ini. Kemampuan 

sumber daya manusia bervariasi 

dari kemampuan digital dasar 

sampai dengan kemampuan 

tingkat lanjutan. Kemampuan 

digital dasar memungkinkan 

individu untuk berinteraksi di 

dunia maya dan mengkonsumsi 

barang dan jasa digital sedangkan 

kemampuan tingkat lanjutan 

merupakan kemampuan untuk 

memanfaatkan kemampuan 

teknologi untuk meningkatkan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Penggunaan internet oleh 

penduduk

Penggunaan internet perlu dilihat 

secara lebih detail terutama 

dalam hal variasi aktivitas yang 

dilakukan oleh para penduduk di 

suatu negara. 

4. Integrasi teknologi digital dalam 

bisnis
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diperbaharui, namun bisa juga 

dirombak secara besar-besaran 

dengan memanfaatkan bantuan 

teknologi.

Transportasi Daring Dan Efeknya 

Terhadap Perekonomian

Kegagalan Pemerintah dalam 

menyediakan transportasi 

publik yang nyaman, aman, 

bisa diandalkan, tepat waktu 

serta mudah digunakan dan 

dimanfaatkan membuat orang 

berpindah moda transportasi 

yang dirasa lebih nyaman. Para 

penyedia transportasi daring 

melihat celah dari para pelaku pasar 

penyedia jasa transportasi yang 

sudah ada dengan menyediakan 

fasilitas dan layanan yang tidak 

dimiliki oleh penyedia tranportasi 

publik maupun penyedia jasa 

transportasi yang telah ada selama 

ini. Para pelaku industri financial 

technology menciptakan aplikasi 

yang mampu memaksimalkan alat 

transportasi yang saat ini sudah 

ada. Kemajuan teknologi dewasa 

ini memungkinkan perkembangan 

pesat dan perubahan yang 

signifikan dalam hal bagaimana 

seseorang melakukan kegiatan 

usahanya. Dengan adanya 

transportasi daring, masyarakat 

memperoleh beberapa manfaat, 

diantaranya sebagai berikut:

1. kemudahan penggunaan 

aplikasi.

2. kemudahan dalam proses 

pemesanan.

3. kemudahan dalam pembayaran.

4. kenyamanan dalam penggunaan 

jasa angkutan.

5. harga yang relatif lebih murah 

dan terukur.

Integrasi dunia teknologi digital 

mengukur seberapa banyak 

bisnis yang memanfaatkan akses 

digital dan penggunaan penjualan 

daring.

5. Pelayanan publik secara digital

Pelayanan publik secara digital 

dapat menjadi bukti keberpihakan 

yang nyata terhadap masyarakat 

pengguna layanan publik yang 

lebih efisien, terutama dengan 

penggunaan eGovernment secara 

luas demi tujuan penyampaian jasa 

pelayanan publik yang lebih baik.

Perkembangan ekonomi digital 

saat ini tidak lepas dari adanya 

proses creative destruction atau 

biasa disebut sebagai proses 

penghancuran kreativitas. Produk 

baru yang lebih efisien, baik dari 

segi biaya produksi, keamanan dan 

kenyamanan dalam penggunaan, 

biaya perolehan, akan lebih 

diminati daripada produk lama yang 

sudah ketinggalan zaman. Creative 

destruction atau penghancuran 

kreativitas biasa terjadi dalam 

perkembangan ekonomi dan 

teknologi saat ini. Schumpeter 

(1942) menyampaikan bahwa 

definisi dari creative destruction 

adalah proses yang merevolusi 

struktur ekonomi dari dalam 

dimana kemudian menghancurkan 

sistem ekonomi yang lama dan 

menciptakan yang baru.  

“Process of industrial mutation 

that incessantly revolutionizes the 

economic structure from within, 

incessantly destroying the old one, 

incessantly creating a new one.”

Proses perubahan ini berjalan di 

beberapa aspek seperti kinerja 

makroekonomi, pertumbuhan 

jangka panjang termasuk di 

dalamnya terjadi fluktuasi ekonomi, 

penyesuaian secara struktural 

atas kondisi perekonomian yang 

terjadi serta berubah fungsinya 

faktor-faktor produksi yang ada 

di pasar. Lebih lanjut Schumpeter 

menyatakan bahwa inovasi 

yang terjadi mendekonstruksi 

kesepakatan-kesepakatan jangka 

panjang yang telah terjadi dan 

mengatur ulang pemakaian sumber 

daya yang dibutuhkan di berbagai 

tempat secara lebih bebas. Dalam 

skala ekonomi mikro, restrukturisasi 

ini ditandai dengan berbagai 

macam perubahan pengambilan 

keputusan yang berdampak 

pembuatan maupun penghancuran 

kesepakatan-kesepakatan yang telah 

dibuat sebelumnya. Keputusan ini 

bisa jadi merupakan keputusan 

yang kompleks dan melibatkan 

banyak pihak dan mengubah 

peta strategi dan teknologi yang 

digunakan dalam pengambilan 

keputusan. 

Apabila kita mengambil contoh 

dari perubahan moda transportasi 

yang terjadi di era 90an ke tahun 

2000, kita bisa melihat bahwa 

pergeseran pemanfaatan moda 

transportasi ini merupakan bagian 

dari creative destruction yang 

disampaikan oleh Schumpeter. 

Pada era tersebut, telah terjadi 

perubahan pemanfaatan moda 

transportasi dari transportasi yang 

berbasis tenaga manusia maupun 

binatang menjadi tenaga mesin 

yang lebih hemat energi, biaya 

maupun waktu tempuh. Tentunya 

perubahan ini tidak serta-merta 

berjalan dengan lancar. Semakin 

majunya perkembangan teknologi 

saat ini, menyebabkan perubahan 

dalam proses bisnis berbagai pihak. 

Proses bisnis lama bisa jadi hanya 
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6. jaminan pelayanan prima dari 

penyedia jasa; dan 

7. hemat waktu dan tenaga.

Manfaat di atas, dirasa sangat 

membantu bagi konsumen yang 

dulunya tidak punya pilihan 

transportasi selain transportasi 

tradisional seperti bus, angkot 

dan ojek pangkalan yang dirasa 

semakin tidak dapat diandalkan 

untuk mengatasi kondisi kemacetan 

di kota-kota besar di Indonesia. 

Dengan adanya transportasi daring, 

konsumen semakin memiliki banyak 

pilihan dalam memanfaatkan jasa 

transportasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

Data dari Grab seperti terlihat 

pada gambar 1 menunjukkan 

bahwa dengan adanya perusahaan 

transportasi daring tersebut, 

terjadi pengurangan waktu 

tempuh perjalanan yang cukup 

signifikan apabila dibandingkan 

dengan penggunaan transportasi 

publik yang ada saat ini. Apabila 

dibandingkan dengan beberapa 

negara di Asia Tenggara lainnya, 

pengurangan waktu tempuh yang 

terjadi di Indonesia cukup signifikan 

untuk melawan kemacetan yang 

terjadi.

Di sisi lain, perusahaan 

kompetitornya, Go-Jek Indonesia 

menyampaikan data yang cukup 

menarik mengenai pendapatan 

para pengemudi transportasi 

daring. Dengan adanya perusahaan 

tersebut, dapat dilihat bahwa 

terdapat peningkatan kapasitas 

ekonomi yang dimiliki oleh para 

pengemudi transportasi daring 

Go-Jek. Hal ini menunjukkan 

terjadinya peningkatan ekonomi 

para pengemudi transportasi daring 

dengan perkembangan transportasi 

daring di Indonesia.

 
Gambar 1. Pengurangan Waktu Tempuh Perjalanan 

 
Sumber: Data Grab (2017)

Gambar  2. Perbandingan rata-rata penghasilan driver gojek  
dengan UMR Jakarta 

 
Sumber: Data Go-Jek (2017)

Di sisi lain, terdapat peningkatan 

daya tawar/bargaining position yang 

lebih tinggi dari sisi konsumen 

ketika tersedia jasa transportasi 

daring yang memadai. Feedback 

baik dari sisi konsumen maupun 

penyedia jasa dirasa menjadi salah 

satu alat yang ampuh bagi kedua 

belah pihak dalam pertukaran jasa 

transportasi daring tersebut. Hal 

ini dapat terjadi karena feedback 

dari masing-masing dapat dilihat 

dan dibaca secara daring oleh 

semua pengguna jasa baik dari sisi 

konsumen maupun produsen. Hal 

ini memungkinkan para pengguna 

jasa untuk memberikan pelayanan 

sebaik mungkin dalam proses bisnis 

yang berlangsung. Apabila feedback 

tidak ditanggapi positif dengan 

perbaikan kinerja di masa yang 

akan datang, hal ini akan dapat 

berakibat penyedia jasa kehilangan 

pelanggan karena konsumen 

dapat melihat kinerja penyedia 

jasa yang kurang baik tersebut 

secara real time dan daring. Begitu 

juga sebaliknya, apabila perilaku 

konsumen pengguna jasa dirasa 

tidak menyenangkan buat para 
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penyedia jasa, para penyedia jasa 

tersebut dapat memilih untuk tidak 

menyediakan jasa bagi konsumen 

tersebut. 

Proses pemberian feedback yang 

mempengaruhi kinerja baik 

dari sisi konsumen maupun 

produsen tersebut sejalan dengan 

peraturan perundangan mengenai 

perlindungan konsumen. Dalam 

pasal 2 Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, disebutkan bahwa 

perlindungan konsumen 

menggunakan asas manfaat, 

keadilan, keseimbangan, keamanan 

dan keselamatan konsumen, 

serta kepastian hukum. Selain 

itu, dalam UU dimaksud juga 

mengatur mengenai tujuan 

diberlakukannya perlindungan 

konsumen di Indonesia, antara 

lain meningkatkan pemberdayaan 

konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-

haknya sebagai konsumen. Selain 

itu, menumbuhkan kesadaran 

pelaku usaha untuk mengerti 

pentingnya perlindungan konsumen 

sehingga tumbuh sikap yang jujur 

dan bertanggung jawab dalam 

berusaha juga meningkatkan 

kualitas barang dan/atau jasa yang 

menjamin kelangsungan usaha 

produksi barang dan/atau jasa, 

kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen. 

Para pelaku industri di dunia 

fintech menyadari sepenuhnya 

bahwa layanan yang mereka 

berikan harus sebanding dengan 

harga yang dibayarkan oleh 

konsumen. Untuk itu, persaingan 

usaha untuk memberikan layanan 

sebaik-baiknya sangatlah penting. 

Selain itu, semakin kuatnya posisi 

konsumen dalam menikmati 

layanan fintech membuat para 

penyedia jasa harus berhati-

hati dalam memberikan layanan 

serta memberikan layanan prima 

kepada setiap konsumen tanpa 

kecuali. Berbeda dengan layanan 

transportasi tradisional yang masih 

berlandaskan kebutuhan, para 

penyedia jasa layanan transportasi 

tradisional biasanya berposisi 

lebih tinggi daripada konsumen. 

Hal ini dapat terjadi karena 

konsumen lebih membutuhkan 

penyedia layanan serta tidak ada 

ruang untuk melakukan kritik 

apabila layanan yang diterima 

tidak maksimal. Oleh karena itu, 

konsumen biasanya berada di posisi 

yang lebih lemah dalam hubungan 

pemanfaatan jasa. Dengan adanya 

era digital dan internet, posisi 

konsumen dalam pemanfaatan jasa 

mempunyai bargaining position yang 

lebih tinggi daripada sebelumnya. 

Setiap jasa yang diberikan secara 

tidak maksimal akan langsung 

mendapat feedback dari pengguna 

jasa. Feedback ini dapat dilihat oleh 

seluruh pengguna lainnya dengan 

adanya platform digital daring. 

Pemberi jasa pun dapat memberikan 

feedback terhadap konsumen yang 

telah memanfaatkan jasanya. Hal 

ini membuat prinsip kehati-hatian 

dan pelayanan prima menjadi 

sangat penting baik dari sisi 

pengguna jasa maupun penyedia 

jasa.

Dari sisi pengaturan melalui 

Peraturan Menteri Perhubungan 

No. 108 Tahun 2017, terdapat 

pembatasan-pembatasan yang 

dirasa dapat memberikan disinsentif 

bagi pertumbuhan jasa transportasi 

daring yang sudah ada saat ini. 

Aturan pemasangan stiker dan 

kewajiban untuk melakukan 

uji KIR pada kendaraan pribadi 

yang digunakan untuk usaha 

transportasi daring dirasa tidak 

adil bagi pemilik kendaraan. Hal 

ini karena secara kepemilikan, 

kendaraan yang digunakan dalam 

jasa transportasi daring biasanya 

bukan merupakan kendaraan yang 

ditujukan untuk angkutan umum. 

Kendaraan tersebut biasanya 

merupakan kendaraan pribadi 

yang tidak setiap saat digunakan 

untuk menyelenggarakan jasa 

transportasi daring. Perawatan 

kendaraan pribadi dianggap lebih 

sering dan lebih teratur dilakukan 

oleh pemilik kendaraan daripada 

perawatan kendaraan umum. Di sisi 

lain, pemasangan stiker angkutan 

umum dirasa memberatkan bagi 

para pemilik kendaraan pribadi 

yang digunakan dalam penyediaan 

jasa transportasi daring. Hal ini 

dikarenakan kendaraan yang 

digunakan merupakan kendaraan 

pribadi yang tidak setiap saat 

digunakan untuk menyediakan 

jasa transportasi daring. Kewajiban 

untuk melakukan uji KIR dan 

pemasangan stiker dirasa akan 

menambah beban biaya bagi 

pengemudi transportasi daring. 

Padahal, salah satu faktor 

yang menyebabkan penyedia 

jasa transportasi daring dapat 

memberikan biaya yang lebih 

rendah daripada transportasi biasa 

lainnya adalah rendahnya biaya 

operasional yang menyebabkan 

mampu bersaing dengan 

transportasi biasa lainnya. 

Pembentukan badan hukum seperti 

koperasi merupakan salah satu yang 

diatur dalam Permenhub 108 Tahun 

2017. Pemerintah menganggap 

bahwa dengan pembentukan 

koperasi tersebut, dapat melindungi 
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konsumen dari sisi apabila terjadi 

perselisihan antara konsumen 

dengan pengemudi transportasi 

daring. Namun demikian, 

kewajiban untuk membentuk 

badan hukum sebagaimana 

dipersyaratkan dalam Permenhub 

dirasa akan memberatkan bagi 

para pengemudi transportasi 

daring. Pembentukan badan hukum 

dianggap hanya akan berujung 

pada setoran penerimaan kepada 

badan hukum yang diwajibkan 

bagi para pengemudi transportasi 

online. Hal ini tentunya akan 

mengurangi penghasilan para 

pengemudi transportasi daring 

tersebut. Di sisi lain, perselisihan 

yang terjadi antara konsumen dan 

pengemudi transportasi daring 

sudah dijembatani melalui media 

layanan customer service yang 

disediakan oleh penyedia aplikasi. 

Segala bentuk pengaduan konsumen 

pengguna dapat disampaikan 

secara terbuka melalui customer 

service untuk segera mendapatkan 

penyelesaian yang terbaik bagi 

kedua belah pihak. 

Aturan mengenai kuota dan 

wilayah operasi juga menjadi 

sorotan bagi para pengemudi 

daring. Kebijakan mengenai aturan 

kuota dirasa tidak berpihak pada 

penyedia jasa angkutan transportasi 

daring. Pembatasan ini dianggap 

menutup kemungkinan lapangan 

pekerjaan yang dapat diambil oleh 

seseorang. Para pengambil kebijakan 

juga dianggap tidak transparan 

dalam menentukan apa yang 

menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan mengenai kuota tersebut.

Untuk mengatasi hal-hal 

yang tidak diinginkan, seperti 

meredupnya perkembangan 

transportasi daring di Indonesia 

dan ketidaktersediaan alternatif 

transportasi yang memberikan 

kenyamanan dan kemudahan bagi 

konsumen, maka diperlukan kerja 

sama dalam penyelenggaraan 

kegiatan keekonomian transportasi, 

baik publik maupun swasta, 

melalui digital ekonomi yang 

berkesinambungan dalam 

perbaikan dalam berusaha dan 

menyelenggarakan usaha yang 

dapat memudahkan konsumen 

(user friendly) serta dapat menekan 

biaya serendah mungkin agar 

dapat menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi dan tentunya 

menghasilkan profit yang tinggi 

pula dalam proses perjalanan bisnis 

tersebut. Dengan pembatasan yang 

diberlakukan melalui peraturan 

menteri perhubungan terbaru 

tersebut, kiranya perlu dilihat 

apakah akan memberikan efek 

positif terhadap pengembangan 

startup transportasi daring di 

Indonesia. Hal ini perlu disadari 

oleh pemerintah dari sisi 

insentif maupun disinsentif bagi 

perkembangan digital ekonomi 

akibat kebijakan tersebut. Dengan 

demikian, proses creative destruction 

atau penghancuran kreatifitas dapat 

berjalan dengan lebih lancar diikuti 

dengan penyesuaian-penyesuaian 

yang tidak menimbulkan korban 

terdisrupsi yang terlalu besar 

dalam perekonomian. Selain itu, 

inovasi teknologi akan terus ada. 

Yang bisa dilakukan Pemerintah 

adalah menyiapkan aturan dan 

regulasi yang memberikan arah 

kemana inovasi tersebut seharusnya 

berjalan, daripada hanya melarang 

dan memberikan disinsentif  

terhadap inovasi dan perkembangan 

teknologi yang pada akhirnya dapat 

mematikan kreativitas para pelaku 

pasar di perekonomian. 
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Syahrir Ika  
Plt Direktur Utama  
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)  

Berikut hasil Wawancara Redaktur Warta Fiskal 

dengan Plt Direktur Utama PIP, Syahrir Ika

Apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah 

(Kemenkeu) untuk menyelenggarakan program 

pembiayaan Ultra Mikro? 

Setidaknya ada empat pertimbangan. Pertama, 

mempercepat pengentasan kemiskinan. Walaupun 

tingkat kemiskinan terus menurun, akan tetapi 

jumlahnya masih banyak. BPS mencatat, jumlah 

masyarakat miskin hampir mencapai 29 juta jiwa dan 

tingkat kemiskinan sekitar 11 persen. Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) mentargetkan tingkat kemiskinan 

bisa turun menjadi 5-6 persen pada tahun 2019. 

Kedua, mengatasi masalah asysmetric information 

yang membuat penduduk miskin sering terjebak pada 

tekanan rentenir dan semakin sulit mengakses modal 

untuk mendanai usaha mereka. Ketiga, meningkatkan 

inklusi keuangan karena Indonesia merupakan salah 

satu negara yang indeks inklusi keuangannya masih 

rendah. Presiden Jokowi mentargetkan pada tahun 

2019 nanti indeks inklusi keuangan sudah harus di 

angka 75 persen. Keempat, membangun sinergi baik 

antar lembaga keuangan maupun antar program 

pembiayaan UMKM yang tersebar di berbagai lembaga 

dan belum dikoordinasikan.
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Pemerintah sudah memiliki banyak 

kredit program untuk mengangkat 

ekonomi rakyat, apakah kurang 

efektif?  

Pemerintah telah menjalankan 

beberapa platform kredit program 

untuk mempermudah penduduk 

miskin mengakses kredit, baik yang 

disalurkan oleh bank maupun non 

bank, termasuk koperasi. Namun, 

banyak kredit program yang 

dihentikan pemerintah karena 

skema pembiayaannya yang kurang 

baik sehingga menimbulkan kredit 

macet. Kredit macet ini harus 

diselesaikan sehingga menjadi 

beban APBN. 

Bisa disebutkan contohnya? 

Kredit Usaha Tani (KUT) 

misalnya, misinya bagus untuk 

membantu usaha para petani dan 

pengembangan koperasi, tetapi 

karena banyak dikorupsi sehingga 

menimbulkan kredit macet yang 

sangat besar, mencapai sekitar 

Rp 5 triliun. Kredit macet ini 

baru dapat diputihkan (sharing 

risk  antara Pemerintah dan Bank 

Indonesia) pada era pemerintahan 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Platform KUT ternyata tidak 

menjamin keberlangsungan usaha 

koperasi dan petani dalam jangka 

panjang. 

Bagaimana dengan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR)?

Misi KUR itu mulia, memberikan 

kredit yang murah kepada usaha 

mikro dan kecil (sampai dengan 

Rp500 juta). Dananya dari 

bank penyalur yang ditunjuk 

pemerintah. Namun, KUR hanya 

bisa jalan kalau risiko kredit 

macet (NPL) ditanggung bersama 

antara pemerintah dan bank 

penyalur. Apalagi pemerintah yang 

menetapkan tarif atau bunga KUR. 

Konsekuensinya, pemerintah harus 

memberikan subsidi bunga agar 

bank bisa menyalurkan dananya 

pada tingkat bunga yang ditetapkan 

pemerintah, yaitu semula 12 persen, 

kemudian turun lagi menjadi 9 

persen dan tahun ini turun lagi 

menjadi 7 persen. Semakin rendah 

bunga KUR di level nasabah, maka 

subsidi bunga KUR yang harus 

dialokasikan pemerintah dalam 

APBN juga semakin meningkat. 

Apa risikonya? Ketika ada tekanan 

fiskal yang membuat bunga KUR 

tidak bisa lagi disubsidi pemerintah 

atau setidaknya dikurangi, maka 

keberlangsungan KUR akan 

terganggu. Cost of fund akan 

menjadi mahal sehingga bank bisa 

saja mengerem penyalurannya. 

Apa yang terjadi bila subsidi KUR  

dihentikan, bunga akan kembali ke 

bunga pasar (lebih dari 20 persen), 

maka KUR berpotensi unsustain.

Apakah penduduk miskin memiliki 

motivasi untuk berusaha atau 

menjadi enterpreneur? 

Sebenarnya motivasi penduduk 

miskin untuk berwirausaha sangat 

tinggi. Walaupun mereka tidak 

memiliki rumah tinggal dan tempat 

usaha yang tetap, mereka bisa 

mencari lokasi di mana saja, di 

trotoar jalan raya atau emperan 

toko sekalipun. Mereka sadar 

bahwa pilihan lokasi usaha seperti 

itu melanggar peraturan daerah, 

akan tetapi mereka tidak peduli, 

yang penting mereka bisa berusaha, 

dan ada pembelinya. Jadi, penduduk 

miskin juga punya bakat dan 

keberanian dalam berwirausaha. 

Bakat dan berani adalah modal 

dasar untuk sukses. 

Lalu, apa yang menjadi masalah 

utama mereka?

Masalah utama mereka adalah tidak 

punya modal untuk megembangkan 

usaha. Modal yang mereka 

butuh sebenarnya relatif kecil, 

antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. 

Namun, sulit mencari lembaga 

keuangan formal yang bersedia 

memberikan pinjaman jumlah kecil 

seperti itu. Bank misalnya, hanya 

bersedia memberi pinjaman, tetapi 

mensyaratkan adanya agunan 

(collateral). Padahal, persyaratan 

agunan itu tidak mungkin dipenuhi 

penduduk miskin. Gap antara 

motivasi berusaha yang tinggi dan 

ketiadaan permodalan inilah yang 

harus diatasi pemerintah. 

Bukankah penduduk miskin sudah 

menjadi objek program subsidi yang 

dialokasikan pemerintah dalam 

APBN setiap tahun? 

Benar, penduduk miskin merupakan 

objek subsidi (pangan, pendidikan, 

dan kesehetan). Namun, pemerintah 

tidak boleh membiarkan penduduk 

miskin ini terus menerus menjadi 

objek subsidi dan tidak boleh juga 

membiarkan mereka terjebak dalam 

kondisi tidak berdaya. Mereka 

harus diberdayakan agar bisa 

berusaha dan suatu saat nanti 

mereka bisa memiliki aset tetap 

sehingga dapat dijadikan collateral 

untuk memperoleh kredit yang 

lebih besar dari lembaga keuangan 

formal, khususnya perbankan. 

Kalau mendapatkan modal sulit, 

selama ini dari mana penduduk 

miskin mendapatkan pinjaman 

modal kerja? 

Mereka menjadi anggota koperasi 

simpan pinjam. Tetapi tidak semua 

koperasi bisa melayani kebutuhan 
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pembiayaan para anggotanya, 

apalagi untuk melakukan ekspansi 

usaha yang tentu butuh modal 

yang agak besar. Bank-bank juga 

menyediakan beberapa skema kredit 

murah untuk UMKM, akan tetapi 

prosedurnya panjang dan syaratnya 

terlalu ketat. Kalau kebutuhan 

pinjamannya kecil sekali, misalnya 

di bawah Rp5 juta, tidak akan 

dilayani bank. Biasanya mereka 

ke PT pegadaian (persero), itupun 

harus punya jaminan seperti emas 

atau barang berharga lain yang 

diakui oleh PT Pegadaian (Persero). 

Masalahnya, sering kali mereka 

tidak memiliki emas dan banrang 

berharga lain.

Bila koperasi, bank, dan pegadaian 

juga susah, kemana lagi mereka 

carai modal?

Mestinya dari fasilitas pemerintah. 

Tetapi kalu tidak ada skema yang 

sesuai, bisa bermasalah secara 

audit. Jalan terakhir yang ditempuh 

penduduk miskin adalah terpaksa 

menerima tawaran dari rentenir 

dengan bunga yang sangat tinggi, 

bisa mencapai ratusan persen. Ada 

studi yang menemukan bunga 

rentenir bisa mencapai 1000 persen 

ketika mereka terlambat melunasi 

pinjamannya. Risiko lain yang 

mereka hadapi adalah ancaman 

kekerasan dari para rentenir bila 

mereka sulit mengembalikan 

angsuran sesuai waktunya.

Risiko tinggi, mengapa mereka mau 

minjam ke rentenir?

Kerena tuntutan kehidupan dan 

motivasi mereka yang tinggi 

untuk hidup lebih baik, terutama 

memenuhi kebutuhan dasar 

seperti makan, sekolah dan 

berobat.  Mereka mau menerima 

risiko meminjam ke rentenir 

karena mereka ingin berusaha dan 

mencari tambahan penghasilan, 

bahkan mereka juga ingin punya 

tabungan untuk masa depan anak-

anak mereka. Kesulitan penduduk 

miskin ini sangat dipahami para 

rentenir atau “bank emok” kata 

orang sunda. Para rentenir ini 

memiliki kemampuan dalam 

bidang  “market intelligent” karena 

mereka setiap hari berkeliling 

dan hidup dalam lingkungan 

penduduk miskin. Kemampuan 

mereka dalam hal  KYC (Know 

Your Customer) sangat baik, bisa 

melebihi orang-orang bank. Para 

rentenir ini sangat memahami cara 

melayani kebutuhan penduduk 

miskin. Mereka memiliki modal 

kuat, sehingga dapat melayani 

penduduk miskin kapan saja. 

Moto para rentenir adalah 

“berapa you butuh I ada”. Karena 

praktik rentenir ini lebih banyak 

mudaratnya dibanding manfaatnya 

itu, maka pemerintahlah yang 

harus hadir untuk menyediakan 

modal usaha bagi penduduk miskin. 

Buatkan platfrom pembiayaan yang 

tepat untuk mereka. Pemerintah 

Menteri Keuangan 

Meninjau Penyaluran 

Kredit Ultra Mikro (UMi) 

di Belawan, Medan 

Sumatera Utara

lestarijaya.org
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memiliki kewajiban ini karena 

konstitusi mengamanatkan  bahwa 

fakir miskin dan anak terlantar 

dipelihara negara (UUD 1945 pasal 

34).

Berapa banyak penduduk miskin 

yang menjadi target pemerintah 

untuk mendapatkan pembiayaan?

Berdasarkan data BPS dan TNP2K, 

diperkirakan total usaha mikro 

dan kecil (UMK) se-Indonesia 

mencapai sekitar 61 juta usaha. 

Dari jumlah tersebut, 17 juta usaha 

diantaranya sudah mengakses 

kredit program, termasuk KUR. 

Selebihnya atau sekitar 44 juta 

usaha, belum terakses pembiayaan. 

Inilah yang menjadi target 

pembiayaan Ultra Mikro. Program 

pembiayaan yang baik adalah yang 

bisa mendefinsikan sasarannya 

secara tepat dan memastikan 

dana pinjaman bisa sampai ke 

sasarannya. 

Apakah ada hasil penelitian yang 

digunakan sebagai dasar kebijakan 

ini?

Kebijakan pembiayaan Ultra 

Mikro merupakan kebijakan 

yang dilandasi oleh kajian atau 

penelitian ilmiah (research based 

policy). Berawal dari Audit Laporan 

Keuangan Pemerintah tahun 

buku 2014 oleh Badan Pengawas 

Keuangan (BPK) yang memberikan 

pernyataan bahwa BPK belum 

meyakini ketepatan sasaran dari 

program Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Ini berarti, penjaminan 

pemerintah atas risiko KUR  

(dalam bentuk penyertaan modal 

negara atau PMN) melalui PT 

Askrindo dan Perum Jamkrindo, 

akan sulit dipertangungjawabkan 

oleh pemerintah. Oleh 

karena itu, Direktorat Sistem 

Manajemen Investasi (SMI) 

Ditjen Perbendaharaan, sebagai 

penganggung jawab kredit program 

mengambil inisiatif untuk bekerja 

sama dengan peneliti Badan 

Kebijakan Fiskal (BKF) melakukan 

penelitian tentang efektivitas 

program KUR. Penelitian yang 

mengambil sampel di 6 propinsi 

dengan 700 responden nasabah 

KUR mengofirmasi bahwa sekitar 

74 persen dana KUR disalurkan 

bank penyalur ke usaha komersil 

atau usaha yang sudah bankkable. 

Hanya 26 persen dana KUR yang 

disalurkan ke usaha yang non-

bankable atau tidak memiliki 

collateral. Dalam Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) dengan Komisi XI 

DPR RI pada tanggal 18 Juli 2016, 

Menteri Keuangan menjelaskan 

hasil kajian ini kepada DPR. Dalam 

RDK tersebut pemerintah dan DPR 

Komisi XI sepakat meminta Menteri 

Keuangan mengembangkan skema 

KUR taylor made (UMKM). 

Bisa dijelaskan apa sedikit mengenai 

skema KUR taylor made?

Skema KUR taylor made 

adalah skema pembiayaan 

yang persyaratannya fleksibel, 

disesuaikan dengan kondisi UMKM. 

Persyaratan kredit bagi segmen 

penduduk miskin tidak boleh 

disamakan dengan persyaratan 

bagi segmen usaha komersil. DJPb 

dan BKF kemudian medesain 

skema KUR taylor made yang diberi 

nama pembiayaan Ultra Mikro 

dan mendiskusikan beberapa kali 

dalam forum FGD bersama para 

anggota DPR Komisi XI. Setelah 

ada pemahaman bersama, Komisi 

XI DPR akahirnya menerima 

skema pembiayaan Ultra Mikro dan 

menyetujui alokasi anggaran untuk 

pembiayaan Ultra Mikro sebesar 

Rp1,5 triliun dalam APBN 2017. 

Karena skema ini baru dan belum 

teruji, maka Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati menetapkan 

tahun 2017 merupakan tahun uji 

coba (piloting) pembiayaan UMi. 

Tujuannya untuk mengevaluasi 

apakah skema pembiayaan 

Ultra Mikro fit atau tidak fit 

untuk diimplementasikan secara 

menyeluruh mulai tahun 2018.

Apakah PIP melakukan sendiri 

uji skema UMi atau bekerja sama 

dengan lembaga lain? 

PIP bekerja sama dengan UKM 

Center UI untuk mendesain metode 

dan melakukan evaluasi skema 

pembiayaan UMi. PIP menggandeng 

UKM Center UI karena lembaga 

ini memiliki kompetensi dan 

berpengalaman dalam melakukan 

studi dan pemberdayaan UKM. 

Banyak riset yang sudah 

mereka hasilkan sehingga bisa 

menjadi masukan bagi PIP untuk 

mengimplementasikan pembiayaan 

UMi. Aspek-aspek skema 

pembiayaan UMi yang dievaluasi 

antara lain kesiapan LKBB sebagai 

penyalur, jaminan piutang kepada 

PIP yang diikat secara fiducia, 

nilai pembiayaan di bawah Rp10 

juta, kewajiban pendapingan oleh 

penyalur, pola pembiayaan, SOP 

pembiayaan, dan efektivitas SIKP. 

Selain mengevaluasi skema UMI, 

UKM Center UI juga melakukan 

survei untuk menguji dampak 

keekonomian debitur UMi setelah 

memperoleh pinjaman. 

Bukankah kehadiran pembiayaan 

Ultra Mikro tumpang tindih dengan 

KUR?

Pembiayaan Ultra Mikro tidak 

memberikan pinjaman kepada 

usaha yang merupakan segmen 
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Apalah tujuan pembiayaan UMi 

berbeda dengan tujuan KUR? 

Ada tiga tujuan pembiayaan UMi. 

Pertama, menyediakan fasilitas 

pembiayaan yang mudah dan 

murah; Kedua, meningkatkan 

jumlah wirausaha yang terfasilitasi 

oleh Pemerintah termasuk 

wirausaha baru;  dan Ketiga, 

meningkatkan nilai tambah 

ekonomi para nasabah. Tujuan 

pertama untuk mengatasi masalah 

kerumitan penduduk miskin 

mengkases pembiayaan dan 

mahalnya biaya dana. Tujuan kedua 

untuk mendorong tumbuhnya 

wirausaha baru agar penduduk 

miskin tidak selalu bergantung 

hidupnya pada bantuan sosial dan 

terjebak pada rentenir. Tujuan 

ketiga untuk membantu nasabah 

UMi agar bisa berkembang lebih 

baik dan kesejehteraan mereka juga 

bisa meningkat. 

Pemerintah menujuk PIP sebagai 

penyelenggara program pembiayaan 

Ultra Mikro. Bisa dijelaskan 

mengapa PIP yang dipilih?

Ketika anggaran pembiayaan 

UMi disetujui DPR, pemerintah 

kemudian memikirkan lembaga atau 

unit mana yang akan diberi tugas 

oleh Menkeu untuk melaksanakan 

program ini. Menteri Keuangan 

(saat itu dijabat oleh Prof. Bambang 

P.S. Brodjonegoro) meminta Sekjen 

dan empat pimpinan unit eselon 

I Kemenkeu, termasuk BKF, 

untuk : (i) merevitalisasi Pusat 

Investasi Pemerintah (PIP), (ii) 

mengoperasionalkan PIP sebagai 

coordinated fund untuk program 

alternatif lain pembiayaan KUR 

bagi UMKM (KUR taylor made), 

(iii) menyiapkan peraturan yang 

diperlukan, (iv) menyusun rencana 

koordinasi dengan Pemerintah 

Daerah dan kementerian/lembaga 

lain yang terkait dengan UMKM, 

dan (v) mengusulkan PMN untuk 

tahun 2017.

Kami mendengar saat itu PIP 

sudah “mati suri”, mengapa tidak 

membentuk satuan kerja baru saja? 

Merujuk pada misi reformasi 

(perampingan) birokrasi, 

sebaiknya pemerintah tidak perlu 

membentuk lembaga atau satuan 

kerja baru.  Selain tidak efisien, 

pembentukan satuan kerja baru 

membutuhkan pembahasan yang 

lama dengan Kementerian PANRB. 

Jadi, untuk sementara satker 

PIP (lama) yang berada di bawah 

Sekjen Kementerian Keuangan, 

direvitalisasi untuk  menjalankan 

penugasan baru PIP sebagai 

coordinated fund pembiayaan UMi. 

Bisa dijelaskan bagaimana proses 

transformasinya?

Pemerintah mentransformasi tusi 

PIP dari tusi lama (pembiayaan 

infrastruktur) menjadi tusi 

baru (pembiayaan UMi). Setelah 

mendapatkan persetujuan alih 

fungsi PIP oleh Komisi XI DPR, 

Biro Organta Kementerian 

Keuangan dan team mendesain 

struktur organisasi baru (PIP 

baru) untuk diusulkan ke Menteri 

PANRB. Melalui beberapa kali 

pembahasan dengan Deputi 

Menteri PANRB, akhirnya Pak 

Menteri setuju usulan Menteri 

Keuangan. Struktur organisasi 

PIP yang baru merupakan unit 

eselon II yang berada di bawah 

Sekretariat Jenderal Kementerian 

Keuangan. Agar lebih efektif dalam 

menjalankan perannya sebagai 

coordinated fund, Menteri Keuangan 

mengusulkan lagi ke Menteri 

PANRB untuk memindahkan 

KUR.  Pembiayan UMi dikhususnya 

untuk memberikan  pinjaman 

kurang dari Rp 10 juta. Sedangkan 

KUR Mikro yang disalurkan bank 

maksimum Rp 25 juta atau rata-

rata Rp12-15 juta. Jadi, bank tidak 

memberikan pinjaman di bawah 

Rp10 juta. Segmen ini adalah ruang 

kosong yang belum terfasilitasi 

kredit program. Ruang inilah yang 

disebut gap dan menjadi target 

pembiayaan UMi. Dengan demikian 

tidak terjadi tumpang tindih sasaran 

pembiayaan antara UMi dan KUR. 

Bagaimana PIP bisa memfilter 

nasabah UMi?  

Segmen UMi adalah usaha yang 

feasible tetapi belum bankable. 

Usaha UMi membutuhkan modal 

di bawah Rp 10 juta atau rata-

rata sekitar Rp 2-5 juta. Jumlah 

UMK secara nasional yang masuk 

dalam segmen ini diperkirakan 

mencapai sekitar 44 juta usaha. 

Sementara studi TNP2K dan LIPI 

menkonfirmasi bahwa rata-rata 

penyaluran KUR Mikro yang 

disalurkan bank sekitar Rp12  juta 

hingga Rp 15 juta. Cara untuk 

meyakinkan pembiayaan UMi 

tidak overlap dengan KUR adalah 

dengan regulasi dan sistem. PMK 

No.22/2017 tentang Pembiayaan 

Ultra Mikro mengatur persyaratan 

LKM sebagai penyalur UMi, yaitu 

harus memiliki sistem yang online 

dengan Sistem Informasi Kredit 

Program (SIKP) yang dikelola 

Kementerian Keuangan dan wajib 

meng-upload data nasabahnya ke 

SIKP-UMi. Persyaratan lain adalah 

penduduk miskin yang sudah 

mengakses KUR tidak memenuhi 

syarat mendapatkan pembiayaan 

UMi. Inilah cara PIP memfilter 

nasabah UMi. 
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satker PIP ke Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. Satuan kerja PIP 

yang semula struktural diubah 

menjadi non-struktural.  Status 

pimpinan PIP juga diubah dari 

Kepala PIP menjadi Direksi PIP 

yang dipimpin oleh seorang 

Direktur Utama. Direktur Utama 

PIP bertanggungjawab kepada 

Menteri Keuangan melalui Dirjen 

Perbendaharaan. 

Landasan regulasi apa saja yang 

mendasari penyelenggaran program 

Pembiayan UMi?  

Pemerintah menerbitkan beberapa 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

untuk menjalankan pembiayaan 

UMi. Diawali dengan PMK No.22/

PMK.05/2017 tentang Pembiayaan 

Ultra Mikro. Kemudian PMK 

No.91/PKM.01/2017 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata 

Kelola PIP. Terakhir, KMK No.927/

KMK.05/2017 tentang Remunerasi 

PIP. Sebelum PMK ini, Menteri 

Keuangan juga menandatangani 

MoU dengan Menteri 

Koperasi &UKM serta Menteri 

Telekomunikasi dan Informatika. 

Lalu MoU antara Menkeu dengan 

tiga Ketua Umum Pengurus Pusat 

(Besar) Organisasi Masa Islam, 

yaitu NU, Muhammadiyah dan 

MUI. Ketiga lembaga ini mengasuh 

kooperasi-koperasi syariah di 

seluruh Indonesia sehingga bisa 

bersinergi dengan PIP. 

Apakah PIP menyalurkan langsung 

pembiayaan UMi kepada nasabah 

UMi? 

Sesuai dengan amanat PMK 

No.22/2017, PIP bertindak sebagai 

coordinated fund. PIP tidak 

menyalurkan langsung pembiayaan 

kepada end user, melainkan melalui 

Lembaga Keuangan Bukan Bank 

(LKBB), baik dengan pola one step 

maupun pola two step. Mengapa 

penyalurnya bukan lembaga 

keuangan bank tetapi LKBB? 

karena target nasabah yang akan 

diberi pinjaman adalah usaha ultta 

mikro (UMi) dengan pembiayaan 

yang sangat kecil, di bawah Rp10 

juta.  Bank akan sulit memenuhi 

persyaratan sebagau penyalur 

yang ditetapkan PMK No.22/2017, 

yaitu harus memiliki tenaga 

pendamping berikut program 

pendampingannya. Bagi bank, 

merekrut tenaga pendamping dalam 

jumlah banyak untuk disebarkan 

ke seluruh Indonesia itu costly, 

akan melambungkan overhead 

cost-nya. Di sisi lain, pemerintah 

ingin mencoba apakah LKBB yang 

memiliki misi memberdayakan 

UMKM bisa diberi misi ini. Itu 

sebabnya, skema pembiayaan UMi 

harus di pilot sebelum diperluas 

jangkauan pembiayaannya. Pola 

pembiayaan UMi juga dievaluasi.

Bukankah biaya pendampingan juga 

menjadi beban di LKBB yang akan 

menetukan cost of fund?

 Oh iya pasti. Tetapi pola kerja 

LKBB berbeda dengan pola kerja 

Bank. Sebagai lembaga pembiayaan, 

keduanya sama-sama mengikuti 

regulasi dan diawasi oleh OJK. 

Tetapi seni pelayananya berbeda. 

Bank takut masuk ke usaha yang 

berisiko sangat tinggi karena tidak 

punya pendamping. Sementara 

LKBB berani karena memiliki 

pendamping.  Penambingan 

kepada nasabah adalah mantranya 

LKBB, walaupun beban untuk 

pendampingan bisa mencapai 50 

persen dari cost of fund. Mereka 

tetap mendapat margin walau tidak 

terlalu besar. 

Model pendampingan oleh LKBB 

seperti apa?

Model pendampingan berbeda-beda 

antara satu LKBB dengan LKBB 

lain. Pegadaian misalnya, semula 

tidak memiliki pendampingan 

UMKM. Tetapi sebagai penyalur, 

mereka diwajibkan oleh PMK harus 

memiliki tenaga pendamping untuk 

melakukan tugas-tugas penyaluran 

dan pembinaan rutin kepada 

nasabah, sehingga Pegadaian harus 

membangun model pendampingan 

sendiri dengan melibatkan kekuatan 

UPC yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Best practices, LKM yang 

melakukan pendapingan mampu 

mengatasi risiko kredit macet 

dan membuat para nasabah lebih 

disiplin dan bertanggung jawab. 

Beberapa Koperasi seperti Komida 

(Koperasi Mitra Duafa) dan PT PNM 

(Permodalan Nasional Madani) 

mengadopsi praktik pendampingan 

Grameen Bank-Bangladesh. Menteri 

Keuangan pernah menyaksikan 

praktik pendampingan model PNM 

ini di Belawan-Sumatera Utara dan 

model Komida di Megamendung-

Bogor.

Apakah LKBB yang ditunjuk PIP 

komepeten sebagai penyalur? 

Dalam periode piloting, PIP 

menunjuk BUMN bidang 

pembiayaan sebagai penyalur UMi. 

Ada tiga BUMN yang ditunjuk 

PIP, yaitu PT PNM (Persro), PT 

Pegadaian (Persero), dan PT BPUI 

(Persero) melalui anaknya PT 

Bahana Artha Ventura (BAV). 

Apa pertimbangannya memilih 

BUMN?

Terkait risiko mengingat dana 

UMi bersumber dari APBN, yang 

harus dikelola dengan baik agar 

tidak macet. Kalaupun terjadi 
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kredit macet (NPL), pemerintah 

dapat menyeselesaikannya dengan 

mekanisme penyertaan modal 

negara. Ini membuat pemerintah 

harus mencari cara agar risiko ini 

bisa dimitigasi. Caranya, lembaga 

penyalur harus menjaminkan 

piutangnya yang diikat secara 

fiducia senilai proposal pinjaman ke 

PIP. Bila terjadi NPL dan tidak dapat 

diselesaikan, maka hak tagih atas 

piutangnya berpindah ke PIP. 

Apakah tiga BUMN tersebut 

kompeten?

Ketiga BUMN ini memiliki 

kompetensi dan berpengalaman 

dalam memberikan pembiayaan 

kepada UMKM. PT PNM (Persero) 

misalnya, memiliki dua program 

pembiayaan kepada UMKM, yaitu 

ULAM dan MEKAAR dengan target 

nasabah (pasar) yang berbeda. 

Program ULAM menyasar segmen 

usaha kecil dan menengah (KM), 

sementara MEKAAR menyasar 

pembiayaan segmen mikro bahkan 

ultra mikro (UMi). Karena itu PNM 

kompeten untuk ditunjuk sebagai 

penyalur UMi menggunakan  

platform MEKAAR.  Begitu juga 

PT Pegadaian (Persro). BUMN ini 

juga menjalankan usaha membiayai 

UMKM melalui program KREASI-

Pegadaian. PIP menyalurkan 

pembiayaan UMi melalui program 

KREASI dan disebut KREASI-UMi. 

Berbeda dengan dua BUMN di atas 

yang penyalurannya menggunakan 

pola one step, PIP juga menyalurkan 

pembiayaan kepada end user 

dengan pola two step, yaitu 

memalui lembaga linkage. Dalam 

pola two step ini, PIP menunjuk 

PT BAV sebagai penyalur  yang 

berperan menyeleksi lembaga 

linkage, dalam hal ini koperasi-

koperasi (konvensional dan syariah) 

yang sehat dan berkinerja baik 

untuk menyalurkan pembiyaan 

UMi kepada anggota koperasinya. 

PIP menunjuk PT BAV untuk 

memitigasi risiko kredit macet pada 

koperasi, belajar dari pengalaman 

buruk koperasi di masa lalu.

Berapa margin untuk PT BAV?

Menkeu telah menetapkan KMK 

tentang tarif pelayanan PIP kepada 

penyalur dengan tarif yang rendah 

dibanding market. Fungsi PIP disini 

adalah memberikan ruang kepada 

LKBB yang selama ini cost of fund 

mereka masih tinggi agar menjadi 

minimal sama dengan cost of fund-

nya perbankan. Dengan demikian, 

diharapkan LKBB memiliki 

kemampuan yang sama dengan 

perbankan dalam memberikan 

pelayanan keuangan kepada usaha 

mikro. Kalau tarifnya sama, maka 

akses masyarakat miskin pada 

pembiayaan lebih mudah dan 

murah bila melalui LKBB.

 Bagaimana dengan tingkat suku 

bunga KUR yang sudah turun ke 

7%? 

 Pembiayaan UMi merupakan 

pembiayaan dana bergulir, di 

mana di dalamnya tidak ada unsur 

subsidi. Jadi, pembiayaan UMi  

berbeda dengan KUR yang diberi 

subsidi oleh pemerintah. Substansi 

pembiayaan UMi yang berbasis 

dana bergulir (investasi) berbeda 

dengan KUR yang berbasis subsidi 

(belanja).

Apa syarat-syarat sebagai lembaga 

penyalur?

PMK No.22/2017 menetapkan 

syarat-syarat sebagai penyalur 

pembiayaan UMi, yaitu pengalaman 

minimum 2 tahun, melakukan 

program pendampingan atau traning 

secara reguler, sehat dan berkinerja 

baik, memiliki IT yang online 

dengan SIKP, dan kriteria-kriteria 

lain yang ditetapkan oleh Dirut PIP

 Sekarang kita pindah ke sumber 

dana. Dari mana sumber dana 

pembiayaan UMi untuk membiayai 

sekitar 44 Juta usaha yang menjadi 

target pemrintah?.

Sebelum saya jelaskan sumber 

dana,  perlu saya jelaskan terlebih 

dahulu cara membiayai 44 juta 

usaha tersebut. PIP tidak bekerja 

sendiri untuk membiayai usaha 

UMi sebanyak itu. Pendekatan yang 

dipakai PIP adalah “sinergi dan 

booster”. 

Sinergi berarti mengkoordinasi 

dana-dana UMKM yang saat ini 

tersebar di sejumlah Kementerian/

Lembaga, BUMN, dan Pemerintah 

Daerah. Jumlahnya sangat banyak, 

akan tetapi selama ini tidak 

terkoordinasi. Sinergi merupakan 

pendekatan untuk mengoptimalkan 

dana-dana tersebut agar bisa 

membiayai UMKM. Booster artinya 

PIP mendorong LKM-LKM yang 

sudah berpengalaman membiayai 

UMKM untuk masuk ke segmen 

UMi. Tetapi LKM-LKM ini 

membutuhkan tambahan likuiditas 

dan kepastian keseinambungan 

program. Karena itu, untuk tahap 

awal, sumber utama pembiayaan 

UMi adalah dari APBN (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara). 

Peran PIP sebagai booster seperti 

apa?

PIP berperan menggerakan, 

mulai dengan menggerakan 

lembaga penyalur, lalu koperasi 

dan kemudian usaha UMi. Dana 
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UMi tidak untuk dikembalikan 

ke negara, melainkan digulirkan 

dari satu UMi kepada UMi yang 

lain. Dana murah dari APBN,  PIP 

mendapatkan initial capital untuk 

mencarikan sumber dana lain, 

sehingga dalam jangka panjang 

mengurangi beban APBN. Misalnya 

mengajak Pemda untuk ikut 

sharing fund dengan PIP. Cara lain,  

mengajak partisipasi publik melalui 

strategi sekuritisasi maupun peer-

to-peer lending. Bahkan, PIP bisa 

mencari dana-danah hibah yang 

disediakan oleh lembaga keuangan 

internasional seperti Bank Dunia, 

ADB dan IDB.

Setelah satu tahun melakukan uji 

coba skema pembiayaan (piloting), 

bagaimana realisasi penyalurannya. 

Apakah perkembangan tersebut 

sesuai harapan Pemerintah, 

khususnya Menteri Keuangan? 

Harapan atau target pemerintah ada 

yang bersifat jangka pendek dan 

ada yang bersifat jangka pajang. 

Untuk jangka panjang, sederhanya 

saja. Bila sekitar 44 juta UMi bisa 

diakseskan pembiayaan, maka para 

nasabah UMi bisa mengembangkan 

usaha mereka, bisa memiliki 

tambahan aset dan dan pendapatan 

bahkan bisa menjadi sejehtera. Pada 

gilirannya, ketika kesejahteraannya 

terus meningkat, maka mereka 

bisa keluar dari garis kemiskinan.  

Inklusi keuangan meningkat dan 

tingkat kemiskinan menurun. 

Untuk jangka pendek, harapan atau 

target pemerintah tidak terlalu 

besar, apalagi harus diawali dengan 

uji coba skema UMi. 

Lalu apa target Menkeu?

Menteri Keuangan mengalokasikan 

dana Rp1,5 triliun dengan harapan 

bisa membiayai setidak 300 ribu 

nasabah UMi pada tahun 2017 

dengan asumsi pinjaman Rp5 

juta per nasabah. Untuk tahun 

ini (2018), Menkeu menambah 

alokasi sebesar Rp2,5 triliun untuk 

membiayai 500 ribu nasabah UMi 

baru sehingga secara kumulatif 

total nasabah sampai dengan tahun 

2018 mencapai 800 ribu UMi. 

Tahun 2019, PIP mengusulkan 

anggaran Rp 6 triliun kepada 

Menkeu, sehingga diharapkan 

tambahan jumlah nasabah sekitar 

1,2 juta UMi. 

Apakah target tahun 2017 tercapai?

Pada tahun 2017, PIP berhasil 

memenuhi harapan itu. Jumlah 

nasabah mencapai 307 ribu UMi. 

Walaupun capaian ini tidak begitu 

gemilang, akan tetapi untuk periode 

awal (piloting) capaian ini sudah 

cukup baik. 

Apakah PIP sudah melakukan 

sosialisasi secara luas? 

Sosialisasi pembiayaan UMi sudah 

dilakukan di beberapa provinsi, 

kabupaten dan kota oleh PIP bekerja 

sama dengan Kanwil-Kanwil DJPb, 

Kementerian Koperasi & UKM 

serta Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (khususnya BLU BP3TI), 

dan BUMN penyalur. Menteri 

Koperasi pernah mengumpukkan 

seluruh Kepala Dinas Koperasi 

dan UKM seluruh Indonesia dalam 

suatu Rakkernas di Yogjakarta pada 

pertengahan April 2018 lalu. Di 

forum ini Dirut PIP mensosialisasi 

pembiayaan UMi, sehingga para 

pejabat Pemda sedikit banyak 

sudah memahaminya. Langkah 

selanjutnya, PIP akan membuat 

MoU dengan Bupati/Wali Kota 

sebagai dasar untuk pembinaan 

koperasi dan UKM serta kerjasama 

pendanaan. 

Sosialisasi ke koperasi bagaimana?

Sosialisasi juga dilakukan langsung 

ke sejumlah koperasi baik  di 

Jawa maupun luar Jawa. Setelah 

mendapatkan sosialisasi dari PIP 

bersama Kementerian Koperasi 

dan LKBB penyalur, banyak 

koperasi terutama yang skala besar 

melakukan RAT untuk meminta 

persetujuan anggota agar bisa 

menyalurkan pembiayaan UMi. 

Apa yang menjadi tantangan dalam 

pengembangan PIP ke depan?  

Tantangan PIP yang paling 

utama adalah mengoptimalkan 

peran PIP sebagai coordinated 

fund. Setidaknya empat tahun 

dari sekarang, PIP tidak lagi 

mengandalkan dana APBN. 

PIP harus bisa mencari sumber 

pendanaan alternatif. Tantangan 

kedua adalah mengajak keterlibatan 

Pemerintah Daerah untuk sharing 

fund dengan PIP sebagai coordinator 

fund. PIP harus memberikan 

keyakinan kepada Bupati/Wali 

Kota, Gubernur, dan DPRD 

bahwa program ini diyakini bisa 

mengurangi tingkat kemiskinan 

dan mensejahterakan masyarakat 

di daerah mereka. Tantangan ketiga 

adalah bagaimana memanfaatkan 

financial technology (fintech) 

sebagai tools untuk menefektifkan 

penyaluran pembiayaan UMi 

dan memupuk sumber dana dari 

publik. Tantangan lain adalah 

bagaimana menjaring koperasi 

sebanyak mungkin untuk menjadi 

penyalur pembiayaan UMi. Menteri 

Koperasi dan UKM mengusulkan 

agar setidaknya 60 koperasi bisa 

ditunjuk PIP menjadi penyalur 

pembiayaan UMi pada tahun 2018. 
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*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

P
ada tahun 2018, pemulihan ekonomi global 

berlanjut. Setidaknya hal ini terlihat dari 

kenaikan harga komoditas yang berpengaruh 

signifikan terhadap aktivitas produksi seperti 

minyak bumi, batu bara, dan Crude Palm Oil (CPO). 

Kebutuhan terhadap komoditas ini menunjukkan 

peningkatan permintaan global sedang berlangsung 

yang pada akhirnya meningkatkan harga komoditas. 

Minyak bumi menunjukkan grafik kenaikan harga 

sejak awal tahun 2016. Setelah menyentuh harga 

terendah 40,67 dolar AS per barel pada tanggal 20 

Januari 2016, harga minyak bumi terus mengalami 

peningkatan menjadi 72 dolar per barel pada bulan 

Maret 2018. Bahkan, harga batu bara naik signifikan 

dalam rentang waktu yang relatif singkat pada 

semester II tahun 2016. Meskipun akhir-akhir ini 

terjadi penurunan harga, namun masih relatif lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum 

tahun 2016. Hal yang relatif sama terlihat pada harga 

komoditi CPO. 

Namun demikian, kondisi ekonomi global yang terus 

membaik ini harus tetap diwaspai, salah satunya 

adalah  inward oriented trade policy dari Amerika 

Serikat. Sebagaimana kita ketahui, Amerika berencana 

menaikkan tarif atas berbagai komoditas dari China. 

Hal ini diakibatkan oleh kondisi neraca perdagangan 

Amerika yang terus defisit terhadap China. Kondisi 

inipun direspon dengan perang tarif dari China. 

Beberapa pengamat dan ekononom menyatakan bahwa 

kondisi tersebut tidak akan banyak berpengaruh 

kepada Indonesia. Ekonom Bank Mandiri, Andry 

Asmoro, berpandangan bahwa apa yang diimpor dan 

diekspor kedua negara tersebut belum tentu barang 

yang sama dengan barang yang diimpor dan diekspor 

Indonesia. Sebagai catatan, neraca perdagangan 

Indonesia dengan Amerika selalu menunjukkan hasil 

yang positif. BPS mencatat pada medio Januari sampai 

dengan Oktober 2017, Indonesia mengalami surplus 

7,9 miliar dolar AS. Sebaliknya, dalam kurun waktu 

yang sama negara perdagangan kita dengan China 

menunjukkan defisit 11,07 miliar dolar AS. Selanjutnya, 

hal yang perlu diwaspadai adalah resiko stabilitas 

keuangan kita karena The Fed akan secara bertahap 

menaikkan suku bunga mengingat adanya pemulihan 

global yang terjadi.

Terlepas dari itu semua, Bank Dunia dalam Global 

Economic Prospects pada bulan Januari memprediksi 

pertumbuhan dunia akan mencapai 3,1%. Negara maju 

Tantangan Ekonomi  
Di Era Digital
|| Tri Achya Ngasuko *)
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akan mengalami pertumbuhan 2,2% 

sedangkan negara berkembang akan 

mengalami pertumbuhan 4,5%. 

Bagaimana Indonesia menyikapi 

ini semua? BPS menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

naik 5,07% di tahun 2017 dari 

5,03% di tahun 2016. Jumlah 

penduduk miskin juga turun dari 

28,6 juta orang pada tahun 2013 

menjadi 26,58 juta orang di tahun 

2017. Pengangguran juga turun 

dari 7,41 juta orang di tahun 2013 

menjadi 7,04 juta orang di tahun 

2017. Ketimpangan sosial yang 

ditunjukkan dari gini ratio juga 

turun dari 0,406 di tahun 2013 

menjadi 0,391 di tahun 2017. 

Meskipun beberapa indikator 

strategis menunjukkan perbaikan, 

namun masih terasa kurang 

signifikan. Gini ratio kita memang 

turun, tapi hanya sedikit sekali. 

Gini ratio di 2017 terasa kurang 

menggembirakan apabila kita jauh 

melihat ke belakang di tahun 2002 

dimana saat itu gini ratio kita di 

angka 0,341. Bahkan sejak 2012, 

gini ratio kita relatif stagnan.

Sebuah terobosan perlu dilakukan 

oleh Pemerintah dalam upaya 

meningkatkan indikator strategis di 

atas. Papanek, Pardede, dan Nazara 

(2014) menyatakan bahwa apabila 

Pemerintah menempuh kebijakan 

yang biasa maka hanya akan 

mendapatkan 5% pertumbuhan 

saja dengan 1 juta pekerjaan layak 

setiap tahun. Namun apabila 

terobosan kebijakan yang tepat 

dan reformasi yang tegas diambil, 

maka Indonesia akan mendapatkan 

10% pertumbuhan setiap tahun 

dan 4 juta pekerjaan baru yang 

layak setiap tahun. Indonesia 

sudah memulai pembangunan 

infrastruktur yang masif sebagai 

bentuk kebijakan yang tidak biasa-

biasa saja. Selain infrastruktur, 

sepertinya masih ada ruang yang 

bisa kita lakukan, khususnya di era 

teknologi informasi dan era digital 

yang berkembang dewasa ini.

Mendekatkan Produk Perbankan 
ke Masyarakat

Data Statistik Ekonomi dan 

Keuangan (SEKI) Bank Indonesia 

menunjukkan bahwa pada Februari 

2018 dana tabungan masyarakat 

yang terkumpul adalah 4.410 

triliun. Angka ini meningkat lebih 

dari 2 kali lipat dibandingkan data 

tahun 2010 sebanyak 1.969 triliun. 

Angka ini terlihat signifikan, 

namun ternyata hanya sebagian 

kecil saja dari masyarakat yang 

mempunyai akses terhadap 

layanan jasa keuangan formal. 

Hal ini sering kita kenal sebagai 

keuangan inklusif, yaitu banyaknya 

masyarakat yang memanfaatkan 

layanan jasa keuangan formal. 

World Bank pernah merilis hasil 

penelitiannya bahwa di tahun 

2010, hanya terdapat dua diantara 

sepuluh penduduk Indonesia yang 

mempunyai akses ke perbankan. 

Survei serupa di tahun 2015 

menunjukkan bahwa penduduk 

yang mempunyai akses ke lembaga 

keuangan formal meningkat 

menjadi 36%. Kabarnya, World 

Bank berencana merilis studi 

serupa pada bulan April 2018 untuk 

melihat perkembangan keuangan 

inklusif di Indonesia. Hal ini patut 

kita nantikan hasilnya.

Ketimpangan sosial sangat komplek 

penyebabnya. Salah satunya 

adalah rendahnya akses kepada 

layanan keuangan formal, dalam 

hal ini perbankan. Di tahun 

2019, Presiden Joko Widodo 

menginginkan adanya peningkatan 

keuangan inklusif sampai dengan 

75%. Keuangan inklusif menjadi 

penting karena rendahnya akses 

ke lembaga keuangan formal 

menyebabkan susahnya masyarakat 

dalam melakukan pemupukan 

aset (menabung) sehingga 

pendapatannya hanya akan habis 

untuk dikonsumsi saja. McKinnon 

dalam Sharma (2016) menambahkan 

bahwa aliran dana yang efisien 

yang disalurkan oleh sistem 

keuangan yang sehat membantu 

mempercepat pertumbuhan 

Tabel 1 : Perubahan Harga Komoditi 
  

 
Sumber : Bloomberg, 2018
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ekonomi. Internet yang semakin 

menjangkau pelosok negeri patut 

dilirik untuk digunakan sebagai 

sarana peningkatan keuangan 

inklusif.

Keuangan inklusif menjadi 

penting. Namun demikian, ada 

banyak faktor yang menyebabkan 

masyarakat enggan melangkahkan 

kaki ke layanan jasa keuangan 

formal. Salah satunya adalah 

jauhnya jarak antara rumah dengan 

bank. Di era digital yang ditandai 

dengan gencarnya pemanfaatan 

internet, kendala ini sepertinya 

dapat segera terselesaikan. 

Otoritas Jasa Keuangan telah 

mengeluarkan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan No.19/POJK.03/2014 

tentang Layanan Keuangan Tanpa 

Kantor dalam Rangka Keuangan 

Inklusif (Laku Pandai) pada bulan 

November 2014. Padanan Laku 

Pandai di negara lain kita kenal 

dengan branchless banking, yaitu 

layanan bank tanpa kantor. Yang 

membedakan Laku Pandai dengan 

bank pada umumnya adalah bahwa 

masyarakat tidak perlu mendatangi 

kantor cabang bank tertentu namun 

cukup dengan mengunjungi agen 

Laku Pandai dari bank tertentu 

yang berada tidak jauh dengan 

lokasi dimana ia tinggal. Produk 

perbankan yang dilayani oleh agen 

bank antara lain tabungan dengan 

karakteristik basic saving account 

dan kredit mikro. Tentunya agen 

melayani para nasabahnya dengan 

bantuan sarana internet yang 

menghubungkan lokasi dimana 

ia tinggal dengan kantor bank. 

Langkah ini bagus dan menunjang 

keuangan inklusif. Paling tidak 

program ini akan memperkenalkan 

aktivitas dan kegiatan perbankan 

dengan masyarakat yang belum 

memanfaatkan jasa perbankan. 

Kegiatan keuangan inklusif 

lainnya adalah Layanan Keuangan 

Digital (LKD). Hal ini diatur oleh 

otoritas sistem pembayaran, 

yaitu Bank Indonesia. LKD diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 18/ 17 /PBI/2016 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/12/

PBI/2009 tentang Uang Elektronik 

(Electronic Money). Salah satu yang 

menjadi perhatian dari peraturan 

terbaru ini adalah tentang bank 

penyedia layanan LKD. Sebelumnya, 

bank penyedia LKD hanyalah bank 

umum yang masuk dalam kelompok 

Bank BUKU IV. Di peraturan 

terbaru ini penyedia layanan LKD 

diperluas menjadi Bank Umum 

kelompok BUKU III dan BUKU IV 

serta Bank Pembangunan Daerah 

kategori BUKU I dan BUKU II 

yang memiliki sistem teknologi 

informasi yang memadai, serta 

mendapatkan mandat dalam 

penyaluran program bantuan sosial. 

Dengan memperluas kelompok bank 

umum yang dapat memberikan 

layanan LKD diharapkan makin 

banyak bank yang mengambil 

peran dalam pelayanan kepada 

masyarakat yang lebih luas. 

Khusus dalam penyaluran program 

bantuan sosial, Pemerintah memang 

membidik kepada masyarakat 

penerima bantuan untuk 

mencoba memperkenalkan produk 

perbankan, salah satunya LKD, 

sebagai sarana literasi perbankan. 

Sebagian dari kita masih kurang 

memahami dimana letak perbedaan 

Laku Pandai dan LKD. LKD pada 

intinya membantu masyarakat 

untuk bertransaksi menggunakan 

uang tunai seminimal mungkin. 

Beberapa produk LKD adalah BRI 

Brizzi, Mandiri E-Money, BCA 

Flazz, BNI TapCash, dan lain-

lain. Mereka menggunakan LKD 

semata-mata untuk mempermudah 

transaksi pembayaran sehari-

hari seperti pembayaran tiket 

transportasi umum, belanja, tol, dan 

lain-lain. Sedangkan Laku Pandai 

berusaha untuk lebih mendekatkan 

bank kepada masyarakat. Produk 

Laku Pandai antara lain BRI Link, 

BTPN Wow!, Mandiri TabunganMu, 

BCA Laku, dan lain-lain. Pada 

bulan April 2018, LPEM UI merilis 

penelitian tentang LKD dan Laku 

Pandai yang dilakukan terhadap 

1038 orang sampel di sembilan 

propinsi yang menyatakan bahwa 

hanya tiga dari sepuluh orang 

merupakan pengguna aktif 

LKD, sedangkan sisanya adalah 

pengguna Laku Pandai. Dengan 

demikian, kita bisa mengatakan 

bahwa masyarakat yang memakai 

LKD relatif lebih banked daripada 

pengguna Laku Pandai, dimana 

telah kita ketahui bersama bahwa 

masyarakat Indonesia yang banked 

hanya 36% (World Bank, 2015). 

Sehingga upaya mendekatkan bank 

kepada masyarakat melalui program 

Laku Pandai memang dirasa lebih 

efektif. Sebagai tambahan informasi, 

sampai dengan Desember 2017 

sudah terdapat 740.121 agen Laku 

Pandai di 34 propinsi yang melayani 

13.645.396 orang. Bank Penyedia 

Laku Pandai juga meningkat dari 

hanya enam bank saja di tahun 

2015 menjadi 25 bank umum, 

dua bank syariah dan empat BPD 

yaitu BPD Jambi, BPD Bali, BPD 

Bengkulu, dan BPD Kalbar.

Aktivitas Ekonomi di Era Digital

Penetrasi penggunaan internet 

di Indonesia sedemikian tinggi. 

Survei dari Asosiasi Penyedia Jasa 

Internet Indonesia (APJII) pada 
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tahun 2017 menyatakan bahwa 

penetrasi pengguna internet 

mencapai 143,26 juta jiwa dari 

total populasi penduduk Indonesia 

sebanyak 262 juta orang. Angka ini 

meningkat dari tahun sebelumnya, 

yaitu 132,7 juta jiwa. Angka ini 

diprediksi semakin meningkat 

seiring selesainya infrastruktur 

pendukung internet. Sayangnya, 

penggunaan internet untuk layanan 

akses perbankan masih sangat 

kecil, yaitu 7,39%. Layanan akses 

internet tertinggi adalah untuk 

chatting dan sosial media (89,35% dan 

87,13%). Penggunaan internet untuk 

mengakses jasa perbankan semakin 

menguatkan kita akan fenomena 

kecilnya level keuangan inklusif 

kita. Seandainya keuangan inklusif 

kita tinggi, penggunaan internet 

untuk mengakses perbankan 

sepertinya juga akan meningkat.

Namun demikian, internet telah 

mengubah perilaku seseorang dalam 

melakukan berbagai aktivitas di 

beberapa bidang seperti ekonomi, 

pelayanan publik, gaya hidup, 

kesehatan, dan sosial politik. 

Bahkan penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak pun sudah 

terbiasa kita lakukan melalui 

online. Pada dasarnya, kita dapat 

melakukan hampir segalanya  

secara online. Khusus untuk 

bidang ekonomi, kita semakin 

terbiasa membandingkan harga 

barang secara online, mencari 

barang, sampai pada akhirnya 

melakukan jual beli online, 

termasuk didalamnya adalah 

melakukan transaksi pembayaran 

secara nontunai atas penggunaan 

transportasi online. Kehadiran 

transportasi online (seperti GoJek, 

Grab, dll) ada karena kemajuan 

teknologi informasi yang tidak 

lepas dari semakin terjangkaunya 

biaya internet. Hadirnya internet 

membuat terbentuknya suatu 

komunitas baru yang melek 

teknologi sehingga ada potensi 

ekonomi disana. 

Kajian dari Lembaga Demografi 

FEB UI menyatakan bahwa salah 

satu penyedia transportasi online, 

yaitu GoJek berkontribusi terhadap 

perekonomian dan masyarakat. 

GoJek berkontribusi 8,2 triliun 

rupiah per tahun ke dalam 

perekonomian Indonesia melalui 

penghasilan para mitra pengemudi. 

GoJek juga berkontribusi 1,7 triliun 

rupiah ke dalam perekonomian 

Indonesia melalui penghasilan 

mitra UMKM. Di sisi lain, mitra 

pengemudi GoJek menganggap 

bahwa hadirnya GoJek mengurangi 

pengangguran dan memperluas 

kesempatan kerja sekaligus 

meningkatkan penghasilan yang 

pada akhirnya meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. Di 

bidang UMKM, GoJek juga 

dianggap mampu meningkatkan 

volume transaksi mitra UMKM 

karena terbukanya akses pasar 

baru. Nadiem Makarim, CEO 

GoJek, dalam suatu seminar di 

Kementerian Keuangan pada 

Oktober 2017 lalu mengklaim 

bahwa GoJek yang sudah beroperasi 

di lebih dari 50 kota di Indonesia 

berperan dalam peningkatan 

keuangan inklusif di Indonesia. 

Hal ini dikarenakan GoJek 

mendorong para konsumen untuk 

menggunakan cashless payment 

yang pada akhirnya uang akan 

ditransfer melalui rekening bank 

para mitra pengemudi. Angka 

tersebut sangat fantastis yang 

mungkin tidak terpikirkan oleh 

banyak kalangan sebelumnya. 

Angka tersebut berpotensi untuk 

lebih besar karena Grab selaku 

perusahaan sejenis yang menjadi 

rival GoJek belum dimasukkan 

dalam objek penelitian. 

Satu hal yang tidak bisa 

dikesampingkan dari hadirnya 

internet adalah maraknya 

perusahaan startup di bidang 

financial technology (fintech), 

khususnya layanan pinjam-

meminjam uang dengan 

memanfaatkan teknologi atau 

Peer to Peer Lending (P2P). 

Keengganan masyarakat untuk 

pergi ke bank untuk mendapatkan 

kredit dari bank rupanya menjadi 

peluang perusahaan fintech. 

Jenis perusahaan ini masih 

relatif baru sehingga OJK selaku 

otoritas pengawas perbankan 

segera mengeluarkan peraturan 

terkait, yaitu Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 77/

POJK.01/2016. Dengan adanya 

regulasi ini diharapkan P2P dapat 

bertumbuh dan bisa jadi alternatif 

sumber pembiayaan baru bagi 

masyarkat. Disisi lain, peraturan 

tersebut hadir untuk melindungi 

konsumen, seperti kerahasiaan data, 

dan untuk kepentingan nasional 

terkait pencegahan pencucian 

uang, pendanaan terorisme, 

dan stabilitas sistem keuangan. 

Sampai dengan bulan Maret 2018, 

terdapat sebanyak 40 perusahaan 

penyelenggara layanan pinjam-

meminjam uang berbasis fintech 

yang telah resmi terdaftar dan 

mendapatkan izin dari Otoritas Jasa 

Keuangan.

Jenis fintech lainnya yang juga 

cukup menyita perhatian adalah 

e-commerce. Dengan adanya 

internet, berbagai aktivitas 

e-commerce dilakukan, antara 
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lain mencari produk online, 

mengunjungi toko online dan pada 

akhirnya membeli produk online. 

Ignatius Untung dari Asosiasi 

E-commerce Indonesia (Indonesian 

E-commerce Assosiation/ IdEA) 

dalam seminar di Kementerian 

Keuangan pada bulan Oktober 

2017 mencatat bahwa pada tahun 

2016 terdapat 24,74 juta orang 

yang berbelanja melalui online 

dengan nilai transaksi 5,6 milyar 

dolar, atau setara 72,8 triliun 

rupiah. Beliau juga menambahkan 

bahwa nilai transaksi tersebut 

masih kurang dari 2% apabila 

dibandingkan dengan transaksi 

retail total. Dengan demikian, 

e-commerce di Indonesia memang 

masih belum mencapai puncaknya. 

Pemerintah tidak tinggal diam 

untuk mengantisipasi potensi 

dari e-commerce. Pemerintah 

sadar bahwa ekonomi berbasis 

elektronik mempunyai potensi 

ekonomi yang tinggi bagi Indonesia 

dan merupakan salah satu tulang 

punggung perekonomian nasional. 

Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 

2017 tentang Peta Jalan Sistem 

Perdagangan berbasis Elektronik 

(Roadmap E-commerce) 2017-2019 

pada tanggal 21 Juli 2017. Peta jalan 

ini berfungsi sebagai acuan bagi 

pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah untuk menetapkan 

kebijakan sektoral dan rencana 

tindak dalam rangka percepatan 

pelaksanaan sistem perdagangan 

nasional berbasis elektronik. Selain 

itu, peta jalan ini juga berfungsi 

sebagai acuan  bagi pemangku 

kepentingan dalam menjalankan 

kegiatan sistem perdagangan 

nasional berbasis elektronik.

Kesimpulan

Pemerintah mencoba memanfaatkan 

semua saluran untuk meningkatkan 

pertumbuhan setiap tahunnya. 

Pembangunan infrastruktur 

seperti jalan, jembatan, bendungan 

memang akan berdampak terhadap 

pertumbuhan. Akan tetapi, terdapat 

beberapa saluran lain yang 

dimungkinkan akan berkontribusi 

terhadap pembangunan, yaitu 

penggunaan internet dalam 

rangka meningkatkan keuangan 

inklusif. Level keuangan inklusif 

yang baik diharapkan tidak hanya 

meningkatkan pertumbuhan tetapi 

juga mengurangi kesenjangan yang 

tercermin dari gini rasio kita yang 

diharapkan semakin menurun. 

Pemerintah juga tidak menutup 

mata atas kegiatan ekonomi lain 

yang memanfaatkan kehadiran 

internet seperti transportasi online 

ataupun aktivitas e-commerce 

sehingga kehadiran Pemerintah 

dalam bentuk peraturan bertujuan 

tidak lain untuk melindungi 

masyarakat sebagai konsumen. 

Selanjutnya kerja sama antara 

berbagai institusi tetap harus 

dilaksanakan agar koordinasi 

berjalan dengan baik.
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K
inerja penerimaan PPN Thailand lebih bagus daripada Indonesia, padahal 

tarif PPN mereka lebih rendah. Indonesia mempunyai tarif PPN sebesar 

10% sedangkan Thailand mempunyai sebesar tarif 7%. Bagusnya kinerja 

penerimaan PPN ini umumnya diukur dengan beberapa indikator, 

diantaranya VAT Ratio dan c-efficiency. Perbandingan VAT ratio1 Thailand dan 

Indonesia adalah 3,39% vs 3,32% dan jika dilihat c-efficiency2, maka perbandingan 

Thailand dan Indonesia adalah 123,40% vs 59,89%. 

1 VAT Ratio adalah penerimaan neto PPN/PDB
2 Kinerja PPN (c-efficiency) adalah Produktivitas PPN / rasio konsumsi. Indikator ini merupakan penghitungan besaran base PPN yang 
dihitung hanya pada konsumsi final.

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

|| Hadi Setiawan,  
   Rustam Effendi,  
   Ami Muslich,  
   Joni Kiswanto dan  
   Yani Farida Aryani *)

Mengenal Lebih Jauh Sistem PPN 
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Artikel ini akan membahas 

mengenai sistem PPN di Thailand 

dan bagaimana mereka memiliki 

kinerja penerimaan yang lebih 

baik daripada Indonesia. Artikel 

ini disajikan dalam beberapa 

bagian. Bagian kedua membahas 

bagaimana kondisi ekonomi 

Thailand. Bagian ketiga bercerita 

tentang kinerja perpajakan dan 

aturan PPN di Thailand, kemudian 

bagian empat menggambarkan head 

to head Indonesia dan Thailand. 

Pada bagian kelima menganalisis 

mengapa Thailand bisa lebih baik 

dari Indonesia dan di bagian akhir 

menjelaskan apa yang bisa dipelajari 

oleh Indonesia dari Thailand. 

Kondisi Ekonomi Thailand 

Thailand merupakan salah satu 

negara ASEAN yang masuk dalam 

kategori negara upper middle income. 

Jumlah penduduknya sebanyak 

68,9 juta jiwa dan nilai PDB pada 

tahun 2016 sebesar 14,37 trillion 

Bath (sekitar 407 miliar USD) 

dengan PDB per kapita nya sebesar 

6.248 USD. Tingkat pertumbuhan 

ekonomi Thailand cukup bagus 

dengan tren yang terus meningkat 

selama 3 tahun terakhir dengan 

tingkat pertumbuhan sebesar 3,2% 

pada tahun 2016 (The World Bank, 

2018). Pertumbuhan ekonomi ini 

walaupun lebih kecil dari Indonesia, 

namun ditunjang dengan tingkat 

inflasi yang sangat rendah, yang 

hanya sebesar 0,19% pada tahun 

2016 bahkan terjadi deflasi sebesar 

0,9% pada tahun 2015 (grafik 1).

Tingkat kemiskinan di Thailand 

juga sangat rendah. Apabila 

menggunakan ukuran konsumsi 

USD 1,9/day (PPP 2011), maka sejak 

tahun 2011 sudah tidak ada lagi 

orang miskin di Thailand. Selain itu, 

jika menggunakan ukuran konsumsi 

USD 3,2/day (PPP 2011), pada tahun 

2013 hanya tersisa 1,1% penduduk 

Thailand yang miskin. Bahkan jika 

menggunakan ukuran konsumsi 

USD 5,5/day (PPP 2011), penduduk 

Thailand yang tergolong miskin 

hanya sebanyak 11,6% saja  

(grafik 2).

Dilihat dari struktur ekonominya, 

berdasarkan sisi pengeluaran 

pada tahun 2016 didominasi oleh 

konsumsi rumah tangga dan porsi 

net ekspor yang juga cukup besar 

(grafik 3). Bahkan jika dihitung 

besaran ekspornya saja, Thailand 

berhasil mengekspor barang dan 

jasa sebesar 68,9% dari PDB nya. Di 

sisi lain, jika dilihat dari lapangan 

usaha, porsi tertinggi adalah 

industri pengolahan dengan porsi 

sebesar 27,4% dan perdagangan 

besar dan eceran dengan porsi 

15,4% (grafik 3).

Kinerja Perpajakan dan Aturan 
PPN Thailand

Sumber utama penerimaan 

pemerintah Thailand berasal 

perpajakan yaitu sekitar 87-90% 

dari total penerimaan Di sisi lain, 

penerimaan negara bukan pajak 

menyumbang sekitar 10-13% dari 

total penerimaan. Otoritas yang 

berwenang untuk mengumpulkan 

penerimaan perpajakan di Thailand 

terbagi dalam 3 departemen, 

yaitu (i) The Revenue Department 

yang berwenang mengumpulkan 

penerimaan dari PPh, PPN, 

Special Business Tax (SBT), dan 

Pajak Warisan; (ii) The Custom 

Department yang berwenang 

mengumpulkan penerimaan dari 

bea masuk maupun bea keluar; 

dan (iii) The Excise Department 

yang berwenang mengumpulan 

penerimaan dari cukai. Dari ketiga 

departemen yang berwenang 

mengumpulkan penerimaan 

perpajakan tersebut, The Revenue 

Department menyumbangkan rata-

rata sebesar 73% penerimaan, The 

Excise Department menyumbangkan 

rata-rata 22% penerimaan, dan The 

Custom Department menyumbang 

rata-rata 5% penerimaan.

Data dari The Revenue Department 

Thailand menunjukkan bahwa 

jumlah pegawai The Revenue 

Department sekitar 23.000 orang, 

dan yang uniknya adalah sejumlah 

80% dari pegawai tersebut 

adalah pegawai wanita. Hal ini 

berarti perbandingan antara 
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dipakai oleh WP Badan Thailand 

dan nomor pengenal pajaknya 

sama untuk dipergunakan sebagai 

identitas dalam berbagai macam 

urusan.

Khusus untuk PPN, kinerja PPN 

Thailand jauh lebih baik daripada 

Indonesia. Tabel 1 menunjukkan 

kinerja PPN Thailand pada tahun 

2016.

Publikasi yang diperoleh dari 

website resmi The Revenue 

Department Thailand menjelaskan 

beberapa ketentuan umum 

mengenai PPN di Thailand, yaitu 

sebagai berikut (The Revenue 

Department of Thailand, 2017):

1. Thailand mulai menerapkan 

PPN pada tahun 1992.

2. Tarif umum nya adalah 7%.

3. Tarif 0% dikenakan untuk:

• ekspor barang;

• ekspor jasa. Yang dimaksud 

ekspor jasa adalah 

jasa yang dilakukan di 

dalam Thailand tetapi 

dimanfaatkan di luar 

Thailand;

• transportasi internasional 

baik dengan pesawat udara 

maupun kapal laut;

• penjualan barang dan jasa 

ke pemerintah dan BUMN 

dengan menggunakan 

pinjaman luar negeri;

• penjualan barang dan jasa 

ke PBB, agency PBB, dan 

Kedutaan Besar; dan

• penjualan barang dan 

jasa diantara kawasan 

berikat, ke pengusaha 

yang berlokasi di kawasan 

pengolahan untuk ekspor 

maupun ke kawasan bebas 

bea.

4. Beberapa barang dan jasa 

dikecualikan (dibebaskan) dari 

pengenaan PPN, yaitu:

• penjualan barang-barang 

pertanian;

jumlah pegawai pajak dan jumlah 

penduduk di Thailand adalah 1 : 

2.996 orang. 

Selain itu, saat ini di Thailand 

sudah diberlakukan single identity 

number khususnya untuk WP 

Badan. Nomor identitas yang 

Grafik 1. PDB, Pertumbuhan PDB dan Tingkat Inflasi di Thailand

Sumber: World Bank (2018) diolah

Grafik 2. Tingkat Kemiskinan di Thailand

Sumber: World Bank (2018) diolah
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• penjualan hewan;

• penjualan pupuk;

• penjualan bibit ikan dan 

hewan;

• penjualan obat dan produk 

kimia untuk hewan;

• penjualan koran, majalah dan 

textbook;

• barang yang akan di ekspor 

kembali;

• jasa tenaga kerja;

• jasa pendidikan;

• jasa kesenian dan budaya, 

seperti olahraga amatir, 

perpustakaan, meseum, dan 

kebun binatang;

• jasa perawatan, auditing dan 

jasa hukum;

• jasa transportasi baik 

domestik maupun 

internasional di darat;

• jasa kesehatan;

• jasa penyewaan barang tidak 

bergerak;

• jasa yang diberikan oleh 

pemerintah;

• jasa keagamaan dan jasa 

social; dan

• barang dan jasa yang 

dikenakan Spesial Business 

Tax (SBT), seperti jasa 

keuangan, jasa perbankan, 

jasa asuransi, dan lain-lain 

yang sejenis.

5. Terdapat beberapa transaksi 

yang tidak dikenakan PPN, 

diantaranya:

• pemberian cuma-cuma;

• diskon;

• makanan dan minuman yang 

diberikan kepada karyawan 

selama jam kerja; dan

• seragam kerja yamg 

diberikan kepada pegawai

6. Batasan Pengusaha Kena Pajak 

nya adalah sebesar 1,8 juta bath 

atau sekitar Rp765 juta (dengan 

kurs THB 1 = Rp425).

7. Saat terutang PPN kurang lebih 

sama dengan saat terutang PPN 

di Indonesia.

8. SPT wajib disampaikan sebulan 

sekali dengan batas waktu 

penyampaian pada tanggal 15 

bulan berikutnya.

9. Pengusaha Kena Pajak yang 

terdaftar wajib menerbitkan 

faktur pajak setiap kali 

melakukan penyerahan barang/

jasa.

10. Setiap bulan Pengusaha 

Kena Pajak yang mengalami 

kelebihan bayar dapat 

mengajukan restitusi maupun 

kompensasi. Akan tetapi fokus 

yang dapat diberikan restitusi 

di Thailand adalah untuk 

Grafik 3. Perincian PDB Thailand

 
 
Sumber: Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB), 2017
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eksportir. Adapun proses yang 

dibutuhkan untuk restitusi ini 

hanyalah sekitar 45 hari untuk 

“good exporters” bahkan cukup 

15 hari jika melaporkan SPT 

nya dengan internet dan 60 

hari untuk “registered exporters” 

atau cukup 30 hari jika 

melaporkan SPT nya dengan 

internet. PKP yang dilakukan 

pemeriksaan hanya untuk PKP-

PKP tertentu yang ditentukan 

berdasarkan analis risiko dari 

petugas.

11. Thailand sudah mengenal 

e-faktur tetapi tidak bersifat 

wajib dan baru beberapa PKP 

saja yang menerapkannya.

Head to Head Indonesia – 
Thailand

Perbandingan kondisi ekonomi 

makro dan kinerja perpajakan 

Indonesia – Thailand menurut data 

tahun 2016 ditampilkan dalam 

Tabel 2.

Kinerja perpajakan Thailand lebih 

baik dari Indonesia dengan tax 

ratio yang cenderung stabil dengan 

rata-rata dari tahun 2010-2016 

adalah 15%-16%. Bandingkan 

dengan Indonesia yang hanya 10-

11% dengan kecenderungan yang 

terus menurun. Bahkan tax ratio 

Indonesia di tahun 2016 hanya 

sekitar 10,4%. Jika diukur dalam 

arti yang luas (Pusat, SDA, dan 

daerah) nilai tax ratio Indonesia 

hanya berada pada angka 12,3% 

(masih jauh dibawah Thailand). 

Komposisi perpajakan ini paling 

besar disumbang oleh PPN, yang 

kemudian disusul oleh PPh Badan 

dan PPh Orang Pribadi (Grafik 4). 

Jika dibandingkan peraturan di 

bidang PPN secara spesifik, maka 

Indonesia seharusnya sudah lebih 

berpengalaman daripada Thailand 

karena tujuh tahun lebih dulu 

menerapkan PPN dibandingkan 

Thailand. Tarif PPN Thailand 

lebih rendah daripada Indonesia. 

Jumlah barang dan jasa yang yang 

dibebaskan atau tidak dikenakan 

PPN juga lebih banyak di Indonesia, 

walaupun Thailand tidak dapat 

dikatakan sedikit. Proses restitusi 

PPN di Thailand lebih cepat dan 

lebih mudah, hanya dilakukan 

pemeriksaan untuk kasus-kasus 

tertentu saja. 

Dari sisi e-faktur, Indonesia dapat 

dikatakan lebih maju daripada 

Thailand. Saat ini seluruh PKP di 

Indonesia sudah diwajibkan untuk 

e-faktur dan mengisi SPT secara 

elektronik, sementara di Thailand 

sifatnya masih sukarela dan belum 

banyak yang melakukannya.

Mengapa Kinerja Perpajakan 
(PPN) Thailand lebih baik dari 
Indonesia?

Secara keseluruhan kondisi 

perekonomian dan kinerja 

perpajakan khususnya PPN 

Tabel 1. Kinerja PPN Thailand Tahun 2016

No Negara Produk Dikenai Cukai

1 Finlandia bulu binatang, mobil, sepeda motor, kapal laut, pe-
sawat terbang

2 Perancis bahan peledak, transportasi, pemanas

3 Jerman pipa, transportasi 

4 India sabun, kaca, alat pendingin ruangan, semen, logam, 
plastik, kayu, karet, baterai, kabel, mesin, transportasi 

5 Jepang mebel, produk bulu binatang, alat pendingin ruan-
gan, mobil, kayu balok

6 Malaysia sabun, semen, cat, ban, baterai

7 Singapura air

8 Amerika Serikat transportasi udara, tol, sarana umum

Sumber: Berbagai data, diolah 

Keterangan:

• Kolom 2 merupakan penerimaan PPN Bruto PPN Thailand sebelum dikurangi restitusi

• Kolom 3 merupakan perkiraan penerimaan netto PPN Thailand setelah dikurangi nilai restutusi 
sekitar 20% dari total penerimaan PPN (informasi dari kepala kantor Area Bangkok Revenue 15).

• Rasio PPN merupakan perbandingan antara penerimaan PPN dengan total PDB.

• Produktivitas PPN merupakan rasio PPN dibagi dengan tariff PPN. Angka ini menunjukkan 
tax base PPN berdasarkan PDB. Contohnya, berdasarkan penerimaan Bruto, Thailand berhasil 
mengumpulkan PPN dari 71,23% PDB.

• Produktivitas per 1% tarif berarti dari 1% tarif PPN berhasil mengumpulkan penerimaan PPN 
sebesar 0,71% PDB.

• Kinerja PPN (c-effiency) berdasarkan konsumsi RT menunjukkan tax base berdasarkan besaran 
konsumsi RT di PDB. Contohnya, berdasarkan penerimaan bruto, Thailand berhasil mengumpulkan 
PPN dari 154,25% nilai konsumsi RT di PDB. Angka ini bisa lebih dari 100% karena, konsumsi yang 
digunakan hanyalah konsumsi RT sementara bisa saja konsumsi pemerintah dan LNPRT juga 
terutang PPN.

• Kinerja PPN (c-effiency) berdasarkan final konsumsi di PDB menunjukkan tax base berdasarkan 
besaran konsumsi seluruh pelaku usaha di PDB. Contohnya, berdasarkan penerimaan netto, 
Thailand berhasil mengumpulkan PPN dari 90,07% nilai seluruh konsumsi di PDB.
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Thailand lebih baik daripada 

Indonesia. Mengapa hal ini bisa 

terjadi? Jika melihat perbandingan 

struktur ekonomi Indonesia – 

Thailand, maka memang sebagian 

besar lapangan usaha pembentuk 

perekonomian Thailand merupakan 

objek PPN (Grafik 5). Selain itu, 

lebih sedikitnya jumlah barang dan 

jasa yang dibebaskan atau tidak 

dikenakan PPN, otomatis membuat 

penerimaan PPN di Thailand menjadi 

lebih bagus.

Berdasarkan grafik 5, secara 

kasar terdapat sekitar 69,55% PDB 

Thailand yang merupakan objek PPN, 

sementara di Indonesia hanya 57,52%. 

Hal ini disebabkan oleh banyaknya 

barang dan jasa yang dikecualikan/

dibebaskan dari pengenaan PPN di 

Indonesia. Saat ini ada sekitar 90-an 

jenis barang dan jasa yang mendapat 

perlakuan dibebaskan atau tidak 

dipungut di Indonesia. Jenis barang 

dan jasa yang mendapat perlakuan 

khusus (tidak dikenakan PPN/

dibebaskan/tidak dipungut PPN) dan 

mempunyai potensi yang besar untuk 

menambah penerimaan tersebut 

antara lain barang pertambangan/

galian; kapal, pesawat, kereta api dan 

spare part serta jasa-jasanya; dan 

listrik, air bersih.

Selain itu nilai batasan PKP yang jauh 

lebih kecil juga turut mempengaruhi 

performa penerimaan PPN. Besaran 

batasan PKP Indonesia hampir 6 

kali lebih besar daripada besaran 

batasan PKP di Thailand. Bahkan 

jika dibandingkan batasan besaran 

PKP/GDP per kapita Indonesia dan 

Thailand masing-masing adalah 98,3 

kali dan 8,8 kali atau Indonesia lebih 

besar 11 kali dibandingkan Thailand.

Hal lain yang membuat kinerja 

perpajakan Thailand lebih baik dari 

Tabel 2. Head to Head Indonesia – Thailand Tahun 2016

KETERANGAN INDONESIA THAILAND

EKONOMI MAKRO 

Besaran PDB in million USD       932.259     407.026 

PDB per Kapita in USD            3.605          5.910 

Pertumbuhan Ekonomi 5,02% 3,2%

PDB per sektor     

 Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan

13,45% 8,34%

 Pertambangan dan 

Penggalian 

7,20% 2,77%

 Industri Pengolahan 20,51% 27,43%

 Pengadaan Listrik, air dan 

Gas 

1,22% 2,83%

 Konstruksi 10,38% 2,80%

 Perd Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil & Spd 

Motor 

13,19% 15,43%

 Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

2,92% 4,75%

 Transportasi, Pergudangan 

dan Komunikasi

8,84% 7,18%

 Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

4,20% 7,76%

 Real Estat dan Jasa 

Perusahaan

4,51% 6,37%

 Adm Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jamsos 

Wajib 

3,86% 6,09%

 Jasa Pendidikan 3,37% 4,27%

 Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

1,07% 1,95%

 Jasa Lainnya 5,28% 2,04%

 konsumsi Rumah Tangga 55,48% 46,17%

 Konsumsi Pemerintah 9,45% 17,09%

 PMTB 34,29% 22,01%

 Net Ekspor 0,77% 14,73%

Ekspor / PDB 19,08% 68,93%

Inflasi 3,53% 0,19%

Kemiskinan 

$1,9/day

6,80% 0%*)

Kemiskinan 

$3,2/day

31,40% 1,1%*)

Kemiskinan 

$5,5/day

62,80% 11,6%*)
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KINERJA PERPAJAKAN

Tax Ratio 10,40% 15,69%

Tarif PPN 10% 7%

Rasio PPN **) 3,32% 3,99%

Produktivitas PPN **) 33,22% 56,99%

Produktivitas PPN per 1% 

tarif **)

0,33% 0,57%

Rasio konsumsi Rumah 

Tangga di PDB

55,48% 46,18%

Rasio konsumsi final di 

PDB

64,93% 63,27%

Kinerja PPN (C-efficiency) 

berdasarkan konsumsi RT 

**)

59,89% 123,40%

Kinerja PPN (C-efficiency) 

berdasarkan seluruh 

konsumsi di PDB (RT, 

Pemerintah dan LNPRT) **)

51,17% 90,07%

Rasio pegawai pajak/

jumlah penduduk

1 : 6.538 1 : 2.996

Batasan Pengusaha kena 

Pajak (juta IDR)

4.800 765

Sumber: berbagai sumber, diolah

Keterangan:  
*) data tahun 2013, **) perhitungan kinerja PPN berdasarkan penerimaan netto PPN (setelah 

dikurangi restitusi)

Grafik 4. Komposisi Penerimaan Perpajakan Thailand

Sumber: Presentasi The Revenue Department Thailand

Indonesia adalah restitusi yang 

tidak membutuhkan waktu lama. 

Hal ini secara otomatis menurunkan 

cost of fund dan secara tidak 

langsung akan meningkatkan 

kepercayaan dari Wajib Pajak 

yang pada akhirnya akan 

meningkatkan tingkat kepatuhan 

para Wajib Pajak. Hal lain yang 

membuat tingkat kepatuhan tinggi 

adalah sederhananya (simplicity) 

laporan SPT Masa PPN yang 

harus disampaikan oleh PKP. SPT 

Masa PPN di Thailand (P.P.30) 

hanya cukup satu lembar saja 

yang berisi rangkuman penjualan 

(Pajak Keluaran) dan pembelian 

(Pajak Masukan) saja, tanpa perlu 

disertai oleh lampiran-lampiran 

(SPT terlampir). Lampiran tersebut 

hanya diberikan apabila diminta 

oleh petugas pajak ketika dilakukan 

verifikasi.

Single identity number bagi WP 

Badan juga memegang peranan 

yang penting dalam kinerja 

perpajakan Thailand. Dengan 

adanya single identity number akan 

sangat memudahkan bagi petugas 

yang berwenang untuk melakukan 

pengecekan data dari Wajib Pajak. 

Hal ini pelan-pelan sudah mulai 

diterapkan di Indonesia, terutama 

yang berkaitan dengan urusan 

perpajakan baik itu yang melalui 

Direktorat Jenderal Pajak maupun 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Selain itu, untuk sektor-sektor yang 

sulit dipajaki seperti sektor jasa 

keuangan, perbankan, asuransi, 

dan lain-lain yang sejenis, Thailand 

menggunakan Spesial Business Tax 

(SBT). SBT dikenakan sebesar 3%-4% 

dari nilai bruto. Dengan adanya 

SBT, maka potensi yang ada di 

sektor yang sulit dipajaki tersebut 

menjadi dapat dimaksimalkan.
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Terkait dengan pajak daerah, 

masih ada objek tertentu yang 

dikenakan pajak daerah di Thailand. 

Walaupun sangat sedikit seperti 

pajak reklame, pajak rumah potong 

hewan, pajak sarang burung walet, 

pajak tembakau, pajak hotel, dan 

pajak terkait minyak. Hampir semua 

barang dan jasa lainnya dikenakan 

PPN dan kemudian penerimaan 

dari PPN ini dibagi sebesar 1/9 ke 

daerah. Dengan demikian, dari 7% 

tarif PPN di Thailand sebesar 0.78% 

menjadi hak daerah dan 6,22% nya 

menjadi hak pemerintah pusat.

Lesson learned dari Thailand

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh 

Indonesia berdasarkan pelajaran 

dari Thailand untuk meningkatkan 

penerimaan perpajakan Indonesia, 

khusus nya PPN antara lain 

mempermudah dan mempercepat 

proses administrasi PPN dari 

mulai registrasi, pelaporan SPT 

masa, sampai dengan pengurusan 

restitusi. Hal ini dilakukan selain 

untuk memudahkan bagi Wajib 

Pajak juga dapat meningkatkan 

kepercayaan mereka yang pada 

akhirnya meningkatkan tingkat 

kepatuhan dari Wajib Pajak 

Grafik 5. Perbandingan PDB Indonesia – Thailand berdasarkan Lapangan Usaha

 
Sumber: beberapa sumber, diolah

tersebut. Kemudian dalam tempo 

dekat, Pemerintah juga dapat 

menurunkan batasan pengusaha 

kena pajak. Untuk menggali potensi 

penerimaan PPN yang seharusnya 

dapat dioptimalkan. 

Indonesia juga harus sudah mulai 

meminimalisir barang dan jasa 

yang dikecualikan/dibebaskan 

dari pengenaan PPN. Karena hal 

ini mengurangi base penerimaan 

PPN juga menimbulkan efek 

cascading yang kurang bagus bagi 

perekonomian. 

Kebijakan penerapan single identity 

number (SIN) untuk WP Badan di 

Indonesia harus diperluas. Saat 

ini sudah dimulai penerapan satu 

identitas untuk urusan di DJP dan 

DJBC yang menggunakan NPWP. 

Diharapkan di masa yang akan 

datang segala urusan yang terkait 

WP Badan harus mencantumklan 

NPWP. Setelah penerapan SIN 

untuk WP Badan, maka penerapan 

SIN untuk WP Orang pribadi juga 

harus dimulai. Indonesia harus bisa 

menerapkan SIN untuk seluruh 

pengurusan apapun nantinya.

Lesson learned lainnya adalah 

dengan memperbanyak 

pemeriksaan untuk wajib pajak 

yang potensial dan mempunyai 

risiko tinggi dan bukan 

menghabiskan waktu pemeriksaan 

hanya untuk restitusi. Selain itu 

penerapan pajak sejenis SBT juga 

bisa dikaji untuk diterapkan di 

Indonesia khususnya untuk sektor-

sektor yang sulit untuk dipajaki. 

Kita juga bisa memulai kajian 

terkait meminimalkan objek-objek 

pajak daerah untuk kemudian 

dikenakan PPN dan menerapkan 

bagi hasil dari penerimaan PPN 

tersebut.
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Manfaat Pasar Modal  
Bagi Masyarakat
Suparman Zen Kemu *)

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

P
erekonomian suatu Negara umumnya dibiayai 

oleh dana yang bersumber dari perbankan 

dan pasar modal. Melalui perbankan pelaku 

usaha dapat memperoleh modal dengan 

cara meminjam kepada bank dengan imbalan bunga 

(interest), sesuai dengan tingkat bunga pinjaman yang 

berlaku yang besarnya bisa tergantung kepada jenis 

pinjaman atau besarnya jumlah pinjaman. Disamping 

dari perbankan dana yang dapat dimanfaatkan oleh 

pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya adalah 

dana yang bersumber dari pasar modal baik dalam 

bentuk saham, obligasi (bond) produk surat berharga 

lainnya seperti produk derivatif saham dan obligasi, 

reksa dana, dan Exchange Trade Fund (ETF). Perusahaan 

dapat menjual produknya kepada investor umum di 

pasar modal dengan melakukan penawaran umum 

perdana (initial public offering). 

Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan 

publik yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Adapun  yang dimaksud 

dengan efek adalah surat  berharga berupa surat 

pengakuan  utang, surat berharga komersial, saham,  

obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak 

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan 

setiap derivatif dari efek.1 

Pasar modal Indonesia termasuk kedalam pasar modal 

dengan pertumbuhan tertinggi di dunia sebagaimana 

terlihat pada tabel-1. Memasuki usia 40 tahun 

industri pasar modal Indonesia makin matang dalam 

menghadapi persaingan dan tantangan global. Hal 

tersebut terwujud karena adanya sinergi dan dukungan 

infrastruktur yang lebih mumpuni, kinerja emiten yang 

positif, regulator yang mendukung dan kerja sama dari 

seluruh insan Pasar Modal Indonesia (Otoritas Jasa 

Keuangan/OJK).

Kalau kita melihat ke belakang yaitu pada empat 

dasawarsa yang lalu (tahun 1977), posisi indeks harga 

saham gabungan (IHSG) berada di level 98,00 poin, 

sementara per 11 Agustus 2017, IHSG sudah berada 

di level 5.766,13, atau meningkat lebih dari 5.000 

1.  Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
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persen. Bahkan pada puncaknya 

di bulan-bulan akhir tahun 2017 

IHSG pernah mencapai rekor 

6.355,65. Nilai kapitalisasi pasar 

modal Indonesia pada tahun 1977 

hanya sebesar Rp 2,73 miliar, 

sedangkan per 11 Agustus 2017 nilai 

kapitalisasi nya sudah mencapai Rp 

6.319,55 triliun.2 

Manfaat Pasar Modal.

Keberadaan pasar modal 

memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, antara lain bagi 

emiten3, investor, pemerintah, 

dan masyarakat luas. Bagi emiten 

adanya pasar modal membuat 

jumlah dana yang dihimpun 

dapat menjadi lebih besar dengan 

jumlah yang cukup tinggi, 

ketergantungan pada bank akan 

semakin berkurang dan yang 

pasti penerapan manajemen yang 

lebih professional. Bagi investor, 

pasar modal akan membuat 

investasi dapat lebih berkembang 

sejalan dengan perkembangan 

perekonomian, sebagai pemegang 

saham investor akan memperoleh 

dividen (pembagian keuntungan), 

dapat dengan mengubah investasi 

nya baik mengganti saham yang 

dipegang atau mengganti saham 

dengan produk efek lainnya 

seperti reksa dana misalnya. 

Bagi pemerintah, keberadaan 

pasar modal adalah sebagai 

sumber tambahan penerimaan 

pajak, penciptaan lapangan kerja, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, 

sebagai tempat berinvestasi baik 

melalui BUMN atau investasi 

melalui badan khusus yang 

dibentuk pemerintah. (Engz Efendi, 

2017).

2.  Achmad Dwi Afriyadi. 2017. Jokowi Tutup Perdagangan 
Saham 2017, IHSG Cetak Rekor di 6.355,65. Liputan6.com.
3. Perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyara-
kat (publik).

Sesuai tema, tulisan ini akan mulai 

menjelaskan mengenai manfaat 

pasar modal bagi masyarakat. 

Banyak sekali manfaat pasar modal 

bagi masyarakat, namun penulis 

membatasi pada kurang lebih 

enam manfaat dari keberadaan 

pasar modal bagi masyarakat. 

Pertama, manfaat pasar modal 

bagi masyarakat adalah memberi 

kesempatan kepada masyarakat 

yang ingin menjadi investor baik 

investor jangka menengah atau 

panjang maupun menjadi investor 

jangka pendek atau sering disebut 

dengan trader. Untuk menjadi 

investor terutama jangka pendek 

(trader) tidak dibutuhkan jumlah 

modal yang besar sampai miliaran 

rupiah. Dengan modal beberapa 

juta rupiah saja masyarakat 

sudah bisa melakukan transaksi 

di pasar modal. Investor jenis ini 

dikenal sebagai investor retail. 

Segala kalangan bisa melakukan 

perdagangan di pasar modal baik 

itu pelajar/mahasiswa, ibu rumah 

tangga dan pegawai pemerintah 

maupun pegawai swasta. Apalagi 

dengan sistem perdagangan online 

yang berlaku saat ini, perdagangan 

di bursa menjadi demikian mudah 

dapat dilakukan kapan saja dan 

dimana saja. Tentu saja masyarakat 

yang ingin berinvestasi di pasar 

modal harus terlebih dahulu 

mempelajari jenis produk yang akan 

mereka beli baik dalam bentuk 

saham maupun produk efek lainnya 

seperti reksa dana. Di samping juga 

teknik-teknik perdagangan yang 

sebenarnya tidak begitu sulit untuk 

dipelajari. Namun yang paling 

penting, masyarakat harus mengerti 

bahwa melakukan investasi di pasar 

modal bukanlah suatu hal yang 

rumit dan ruwet.

Kedua, adanya pasar modal akan 

menambah lapangan pekerjaan baik 

langsung pada unit-unit di pasar 

modal seperti bursa efek, serta 

unit penunjang seperti Kustodian 

Sentral Efek Indonesia (KSEI)4 dan 

Kliring Penjaminan Efek Indonesia 

(KPEI)5, maupun tidak langsung 

akibat dari banyaknya perusahaan 

yang bisa tumbuh dan berkembang 

karena adanya suntikan dana yang 

4. Sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas 
transaksi di pasar modal (bursa). Sesuai fungsinya, KSEI 
memberikan layanan jasa yang meliputi: administrasi 
rekening efek, penyelesaian transaksi efek, distribusi hasil 
corporate action dan jasa-jasa terkait lainnya, seperti: 
post trade processing (PTP) dan penyediaan laporan-
laporan jasa kustodian sentral

5.  Menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesa-
ian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI 
sebagai mitra pengimbang sentral (central counterparty) 
dalam kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi 
terhadap lebih dari 120 perusahaan efek yang terdaftar di 
bursa, berkewajiban untuk menerapkan standard-standar 
internasional dalam proses otomatisasi proses kliring dan 
penyelesaian transaksi bursa. Dengan demikian proses 
kliring, penyelesaian transaksi, dan penjaminan dapat ber-
jalan dengan lebih wajar, teratur, efisien sehingga dapat 
meminimisasi risiko penyelesaian transaksi bursa baik 
saham maupun derivatif.

Tabel-1. Daftar 10 Bursa dunia dengan kinerja tertinggi di 2017

No. Index Negara Return
1 Hang Seng Hongkong 35.99
2 S & P Sensex India 27.90
3 DJIA Amerika Serikat 25.68
4 PSE Index Filipina 25.11
5 Kospi Korea Selatan 21.76
6 JCI Indonesia 19.99
7 Nikkei 225 Jepang 19.10
8 FTSE ST Singapura 18.13
9 SET Index Thailand 13.66
10 FTSE BM Malaysia 9.45

 
Sumber: Bursa Efek Indonesia. Pada Arief Budiman, Abdul Malik.
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mereka peroleh dari pasar modal. 

Berdasarkan data BEI per awal 

Oktober 2017, kapitalisasi pasar 

BEI tercatat US$484 miliar atau 

setara dengan Rp6.500 triliun, 

suatu jumlah modal yang sangat 

besar dalam mendorong ekspansi 

usaha perusahaan yang tentunya 

memberikan tambahan kesempatan 

kerja kepada masyarakat.6

Ketiga, keberadaan pasar modal 

dapat mempengaruhi kebijakan 

ekonomi pemerintah baik kebijakan 

fiskal, kebijakan perdagangan 

(ekspor-impor), kebijakan pajak 

berupa insentif perpajakan atau 

pengenaan pajak atas transaksi di 

pasar modal, yang akan berdampak 

kepada masyarakat berupa 

keringanan perpajakan.

Keempat, keberadaan pasar modal 

dapat menyebabkan masyarakat 

dapat menikmati produk dari 

suatu perusahaan. Karena adanya 

tambahan permodalan maka 

perusahaan akan melakukan 

ekspansi produksi dan diversifikasi 

produk yang membuat produk 

perusahaan yang dapat dinikmati 

masyarakat menjadi lebih banyak. 

Sehingga masyarakat mempunyai 

pilihan dan alternatif atas produk-

produk perusahaan yang mereka 

butuhkan. Keberadaan pasar 

modal akan dapat meningkatkan 

economic scale atau skala ekonomi 

perusahaan sehingga dapat 

memproduksi barang dengan 

harga yang lebih murah dengan 

kualitas yang lebih baik serta 

jumlah yang lebih massive. Hal ini 

sangat bermanfaat bagi konsumen 

karena dengan uang yang lebih 

sedikit dapat memeroleh barang 

yang lebih banyak dengan kualitas 

6. Safyra Primadhyta. 2017. Kapitalisasi Pasar Saham RI 
Kalah dari Google. CNN Indonesia. 

yang lebih baik, serta ketersediaan 

barang-barang yang dibutuhkan 

masyarakat.

Kelima, keberadaan perusahaan 

yang go public di pasar modal 

tentunya akan memiliki potensi 

keuntungan yang pada periode-

periode tertentu dibagikan pada 

masyarakat yang memiliki saham 

pada perusahaan tersebut atau 

dikenal dengan istilah pembagian 

dividen (keuntungan perusahaan). 

Keuntungan lainnya yang diperoleh 

masyarakat yang memiliki 

saham perusahaan publik adalah 

adanya kesempatan mendapatkan 

keuntungan dari kenaikan harga 

saham yang dikenal dengan capital 

gain. Sebagai suatu ilustrasi apabila 

investor membeli suatu saham 

dengan harga 100 rupiah, apabila 

harga saham tersebut naik ke 110 

misalnya, maka investor menikmati 

keuntungan (capital gain) sebesar 10 

rupiah atau 10 persen dari hasil beli 

jual saham di pasar modal.

Keenam , keberadaan pasar 

modal menyebabkan kemudahan 

masyarakat dalam memperoleh 

barang kebutuhan mereka yang kini 

diproduksi oleh perusahaan yang 

go public di pasar modal dengan 

jumlah yang lebih banyak dan dapat 

didistribusikan kepada masyarakat 

di wilayah yang luas karena adanya 

rantai distribusi yang lebih baik 

yang didukung oleh permodalan 

perusahaan yang lebih baik pula. 

Barang konsumsi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat seperti makanan, 

rumah, pakaian, transportasi 

dan juga berbagai macam 

kebutuhan konsumsi lainnya, 

dapat diperoleh dengan mudah 

karena meningkatnya produksi 

dari perusahaan-perusahaan yang 

mendapatkan tambahan modal dari 

pasar modal. 

Dari apa yang telah diuraikan di 

atas, terlihat bahwa pasar modal 

memiliki banyak manfaat kepada 

berbagai pihak baik emiten, 

pemerintah, dan yang paling 

penting manfaat pasar modal bagi 

masyarakat. Namun manfaat pasar 

modal bagi perekonomian Indonesia 

secara keseluruhan belumlah 

optimal, karena kalau merujuk 

kepada kapitalisasi Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017, baru 

mencapai Rp 7.052 triliun atau 51.8 

persen dari Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia pada tahun yang 

sama. Sebagai Perbandingan, rasio 

kapitalisasi pasar modal terhadap 

PDB di beberapa negara Asia dan 

Asia Tenggara jauh lebih tinggi 

daripada apa yang telah dicapai 

Pasar Modal Indonesia. Rasio 

kapitalisasi pasar modal beberapa 

negara Asia terhadap PDB mereka 

adalah sebagaimana yang terlihat 

pada tabel-2

Dari data pada tabel-2 terlihat 

bahwa rasio kapitalisasi pasar 

modal Indonesia terhadap PDB 

adalah yang terendah jauh 

dibawah Singapura, Jepang dan 

Korea Selatan, bahkan masih 

dibawah pasar modal China. 

Untuk meningkatkan manfaat dari 

pasar modal Indonesia terhadap 

perekonomian masyarakat dan 

manfaat langsung bagi masyarakat 

yang terkait dengan pasar 

modal, masih diperlukan kerja 

keras dari berbagai pihak baik 

emiten, investor, dan khususnya 

pemerintah agar rasio kapitalisasi 

pasar modal terhadap PDB ini 

dapat ditingkatkan mendekati 

negara-negara Asia lainnya seperti 
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rangka meningkatkan tingkat 

literasi pasar modal masyarakat 

adalah menerapkan tiga pilar 

Strategi Nasional Literasi Keuangan 

yakni: (i) literasi keuangan, (ii) 

penguatan infrastruktur literasi 

keuangan dan (iii) pengembangan 

produk dan jasa keuangan. 

Menggelar Pasar Keuangan 

Rakyat (PKR) sebagai rangkaian 

acara peluncuran layanan 

keuangan mikro yang bertujuan 

untuk meningkatkan literasi 

keuangan masyarakat dengan 

memperkenalkan industri jasa 

keuangan beserta produk dan 

jasa keuangan, khususnya 

untuk masyarakat menengah 

ke bawah. Selain itu juga untuk 

memperluas akses masyarakat 

(financial inclusion) terhadap 

lembaga jasa keuangan sekaligus 

menggunakan produk dan jasa 

keuangan yang ada. Berikutnya 

adalah meluncurkan program 

Strategi Nasional Literasi Keuangan 

pada 19 November 2013 bersama 

Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan 

dari seluruh industri keuangan 

(perbankan, asuransi, pasar modal, 

pembiayaan, pegadaian dan dana 

pensiun). Program literasi tersebut 

diharapkan bisa mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang memiliki 

tingkat literasi keuangan yang tinggi 

(well literate) sehingga masyarakat 

dapat memilih dan memanfaatkan 

produk dan jasa keuangan guna 

meningkatkan kesejahteraan.

OJK juga akan meningkatkan peran 

bursa pasar modal sebagai sumber 

pendanaan agar pendanaan untuk 

pengembangan usaha di Indonesia 

tidak hanya berbasis perbankan. 

Saat ini OJK telah menyiapkan 

infrastruktur yang diperlukan dari 

sisi peraturan, teknologi informasi 

yang mendukung dan sumber daya 

manusia yang berkualitas. OJK juga 

mempunyai misi untuk memperluas 

akses masyakarat kepada sumber-

sumber pendanaan (financial inclusion) 

baik yang bersumber dari sektor 

perbankan dan sektor non- bank.

Disamping itu OJK juga telah 

mengembangkan produk-produk di 

Korea Selatan misalnya. Rasio 

kapitalisasi yang tinggi terhadap 

PDB merupakan cermin dari 

meningkatnya kapitalisasi di pasar 

modal yang akan memberikan 

manfaat  lebih banyak kepada 

masyarakat sebagaimana yang telah 

diuraikan diatas.

Partisipasi masyarakat di pasar 

modal Indonesia masih rendah 

dibandingkan dengan produk 

keuangan lainnya seperti perbankan 

dan asuransi, hal ini berkaitan 

dengan tingkat literasi masyarakat 

terhadap pasar modal.  Pada tabel-3 

terlihat rendahnya tingkat literasi 

masyarakat Indonesia terhadap 

pasar Modal dibandingkan dengan 

sektor yang lain seperti perbankan 

dan asuransi. Hanya 0.73% dari 

masyarakat Indonesia yang tidak 

mengenal perbankan dan 39.8% 

yang tidak mengenal asuransi. 

Tetapi untuk pasar modal ternyata 

93.79% masyarakat Indonesia 

tidak mengenal pasar modal. Hal 

ini ironis dan menjadi salah satu 

sebab mengapa tingkat kapitalisasi 

pasar modal Indonesia masih lebih 

rendah dibandingkan beberapa 

negara sebagaimana yang terlihat 

pada tabel-1. Kalau tingkat literasi 

masyarakat Indonesia terhadap 

pasar modal sudah meningkat 

(cukup tinggi), maka akan semakin 

banyak emiten yang akan mencari 

dana di pasar modal dengan 

melakukan penawan saham 

(Public Offering) dan tentunya 

akan meningkatkan kapitalisasi 

pasar modal Indonesia. Pada 

akhirnya manfaat pasar modal 

bagi perekonomian dan khususnya 

masyarakat Indonesia juga secara 

otomatis akan meningkat.

Beberapa usaha yang dilakukan 

oleh otoritas pasar modal dalam 

Tabel-2. Rasio Kapitalisasi Pasar Modal terhadap PDB (2015)

No Nama Negara Kapitalisasi Pasar Modal PDB Rasio 
(persen)

1 Jepang USD4.485 miliar USD4,383 miliar 102.3

2
Shanghai  dan 
Shenzhen 
(China)

USD3.986 miliar + USD2.285 
miliar (USD6.271 miliar)

USD11,060 
miliar

56.6

3 Korea Selatan USD1.251 miliar USD1,383miliar 90.4

4 Singapura USD600 miliar USD 296,8 miliar 202.1

5. Indonesia USD426,78 miliar USD 861,3 miliar 49.5/*

 
Sumber: Bank Dunia. /*Pada tahun 2017 naik jadi 51.8 persen.
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pasar modal seperti : (i) Revitalisasi 

perdagangan produk derivatif 

dengan melakukan review terhadap 

peraturan bursa terkait kontrak 

berjangka indeks efek dan kontrak 

opsi saham. (ii) Memaksimalkan 

penggunaan bond index dengan 

melakukan pengkajian bond index 

sebagai parameter perkembangan 

perdagangan surat utang dan 

sukuk. (iii) Pengembangan kerangka 

regulasi produk syariah (iv) 

pengembangan produk pengelolaan 

investasi yang sesuai selera pasar 

dan (v) mengupayakan insentif 

pajak atas kupon obligasi di reksa 

dana (Nurhaida, 2013).7

Kesimpulan

Pasar modal bermanfaat bagi 

perekonomian suatu negara 

khususnya bagi emiten (perusahaan 

publik), investor/trader, pemerintah 

dan masyarakat. Ada tujuh manfaat 

pasar modal bagi masyarakat 

yaitu: Memberikan peluang kepada 

para investor dan trader untuk 

mendapatkan untuk melakukan 

investasi di pasar modal. Menambah 

peluang untuk mendapatkan 

pekerjaan (kesempatan kerja). 

Mendorong kebijakan pemerintah 

7.  Nurhaida pada Suparman Zen Kemu (2016).

pada sektor perdagangan (ekspor-

impor) dan kebijakan fiskal berupa 

keringanan pajak. Memungkinkan 

perusahaan melakukan diversifikasi 

produk sehingga masyarakat 

lebih memiliki keleluasaan dalam 

membeli produk yang mereka 

inginkan. Memungkinkan 

masyarakat memperoleh 

keuntungan dalam bentuk deviden 

maupun capital gain. Meningkatkan 

economic scale sehingga perusahaan 

dapat meningkatkan produksi yang 

lebih berkualitas dengan harga 

yang lebih murah. Mendorong 

adanya distribusi yang lebih baik ke 

wilayah yang lebih luas, sehingga 

seluruh lapisan masyarakat dapat 

menikmati produk yang mereka 

butuhkan.

Rasio kapitalisasi pasar modal 

Indonesia terhadap PDB masih 

lebih rendah dari rasio kapitalisasi 

terhadap PDB di beberapa negara 

Asia. Hal ini terjadi karena 

antara lain disebabkan oleh 

masih rendahnya tingkat literasi 

atau pengenalan masyarakat 

terhadap pasar modal. Hal ini 

membatasi ruang gerak emiten 

untuk melakukan public offering 

saham mereka di pasar modal yang 

berdampak pada rendahnya nilai 

kapitalisasi pasar modal Indonesia. 

Sehingga manfaat optimal dari 

keberadaan pasar modal Indonesia 

kepada perekonomian secara 

umum dan secara khusus kepada 

masyarakat belum bisa dicapai.
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Tabel-3. Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Produk Keuangan.

Tingkat Literasi
Produk Keuangan

Perbankan Asuransi Pasar Modal

Well Literate 21.80% 17.84% 3.79%

Sufficient Literate 75.44% 41.69% 2.40%

Less Literate 2.04% 0.68% 0.03%

Not Literate 0.73% 39.80% 93.79%

100% 100% 100%

 
Sumber: Suparman Zen Kemu (diolah) 
Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia.  

Jurnal Kajian Vol.21, No.2, Juni 2016. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
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Mengefektifkan  
Kebijakan Subsidi KRL Jabodetabek 
Lebih Tepat Sasaran
|| Agunan Samosir *)

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

S
aat ini, angkutan publik yaitu kereta rel listrik 

(KRL) menjadi kebutuhan sehari-hari bagi 

masyarakat Jabodetabek. Hal tersebut terlihat 

dari jumlah penumpang KRL Jabodetabek 

terus bertambah setiap tahunnya. Tahun 2014, 

rata-rata jumlah penumpang yang menggunakan 

KRL Jabodetabek sekitar 571.216 per hari. Tahun 

berikutnya, jumlah penumpang yang menggunakan 

KRL meningkat cukup tinggi menjadi 705.562 per hari. 

Jumlah penumpang pada tahun 2016 dan 2017 terus 

mengalami peningkatan menjadi 865.342 penumpang 

per hari. Memasuki kwartal kedua tahun 2018, rata-

rata per hari jumlah penumpang mencapai 918.441. 

Tingginya kenaikan jumlah penumpang KRL 

Jabodetabek sejak tahun 2014 tersebut menunjukkan 

bahwa masyarakat semakin sadar bahwa angkutan 

perkeretaapian menjadi angkutan yang bebas dari 

kemacetan dibandingkan menggunakan kendaraan 

bermotor. Selain itu beberapa faktor yang mendorong 

masyarakat beralih dari kendaraan pribadi angkutan 

KRL antara lain yaitu (i) harga tiket KRL yang murah, 
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dan (ii) pelayanan dari penyedia jasa 

yaitu PT Kereta Comuter Indonesia 

(KCI) semakin baik seperti ketepatan 

waktu, kenyamanan di KRL, 

keamanan dan lainnya. 

Konsekuensi dari meningkatnya 

jumlah penumpang mengakibatkan 

alokasi public service obligation 

(PSO) atau beban subsidi KRL 

Jabodetabek terus meningkat 

setiap tahunnya. Jumlah subsidi 

yang disediakan APBN untuk KRL 

Jabodetabek 2012 hanya sebesar 

Rp134,29 miliar, meningkat hampir 

lima kali pada tahun 2014 menjadi 

Rp524,87 miliar. Hal yang sama 

juga terjadi pada tahun berikutnya, 

bertambahnya jumlah penumpang 

tahun 2015 mengakibatkan subsidi 

yang diberikan ke masyarakat yang 

menggunakan KRL Jabodetabek juga 

bertambah menjadi Rp975,50 miliar. 

Beban subsidi terus meningkat pada 

tahun 2016 dan tembus pada angka 

Rp1,07 triliun. Berdasarkan data 

sementara, realisasi subsidi KRL 

Jabodetabek tahun 2017 mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun 

sebelumnya menjadi Rp1,39 triliun. 

Padahal alokasi di APBN hanya 

sebesar Rp1,26 triliun. Melihat 

data lima tahunan 2012-2017, 

diperkirakan beban subsidi tahun 

2018 minimal sama atau meningkat 

dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal yang menarik dari pemberian 

subsidi angkutan kereta api (KA) 

adalah subsidi yang diberikan 

Pemerintah kepada KRL Jabodetabek 

cenderung naik dibandingkan 

pemberian subsidi atau PSO KA 

dan Kereta Rel Diesel (KRD) 

Ekonomi. Gambar 2 menunjukkan 

dukungan Pemerintah terhadap 

KRL Jabodetabek terus meningkat 

setiap tahunnya dan melebihi 

pemberian PSO KA dan KRD 

Ekonomi. Pemberian PSO KA 

Gambar 1. Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek 2014-2018
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dan KRD Ekonomi tahun 2012 

sebesar Rp489,56 miliar meningkat 

menjadi Rp564,43 miliar pada tahun 

2014. Tahun 2017, PSO KA dan 

KRD Ekonomi meningkat sebesar 

Rp264,06 miliar menjadi Rp828,5 

miliar. Sementara itu, alokasi PSO 

KA dan KRD Ekonomi tahun 2018 

sebesar Rp1,09 triliun.

Total subsidi angkutan kereta api 

yang dialokasikan dalam APBN 2018 

adalah Rp2,39 triliun. Sebanyak 

54,27 persen diberikan kepada KRL 

Jabodetabek. Walaupun beban 

subsidi angkutan KA semakin besar 

setiap tahunnya, tujuan Pemerintah 

untuk memindahkan sebagian 

besar pengguna kendaraan pribadi 

ke angkutan KRL Jabodetabek 

dapat dikatakan cukup berhasil. 

Namun, besarnya beban subsidi 

KRL Jabodetabek mengakibatkan 

pemberian subsidi transportasi 

untuk daerah lain semakin terbatas. 

Pembangunan infrastruktur 

transportasi lain seperti light rail 

train (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) 

telah selesai dan akan dioperasikan 

pada bulan Agustus 2018. 

Beroperasinya LRT Sumsel ini juga 

memberikan konsekuensi adanya 

dukungan Pemerintah melalui APBN 

yaitu pemberian subsidi terhadap 

tiket yang dikenakan ke masyarakat. 

Demikian halnya pembangunan 

KA Bandara Internasional 

Minangkabau (BIM) ke Kota Padang 

yang rencananya akan beroperasi 

bulan Mei 2018. Pengoperasian KA 

BIM diperkirakan membutuhkan 

dukungan APBN dalam bentuk 

subsidi.

Hal yang sama juga dengan 

pembangunan LRT Jabodebek 

yang diperkirakan selesai pada 

tahun 2019 juga memberi tekanan 

terhadap APBN. Pemberian subsidi 

kemungkinan besar akan diberikan 

agar tiket yang dikenakan ke 

masyarakat menjadi terjangkau. 

Tentu saja yang menjadi pertanyaan 

adalah beban subsidi transportasi 

terutama angkutan kereta api 

akan terus diberikan? Apakah 

subsidi transportasi terutama KRL 

Jabodetabek diberikan kepada yang 

membutuhkan?

Target Penerima Subsidi

Seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya, tujuan pemberian 

subsidi KRL Jabodetabek adalah 

memindahkan pengguna kendaraan 

bermotor beralih ke angkutan 

publik. Pemberian subsidi ini 

diberikan ke seluruh penumpang 

KRL Jabodetabek tanpa melihat 

layak atau tidak layak penumpang 

tersebut memperoleh subsidi. 

Selama ini, tarif yang dibayar 

penumpang Bogor menuju Jakarta 

dengan jarak 55 kilometer (km) 

adalah sebesar Rp6.000. Padahal, 

tarif keekonomian yang dibebankan 

PT KAI melalui PT Kereta Comuter 

Indonesia (KCI) sebesar Rp13.750 

atau biaya perjalanan KRL per km 

adalah Rp250. Dengan demikian, 

subsidi yang diberikan Pemerintah 

melalui APBN adalah Rp7.750 

per penumpang. Subsidi KRL 

Jabodetabek yang disediakan dalam 

APBN justru lebih besar dari pada 

yang dibayar oleh penumpang.

Jumlah penumpang yang berasal 

dari Bogor menuju Jakarta pada 

tahun 2017 sekitar 339.129 

penumpang per hari atau sekitar 

39% dari total penumpang. 

Berikutnya adalah penumpang 

dari Bogor menuju Jatinegara 

sekitar 24% atau sebanyak 204.936 

penumpang. Jumlah penumpang 

lintas Bekasi ke Jakarta sebanyak 

124.494 penumpang per hari atau 

sekitar 16% dari total penumpang 

KRL Jabodetabek. Sedangkan 

penumpang yang paling sedikit 

adalah penumpang yang berasal dari 

Tangerang menuju Duri yaitu sekitar 

68.226 atau 8% dari total penumpang 

KRL Jabodetabek.

Berdasarkan data PT KCI tahun 

2017, masyarakat yang paling 

banyak menikmati subsidi adalah 

lintas Bogor menuju Jakarta 

dan Jatinegara yaitu 63% dari 

total subsidi KRL Jabodetabek. 

Selanjutnya adalah penumpang dari 

Bekasi menuju Jakarta dan Serpong 

menuju Jakarta memperoleh subsidi 

masing-masing sebesar 16% dari 

total subsidi. 

Hasil survei yang dilakukan 

Lembaga Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia (LM 

FEUI) tahun 2016 menunjukkan 

bahwa penumpang KRL Jabodetabek 

yang memiliki penghasilan lebih dari 

Rp7 juta per bulan sebanyak 23,33% 

dari total penumpang. Sedangkan 

jumlah penumpang KRL Jabodetabek 

yang memiliki penghasilan Rp3 

juta – Rp7 juta per bulan sebanyak 

63,78%. Hasil survei tersebut 

juga menunjukkan bahwa jumlah 

penumpang yang layak menerima 

subsidi dengan asumsi penghasilan 

di bawah Rp3 juta per bulan 

sebanyak 12,9%. 

Mengingat beban subsidi yang terus 

meningkat dan belum adanya kritera 

siapa yang layak menerima subsidi, 

Pemerintah bisa menerapkan target 

sasaran penerima subsidi di masa 

mendatang. Pilihan kebijakan yang 

dapat diterapkan adalah menyusun 

kriteria penerima subsidi menjadi 

tiga kelompok yaitu: (i) buruh/
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pegawai yang berdomisili di luar 

Jakarta tapi bekerja di Jakarta, 

(ii) target sasaran lainnya adalah 

kelompok rumah tangga dengan 

usia lebih dari enam puluh tahun 

dan (iii) para pelajar/mahasiswa. 

Diperkirakan jumlah penumpang 

yang berasal dari tiga kelompok 

tersebut dibawah 15% dari total 

penumpang KRL Jabodetabek. 

Subsidi yang dialokasikan untuk 

penumpang KRL Jabodetabek APBN 

2019 sekitar Rp194,62 miliar.

Mekanisme pemberian subsidi sesuai 

target sasaran dapat dilakukan 

dengan beberapa cara antara lain: 

Pertama, kelompok buruh/pegawai 

yang tidak mampu berdomisili 

di luar Jakarta tapi bekerja di 

Jakarta harus menyampaikan surat 

keterangan bekerja dari Perusahaan/

Toko/Kantor dan surat domisili 

calon penerima subsidi. Pemberian 

subsidi ini sebaiknya dilakukan 

verifikasi oleh Direktorat Jenderal 

Perkeretaapian (DJKA), Kementerian 

Perhubungan (Kemenhub) 

selaku kuasa penerima anggaran 

(KPA) subsidi KRL Jabodetabek. 

Selanjutnya DJKA melakukan 

verifikasi surat keterangan tersebut 

bisa melalui tempat calon penerima 

subsidi bekerja dan tempat 

tinggalnya.

Kedua, kelompok masyarakat atau 

penumpang yang bisa memperoleh 

subsidi adalah Penduduk 

Jabodetabek yang berusia > 60 

tahun dan pelajar serta mahasiswa. 

Verifikasi terhadap penumpang 

berdasarkan usia > 60 tahun, pelajar 

dan mahasiswa cukup dibuktikan 

dengan kartu tanda penduduk (KTP), 

kartu pelajar dan kartu mahasiswa. 

Bila diperlukan, surat keterangan 

dari pemerintah daerah setempat 

bisa dipertimbangkan dan dari 

sekolah serta kampus dari calon 

penerima subsidi.

Subsidi diberikan bisa melalui (i) 

pemberian kartu khusus penerima 

subsidi misalnya Kartu Multi Trip 

yang diterbitkan PT KCI, dan (ii) top 

up sejumlah dana setiap bulannya 

kepada kartu khusus. Mekanisme 

pemberian subsidi ini diharapkan 

lebih tepat sasaran dibandingkan 

mekanisme pemberian subsidi 

selama ini.

Kelemahan dari pemberian 

seperti di atas oleh Pemerintah 

adalah memerlukan verifikasi 

terhadap target sasaran penerima 

subsidi. Biaya administrasi 

untuk perencanaan, monitoring 

dan evaluasi serta pemeriksaan 

cukup besar. Hal lainnya adalah 

ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM) untuk melakukan 

perencanaan, monitoring, dan 

evaluasi menjadi tantangan buat 

Pemerintah.

Kesimpulan

Pengalihan atau penurunan subsidi 

terutama KRL Jabodetabek di 

masa mendatang sudah waktunya 

dilakukan evaluasi agar beban APBN 

tidak membengkak. Kebutuhan 

subsidi untuk transportasi 

perkeretaapian lainnya seperti light 

rail train (LRT) di Sumatera Selatan 

diberikan mulai Agustus 2018 

dan LRT Jabodebek tahun 2019 

tidak dapat dihindarkan. Selain 

itu, beroperasinya KA Bandara 

Internasional Minangkabau (BIM) 

dengan lintas Padang menuju 

Bandara  yang direncanakan bulan 

Mei 2018 juga diberikan subsidi agar 

tiketnya terjangkau oleh masyarakat. 

Pilihan subsidi yang tepat sasaran 

untuk KRL Jabodetabek dapat 

dilakukan dengan target penerima 

subsidi yang layak diberikan 

yaitu buruh/pegawai, penumpang 

dengan usia > 60 tahun dan pelajar/

mahasiswa. Verifikasi kelayakan 

calon penerima subsidi terutama 

kelompok buruh/pegawai yang 

berdomisili di luar Jakarta tapi 

bekerja di Jakarta menjadi hal yang 

penting bagi DJKA Kemenhub 

untuk memastikan layak atau tidak 

layaknya penerima subsidi.
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Jakarta, (4/4): Tren pertumbuhan Indonesia sejak tahun 

2015 terus mengalami peningkatan dan hal tersebut 

diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2018. Kepala 

BKF, Suahasil Nazara dalam acara Indonesia Financing 

and Investment Forum 2018 di Jakarta mengungkapkan 

bahwa pertumbuhan Indonesia di tahun 2017 banyak 

disumbang dari konsumsi rumah tangga dan investasi. 

Dua komponen terbesar penyumbang GDP Indonesia 

tersebut akan terus digenjot oleh pemerintah di 

tahun 2018. Berbagai upaya pun telah disiapkan agar 

konsumsi rumah tangga dan investasi mencapai target 

yang telah ditentukan dalam APBN 2018.

Pertama, dari sisi konsumsi yang berkontribusi lebih 

dari 50% GDP tahun 2017, pemerintah akan tetap 

menjaga daya beli konsumen. Tidak hanya daya beli 

dari masyarakat menengah atas, tetapi juga daya 

beli dari masyarakat yang tergolong menengah 

bawah. Untuk masyarakat miskin misalnya, transfer 

pemerintah melalui dana desa terus ditingkatkan dan 

pemberian bantuan pangan dengan skema non-cash 

transfer. Selain itu, Kementerian Keuangan bersama 

Bank Indonesia akan berupaya agar inflasi tetap terjaga 

dengan menjaga kestabilan harga - harga volatile food 

seperti beras, gula, tepung dll. Diharapkan dengan 

upaya - upaya tersebut masyarakat golongan bawah 

tetap memiliki daya beli.

Investasi yang menjadi kontributor kedua terbesar 

untuk GDP Indonesia, tidak luput dari perhatian 

pemerintah. Dari Kementerian Keuangan misalnya, 

dalam waktu dekat ini akan mengumumkan peraturan 

terkait dengan skema tax holiday yang baru. Menurut 

Suahasil, di dalam peraturan tersebut, pemerintah akan 

memberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan 

badan selama 20 tahun bagi investor yang memiliki 

nilai investasi sebesar Rp 30 trilyun atau lebih. Fasilitas 

tersebut akan diarahkan untuk investor dari industri 

hulu lanjutnya.

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan bisnis 

start up di Indonesia, pemerintah akan membebaskan 

pajak untuk penghasilan dari perusahaan yang 

memberikan modal ventura kepada perusahaan start 

up. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses 

perusahaan start up untuk mendapatkan modal agar 

semakin berkembang

Pemerintah Akan Fokus Menarik Investor  
dari Industri Hulu
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Statistik

STATISTIK

Pemanfaatan jasa keuangan di Indonesia terus 

mengalami pertumbuhan. Berdasarkan survei Financial 

Inclusion Index (Global Findex) pada 2014, kepemilikan 

rekening bank orang-orang dewasa di Indonesia hanya 

sebesar 36 %. Angka tersebut tertinggal dari negara-

negara di Asia Tenggara lain dan masih jauh dari rata-

rata global yaitu sebesar 62 %. 

Meski meningkat dibanding 2011 yang hanya 

sekitar 19,6 %, tapi angka itu masih jauh dari target 

keuangan inklusif sebesar 50 %. Kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan sektor- sektor strategis 

ekonomi domestik merupakan hal yang penting, 

untuk itu pengetahuan tentang jasa keuangan dan 

pemanfaatan jasa keuangan bagi masyarakat luas 

merupakan hal yang sangat diperlukan.

Survei Global Findex dirilis Bank Dunia pada April 

2014, setelah survei yang pertama dipublikasikan pada 

2011. Global FIndex merupakan organisasi yang berada 

di bawah Bank Dunia ini menyediakan data  mendalam 

tentang bagaimana individu menyimpan, meminjam, 

melakukan pembayaran, dan mengelola risiko 

berdasarkan hasil wawancara dengan sekitar 150.000 

orang dewasa di lebih dari 140 negara.

Berdasarkan laporan Global Findex yang baru dirilis 

Bank Dunia, saat ini sekitar 48,9% orang dewasa di 

Indonesia telah memiliki rekening bank. Jumlah ini 

meningkat dari periode 2011 sebesar 20% dan 2014 

sebanyak 36%, yang berarti terlihat adanya lompatan 

besar dalam peningkatan inklusi keuangan. 

Inklusi Keuangan Indonesia Tumbuh Paling Cepat  
di Kawasan Asia Timur dan Pasifik
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Inward Oriented Trade Policy 

Kebijakan perdagangan berorientasi ke dalam dari 

suatu negara terhadap negara lain, yang bertujuan 

untuk menumbuhkan ekonomi dalam negeri dengan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berusaha 

untuk mengurangi atau menghilangkan interaksi 

perdagangan dengan negara lain yang dapat 

menyebabkan retaliasi atau balasan dari negara yang 

dibatasi tersebut dengan melakukan misalnya perang 

tarif, pembatasan investasi luar negeri dan sebagainya.

Laku Pandai

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka 

Keuangan Inklusif, yang merupakan program 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan 

layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya 

melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), 

dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi 

informasi.

Layanan Keuangan Digital

Adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/

atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui 

kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana 

teknologi antara lain mobile based maupun web based 

dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan 

masyarakat unbanked dan underbanked.

Financial Inclusion

Financial inclusion menggambarkan bahwa setiap 

orang atau entitas bisnis mendapatkan akses pada 

produk dan layanan keuangan yang berguna dan 

terjangkau yang dapat memenuhi kebutuhan 

mereka terkait misalnya transaksi, pembayaran, 

tabungan, pinjaman, asuransi yang diberikan dengan 

bertanggungjawab dan berkesinambungan. 

Creative Destruction

Sebuah istilah yang diberikan oleh Joseph Schumpeter 

dalam buku “Capitalism, Socialism, and Democracy” pada 

1942 yang menggambarkan sebuah proses perubahan 

industri yang langsung merevolusi struktur ekonomi 

yang merusak industri lama yang sudah ada dan 

menciptakan sebuah industri yang baru. 

Financial Technology

Biasa juga disingkat FinTech menurut BI merupakan 

hasil gabungan antara jasa keuangan dengan 

teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis 

dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya 

dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa 

sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi 

jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat 

dilakukan dalam hitungan detik saja.

Filantropi

Menurut KBBI, adalah cinta kasih (kedermawanan 
dan sebagainya) kepada sesama, yang umumnya 
dapat diberikan oleh seseorang atau organisasi 
dalam bentuk sumbangan dalam berbagai 
bentuknya.

Mandatory Spending

Pengeluaran negara pada program dan kegiatan 

tertentu yang harus dialokasikan oleh Pemerintah 

karena telah dimandatkan oleh Undang-Undang, di 

Indonesia misalnya anggaran pendidikan dalam APBN 

2018 tetap dijaga sebesar 20%, dan anggaran bidang 

kesehatan tetap dijaga sebesar 5%.

Glosarium

GLOSARIUM
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Cerita pendek ini berawal saat ada 

seorang pria dewasa sedang berjalan-

jalan di pantai. Pantai itu sangat indah 

seperti pantai bali. Pria itu lalu melihat 

sebuah botol kaca. Pria itu memungutnya 

dan melihat ada secarik kertas di 

dalam botol. Dia kemudian menarik 

gabus penyumbat botol dan menjumpai 

bahwa kertas tersebut ternyata sebuah 

peta harta karun. Tetapi pria itu tidak 

percaya, sehingga ia memasukkan peta 

harta karun itu kembali dalam botol, 

menyumbat botol, dan melemparkan 

botol itu ke laut.

Beberapa saat kemudian, pria dewasa 

lain sedang berjalan di pantai dan 

melihat botol itu. Dia juga mengambil 

botol, membukanya, dan menemukan 

peta harta karun. Orang ini cukup 

penasaran dengan harta karun tersebut. 

Ia mencoba berjalan menuju tempat 

yang ditunjukkan peta tersebut, yaitu 

sekitar 30 meter ke tengah laut. Tetapi 

ketika tinggi air laut mencapai paha, ia 

memutuskan untuk berhenti. “Ini cuma 

jebakan!” katanya. Jadi, ia bergegas 

kembali ke tepi pantai dan membuang 

botol itu kembali ke laut

Beberapa saat kemudian pria dewasa 

ketiga berjalan di tepi pantai dan 

melihat botol kaca itu terapung di air. Ia 

RENUNGAN

Peta Harta Karun
mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-

tanya sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu. 

“Hmm, peta ini cukup menjanjikan.” katanya, “Aku akan berusaha 

mencari harta karun ini!” Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke 

tempat yang ditunjukkan peta tersebut.

Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, dia melihat bahwa 

tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. 

Ia lalu menceburkan dirinya ke laut dan menyelam menuju benda 

bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti itu jauh lebih dalam dari 

perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali 

ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, 

ditutup, lalu dilemparkannya kembali ke laut.

Setelah itu, ada satu pria dewasa lagi berjalan-jalan di tepi pantai. 

Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, 

dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk 

menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi 

pantai dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke 

tempat yang ditunjukkan peta.

Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri 

ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata 

lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa 

menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu 

kembali 

ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Kemudian ia 

mendayung perahunya kembali ke tempat harta karun. Dengan 

perlengkapan selam lengkap ia kembali menyelam menuju ke peti 

harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar 

ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. 

ceritaimspirasi.net



Buku ini menyajikan berbagai analisis, 

hasil penelitian, pemikiran, dan 

rekomendasi mengenai beragam isu di 

sektor keuangan. Pembahasan diawali 

dengan tingkat keuangan inklusif 

Indonesia 2015, yang menggunakan 

pendekatan data Susenas 2015 dan 

kemudian dilanjutkan dengan kajian 

mengenai optimalisasi penerimaan 

perpajakan melalui kelonggaran 

kerahasiaan perbankan. Bagian 

selanjutnya membahas isu pasar 

modal, kemudian dilanjutkan dengan 

analisis deskriptif perbandingan kinerja 

surat berharga syari’ah dengan surat 

berharga konvensional, aktivitas 

ekonomi syariah,dan dibagian terakhir 

buku ini membahas tentang strategi 

fiskal atasi ketimpangan pendapatan 

yang dikaitkan dengan kredit usaha 

rakyat dan pembiayaan ultra mikro.

Disclaimer 
 

Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam majalah  ini bukanlah  
representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Badan Kebijakan Fiskal,  

Kementerian Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional 
penulis

Telah Terbit

Keragaman informasi dan analisis yang dipaparkan dalam buku ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah pembaca dan buku ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapapun yang berminat 

menelaah masalah - masalah di sektor keuangan. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangan yang 

terbaik bagi Kementerian Keuangan.
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