
Usaha yang dijalankan oleh perempuan seringkali meng-
hadapi kendala, baik dari segi kultural maupun dari segi 
struktural. Dari segi kultural, perempuan di Indonesia 
pada umumnya tidak didorong untuk mengembangkan 
usaha yang berskala besar atau menjadi sumber 
nafkah utama bagi keluarga. Perempuan hanya diharap-
kan menjalankan usaha sampingan untuk menambah 
penghasilan keluarga. 

Sementara secara struktural, usaha perempuan 
terkendala berkaitan dengan permodalan untuk pengem-
bangan usaha. Umumnya aset keluarga dimiliki oleh 
suami sehingga perempuan tidak memiliki akses agunan 
untuk kredit permodalan ke perbankan. Hal ini 
mengakibatkan usaha yang dijalankan para perempuan 
bersifat subsisten dan tidak bisa berkembang lebih 
besar lagi.

Kondisi inilah yang mendorong Amartha Fintek, salah 
satu pioneer layanan peer-to-peer (P2P) lending 
hanya berfokus pada penyaluran peminjaman modal 
mikro untuk perempuan. Sejak tahun 2010, Amarta 
telah menginisiasi pembentukan kelompok semacam 
koperasi usaha sebagai wahana penyaluran modal 
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kepada perempuan di wilayah Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. 
Pendampingan yang menyertai pemberian pinjaman 
modal usaha, dilakukan oleh Business Partner 
Amartha di lapangan. Bimbingan dilakukan 1 minggu
sekali untuk setiap kelompok, yang diikuti juga oleh 
pembayaran angsuran bulanan oleh mitra. Prosesi 
bimbingan diawali oleh pembacaan ikrar mitra, ikrar 
business partner, kemudian absensi kehadiran, peng-
hitungan angsuran, dan pengumuman tertentu 
apabila ada.

Business Partner (BP) Amartha biasanya adalah warga 
lokal yang direkrut oleh Amartha sehingga diharapkan 
dapat lebih mengenal demografi warga sekitar. Setiap 
BP memiliki peran untuk mengunjungi dan membina 
setidaknya 18-20 kelompok setiap minggu, mulai 
Senin hingga Kamis. BP juga memiliki kewajiban 
untuk mengkoordinir pembayaran angsuran melalui 
ketua majelis/kelompok dan menjadi jembatan 
penghubung antara mitra dan Amartha.

Salah satu mitra UMKM Amartha bernama 
Ibu Sumiyati yang berusia kurang lebih 50 tahun. 
Usaha yang dijalankan oleh Ibu Sumiyati adalah 
sandwich cracker isi tape goreng. Omzet dari usahanya 
berkisar Rp 5.000.000 per hari dengan tingkat 
keuntungan bersih mencapai Rp 10.000.000 per bulan. 
Ibu Sumiyati telah memulai kerjasamanya dengan 
Amartha semenjak 2012, dengan plafon pertama 
sebesar Rp 500.000. 

Dari usahanya ini, Ibu Sumiyati telah mampu merekrut 
8 orang tenaga kerja, dari kalangan kerabat dan juga 
tetangga. Tenaga kerja yang membantu Ibu Sumiyati 
adalah pada tahap produksi, pengepakan dan distribusi. 
Usaha Ibu Sumiyati ini bertahan cukup lama 
karena memang berhubungan dengan usaha suaminya 
yang memproduksi tape. Saat ini, Ibu Sumiyati 
mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Amartha 
sebesar Rp 13.000.000 dengan tenor pembi-
yaan selama 50 minggu. Selain mendapatkan pem-
biayaan dari Amartha, Ibu Sumiyati juga memiliki 
pinjaman dana di Bank BTPN melalui produk serupa 
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"Para pembaca yang budiman, selamat memasuki tahun 
baru 2019 dengan semangat dan produktivitas yang 
prima. Pada edisi kali ini redaksi menyajikan 2 tema 
utama yakni tentang pemberdayaan ekonomi perempuan 
dan inovasi perluasan inklusi keuangan dengan 
pemanfaatan teknologi informasi digital. Tema pem-
berdayaan perempuan mengulas pembelajaran dari
pendampingan yang dilakukan oleh Amartha Fintech 
di Jember dan Bogor. Sementara tema tentang inovasi 
pemanfaatan teknologi digital mengulas pembelajaran 
inisiasi koperasi digital dan juga upaya perluasan 
layanan yang dilakukan oleh Bank BTPN. Semoga artikel-
artikel yang disajikan di awal tahun ini dapat menjadi 
pendorong semangat dalam upaya memluas capaian 
inklusi keuangan"
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pemahaman terhadap pelayanan perbankan; 
dan 2) Fasilitasi intermediasi untuk mendukung 
pembiayaan di berbagai sektor potensial beker-
jasama dengan berbagai instansi pemerintah.

Sebagaimana diulas dalam tayangan Economic 
Challenges tentang “Menyambut Era Perbankan Digital”, 
bahwa perbankan perlu menggunakan teknologi ter-
baru untuk melayani masyarakat, terutamanya mereka 
yang berada di remote area. Serta perlunya dorongan 
terhadap layanan bank tanpa kantor cabang sebagai 
upaya penurunan suku bunga perbankan. Kendati 
disadari bahwa tantangan besar yang dihadapi 
perbankan dan sistem keuangan Indonesia diantaranya 
ialah perkembangan teknologi yang luar biasa. 
Tapi, di satu sisi teknologi dapat membantu sektor 
perbankan dan sistem keuangan. 

Adapun data yang ada menunjukkan bahwa penetrasi 
perbankan digital di Indonesia paling rendah diband-
ingkan negara lainnya di Asia. Kendati demikian OJK 
melansir perkembangan nilai transaksi phone banking 
di Indonesia menunjukkan hasil yang mencengangkan. 
Hal ini membuktikkan bahwa perbankan Indonesia 
perlu memanfaatkan peluang TIK yang ada.

Pengembangan layanan keuangan digital merupakan 
kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan 
yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, 
yang menggunakan sarana dan perangkat teknologi 
berbasis mobile atau web dalam rangka keuangan 
inklusif. Sebagai dasar pelaksanaan layanan keuangan 
digital, telah diterbitkan aturan (Surat Edaran) tentang 
penyelenggaran layanan keuangan digital Keuangan 
Inklusif melalui agen layanan keuangan digital individu. 

Layanan keuangan digital pun dikenal sebagai layanan 
perbankan tanpa kantor cabang (Branchless Banking) 
yang lantas diperluas menjadi Mobile Payment Services 
(MPS) yang berfokus pada layanan pembayaran secara 
mobile. MPS bertujuan memperluas jaringan penggunaan 
layanan perbankan tanpa kantor cabang dan menciptakan 
layanan perbankan yang efektif dan efisien dari sisi 
pembiayaan. MPS dapat membuka akses dan jangkauan 
jasa serta layanan keuangan guna mencapai masyarakat 
di pelosok daerah yang selama ini tak terlayani karena 
terkendala jarak dan infrastruktur. Hal ini tentu sesuai 
dengan cita-cita program nasional keuangan inklusif.

Dalam proyek uji coba (pilot project) yang telah dilaku-
kan, bank atau perusahaan telekomunikasi memiliki 
wilayah yang telah ditetapkan menjadi basis uji coba 
Branchless Banking. Bank sentral pun mengizinkan baik 
bank maupun perusahaan telekomunikasi menggunakan 
jasa Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK) atau Unit 
Perantara Layanan Sistem Pembayaran (UPLSP) sebagai 
perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat.

Akhir kata, TIK memiliki peran sangat vital dalam 
kehidupan bangsa Indonesia. Peranannya menjangkau 
segala aspek peri kehidupan manusia. Terlepas dari segala 

yang ditawarkan oleh Amartha, dengan plafond 
sebesar 20 juta rupiah. Ibu Sumiyati menyampaikan 
bahwa kelebihan Amartha adalah tidak ada potongan 
sama sekali dari pembiayaan yang diberikan dan 
seringkali diadakan bimbingan yang terkait dengan usaha 
seperti program literasi keuangan dan kegiatan 
sosial lainnya. 

Namun sayangnya akses pada kredit permodalan yang 
sudah dimiliki oleh Ibu Sumiyati, tidak serta merta 
membuatnya memanfaatkan layanan dasar perbankan
yakni menabung di bank. Ibu Sumiyati menjelaskan 
bahwa ia tidak memiliki tabungan di bank atas 
nama dirinya dan tidak membutuhkan rekening 
khusus untuk dirinya. Rekening transaksionalnya 
menggunakan rekening milik anaknya. 

Ibu Sumiyati mengeluhkan akses layanan keuangan 
yang jauh dari lokasi usahanya yang berada di tengah 
perkampungan, jauh dari jalan raya, yang menyulitkan 
apabila hendak bertransaksi. Ia berharap ada akses 
layanan keuangan yang dekat dengan warga dan ia 
tidak berkeberatan untuk dikenai biaya atas transaksinya 
kemudian selama itu dekat, cepat dan memudahkan. 
(RHL/AZ)

Peningkatan kualitas pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) difokuskan pada penyediaan 
aplikasi pendukung kegiatan perekonomian. Sehingga 
peran lintas sektor TIK dirasa sangat penting bila dikait-
kan dengan arah kebijakan utama sektor keuangan yaitu 
berupa pemeliharaan stabilitas sistem keuangan yang 
diimplementasikan dengan memperkuat ketentuan 
makroprudensial, penguatan ketahanan dan daya saing 
sektor keuangan/perbankan, dan kebijakan penguatan 
fungsi intermediasi. Perluasan akses layanan keuangan 
dilakukan tanpa melalui kantor bank atau dilakukan 
melalui cara non konvensional melalui pemanfaatan 
TIK dan kerja sama keagenan (Branchless Banking). 

Secara lebih rinci, intermediasi perbankan didorong 
melalui berbagai langkah semisal: 1) Perluasan akses 
keuangan (Financial Inclusion) kepada masyarakat 
khususnya layanan perbankan berbiaya rendah bagi 
masyarakat perdesaan termasuk peningkatan kualitas 
program, edukasi keuangan dan pelaksanaan survey 

Penetrasi Keuangan Digital di Era 
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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kendala yang ada, TIK diharapkan menjadi solusi ter-
baik mengatasi kesenjangan antar daerah maupun 
antar masyarakat. Adapun peran perusahaan tele-
komunikasi memberi andil dalam hal penyediaan 
layanan umum dan menemukan urgensinya. Khususnya 
dalam hal menjawab tuntutan masyarakat dan 
pemenuhan hak asasi warga negara guna memperoleh 
kemudahan akses informasi dan bertransaksi. (YHS)

Agen bank memiliki peran penting dalam 
memberikan layanan keuangan formal kepada 
masyarakat di Indonesia, tetapi peran agen bank 
masih belum optimal dalam melayani masyarakat. 
Studi dari Helix Institute mengungkapkan bahwa 
pada tahun 2017, 30% dari agen bank memiliki 
status dorman – agen yang tidak memiliki satu 
transaksi dalam satu bulan terakhir. Salah satu 
penyebab agen yang tidak aktif salah satunya 
adalah minimnya transaksi dari nasabah.

Studi dari Bank Dunia menunjukkan terdapat dua alasan 
utama masyarakat Indonesia tidak memiliki tabungan, 
yaitu tidak memiliki cukup uang dan jarak yang jauh ke 
lembaga keuangan. Selain itu, studi ini menunjukkan 
bahwa 30% dari masyarakat yang memiliki tabungan 
tidak menggunakan tabungannya. Agen bank adalah 
salah satu solusi yang diberikan pemerintah 
dalam menjawab alasan jarak yang jauh dari 
pelayanan keuangan. Masyarakat dapat mendapatkan 
produk dan layanan keuangan dari tetangga, 
warung langganan, tokoh masyarakat yang ber-
peran sebagai agen di lingkungan mereka. 

Lalu, apakah benar masyarakat Indonesia tidak 
memiliki cukup uang untuk ditabung? Alasan ini 
sepertinya perlu dikaji lebih dalam tentang per-
sepsi masyarakat kepada definisi ‘tabungan’. 
Masyarakat Indonesia memiliki arisan sebagai salah 
satu mekanisme tua dalam menabung. Masyarakat 
menyisihkan uang dalam jumlah yang sedikit dan 
menyimpannya di rumah  jug merupakan praktek yang 
umum terjadi di indonesia. 

Untuk meningkatkan aktivitas dari agen bank 
dan nasabah, Sekretariat DNKI dan Bank BTPN 
bekerjasama dalam studi riset yang didukung 
oleh Behavioral Insights Team dan Pulse Lab 
Jakarta.  Behavioral Insights Team berperan dalam 
mendesain  intervensi yang menggunakan pendekatan 
ilmu perilaku manusia atau behavioral science. 

Ilmu perilaku atau behavioral science mulai 
dipopulerkan oleh Richard Thaler, peraih nobel 
bidang ekonomi, dimana dia mengawinkan ilmu 
perilaku dengan ilmu ekonomi. Nudge, salah satu
alat populer dari ilmu ini menunjukkan hasil kuat 
untuk meningkatkan jumlah tabungan. Ide yang 
digunakan pada studi ini sangatlah sederhana 
yaitu melalui bentuk default enrollment. 
Sebagai contoh masyarakat di Amerika Serikat 
menabung lebih banyak jika otomatis terdaftar dalam 
tabungan pensiun yang dibuatkan oleh pemberi kerja 
daripada harus mendaftar secara mandiri. 

Hal ini membuktikan bidang ilmu ini menjanjikan 
jika dapat diaplikasikan dalam skala lebih besar. Per 
November 2018, Bank BTPN melalui program 
BTPN WOW telah memiliki lebih dari 179.704 
agen Laku Pandai dan 3.507.381 nasabah yang 
tersebar di seluruh Indonesia. Behavioral Insights Team 
dan Pulse Lab Jakarta mendesain pesan yang 
tepat untuk agen dengan mengoptimalkan saluran 
komunikasi Bank BTPN kepada agen sehingga 
dapat mendorong nasabah agar melakukan 
transaksi lebih banyak di agen. Desain studi ini 
berusaha menggunakan hal yang sudah dimiliki 
Bank BTPN sehingga tidak menimbulkan adanya 
biaya baru yang signifikan.

Kerjasama studi antara Sekretariat DNKI dan 
mitra lainnya akan menghasilkan produk studi 
yang dapat memperkaya pengetahuan dalam upaya 
meningkatkan kinerja agen bank. Sekretariat DNKI  
memiliki komitmen untuk mendukung upaya
mendorong keuangan inklusif melalui penyediaan 
produk riset yang berkualitas untuk pengambil 
kebijakan maupun industri. Terdapat kesempatan 
yang baik untuk menggunakan pendekatan ilmu 
yang sedang berkembang dalam upaya mendukung 
keuangan  inklusif  di Indonesia. (MIS)

INOVASI BARU DALAM 
MENDORONG KEUANGAN INKLUSIF

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

B U L E T I N    S N K I    E D I S I    X I I   |    J A N U A R I    2 0 1 9



4

Robert Neuwirth secara lugas mengulas tentang “The 
Power of The Informal Economy” dalam forum TED 
pada 2012 silam. Robert mengandaikan jika saja Adam 
Smith membuat teori tentang pasar rakyat (bukannya 
pasar bebas). Maka, salah satu kemungkinan yang akan 
menjadi prinsipnya ialah pasar rakyat dapat dipahami 
sebagai koperasi. Pengembangan koperasi dipercaya 
sebagai suatu langkah untuk maju. Robert berpesan 
bahwa ekonomi informal pada dasarnya merupakan 
kekuatan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi 
global dan memang sudah seharusnya kita menyadari
hal tersebut.

Sebenarnya jauh sebelum Robert mencetuskan ide 
briliannya tentang koperasi, Mohammad Hatta, sang 
founding fathers Negara Indonesia telah meletakkan 
dasar bagi sistem perekonomian Indonesia. Hatta 
menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. 

Hatta dalam konsep ekonominya tidak berkeinginan 
mengusung pasar bebas, tetapi bagaimana membangun 
dan mengembangkan ekonomi bangsa ini melalui 
sebuah usaha bersama dengan berdasar atas asas 
kekeluargaan agar segala potensi sumber daya yang 
ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 
bagi kesejahteraan dan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat dan atau masyarakat.

Di antara bentuk kerjasama ekonomi yang sangat 
menyita perhatian Hatta, yaitu kerjasama ekonomi 
dalam bentuk koperasi. Pemikiran ini lantas 
dituangkan ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945 dengan harapan koperasi akan dapat 
berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Berkaitan dengan peran koperasi di era modern guna 
menciptakan koperasi ideal sebagai masa depan bangsa 
Hatta pun telah menetapkan tujuh tugas koperasi di 

Indonesia diantaranya yaitu: memperbaiki produksi; 
memperbaiki kualitas barang; memperbaiki distribusi; 
memperbaiki harga; menyingkirkan “penghisapan” 
khususnya oleh para “lintah darat”; memperkuat 
permodalan; dan memelihara lumbung sebagai buffer
stock. Hatta secara tuntas telah mengaitkan karakter
bangsa dengan gagasan bahwa koperasi merupakan 
bentuk perekonomian modern yang paling cocok 
dengan karakter bangsa. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari salah seorang 
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu Prof 
Dr Eriyatno yang menuangkan pemikirannya tentang 
Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Pembangunan 
Nasional. Beliau mengungkapkan unsur pokok dalam 
manajemen perubahan sistem ekonomi kerakyatan 
diantaranya yaitu visi, keterampilan, insentif, sumber 
daya, dan rencana tindakan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa implementasi sistem ekonomi kerakyatan 
mutlak diperlukan sebagai bukti nyata bahwa amanat 
penderitaan rakyat tetap menjiwai kiprah pembangunan 
nasional. Sehingga perlu dipahami bahwa ekonomi 
kerakyatan merupakan pondasi ekonomi Indonesia.

KOPERASI DIGITAL:
GELIAT GENERASI BARU BADAN USAHA 

PRO RAKYAT DI ERA MODERN
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Inisiasi Dukungan Permodalan 
Usaha Ekonomi Perempuan

Di era modern seperti sekarang ini, makna penting 
pengembangan koperasi menjadi hal yang mutlak dan 
wajib hukumnya. Adapun yang menjadi fokus perhatian 
terkait dengan ide pengembangan koperasi diantaranya 
ialah tentang sinergi yang dapat dipacu oleh koperasi. 
Khususnya tentang pengambilan manfaat dari interaksi
maupun aksi bersama dalam memunculkan sinergi. Hal 
inilah yang menjadi fokus kekuatan koperasi modern 
masa kini. Mutis (1992) mengungkapkan ragam 
sinergi tersebut diantaranya meliputi technological 
synergy, management synergy dan participatory synergy.

Sinergi secara partisipatoris dan manajemen 
kemungkinan besar dapat dimaknai secara direktif, 
strategis dan taktis. Tetapi, sinergi secara teknologi 
menuntut peranan dan pemahaman teknis yang lebih. 
Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 
globalisasi berkembang dengan begitu cepat di era 
digital saat ini sehingga menjadi tantangan tersendiri 
terutama bagi koperasi guna menghadapi persaingan.

Koperasi mau tidak mau harus berbenah. Kemajuan 
teknologi menuntut koperasi untuk beradaptasi 
secara fleksibel melalui peningkatan daya kreativitas 
dan inovasi. Mengingat teknologi terus berkembang 
dan menuntut "Reformasi Koperasi" yang tidak 
sekedar kompeten melainkan akurat dan komersial 
guna meningkatkan kesejahteraan anggota.

Untunglah beragam kemudahan dapat ditemukan 
khususnya untuk pengembangan koperasi melalui 
sinergi teknologi semisal melalui aplikasi Android 
yaitu Play Store. Fitur ini menyajikan ragam 
aplikasi menarik yang dapat digunakan oleh koperasi 
di tanah air guna menunjang reformasi koperasi di 
bidang teknologi. Kemudahan teknologi aplikatif 
tentunya akan dapat memudahkan kinerja koperasi
guna mencapai tujuan koperasi di era modern. 

Melalui aplikasi teknologi yang disajikan diharapkan 
akan mampu meningkatkan tingkat efisiensi dan 
efektivitas koperasi di era modern agar lebih siap 
menghadapi tantangan dan persaingan di masa depan. 
Sinergi teknologi tentunya perlu berkolaborasi dengan 
sinergi manajemen dan partisipatoris khususnya 
dalam bidang pelatihan sumber daya manusia 

Perempuan adalah salah satu dari kelompok sasaran 
utama dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). 
Dalam konteks pengelolaan keuangan, perempuan 
memiliki peran yang penting pada ranah domestik dan 
publik. Pada ranah domestik di dalam rumah tangga, 
perempuan adalah ibu yang menjadi manajer keuangan 
yang menjamin terpenuhinya semua kebutuhan rumah 
tangga. Sementara pada ranah publik, perempuan dapat 
menjalankan berbagai usaha ekonomi yang melibatkan 
pengelolaan keuangan dengan skala yang lebih besar.  

Amartha (PT. Amartha Mikro Fintek) adalah perusahaan 
fintech microfinance (peer-to-peer lending) yang fokus 
pada pemberdayaan perempuan dan ibu di Indonesia. 
Amartha memiliki misi untuk memberdayakan kaum 
perempuan di berbagai pelosok Tanah Air agar memiliki 
kesetaraan terhadap akses layanan keuangan, memper-
oleh pelatihan mengelola ekonomi rumah tangga dan 
modal terjangkau, sekaligus menikmati kemajuan 
teknologi. Dimulai pada tahun 2010, Amartha saat ini
berhasil menggandeng 167 ribu mitra/nasabah 
perempuan dengan total penyaluran pembiayaan 
sebesar 700 milyar rupiah.

Jember merupakan wilayah kerja baru bagi Amartha. 
Di Kecamatan Kalisat, Amartha menyalurkan 
pembiayaan pertama kali pada minggu terakhir 
November 2018. Inisiasi dukungan permodalan ini 
dirangkai dengan kegiatan sosial berupa sesi literasi 
keuangan dasar dan pemeriksaan kesehatan gratis 
bagi ibu-ibu yang baru menerima permodalan usaha 
dari Amartha.

agar pengimplementasiannya lebih aplikatif.

Oleh karenanya, koperasi di era modern saat ini harus 
bisa menghadapi tantangan dengan menyiapkan strategi 
agar mampu bersaing dan menyelesaikan permasalahan 
guna menghindari ketertinggalan dengan entitas usaha 
bisnis lainnya. Strategi tersebut diantaranya melalui 
pemanfaatan teknologi dan fitur aplikatif. Hal ini guna 
memastikan bahwa peluang era digital harus bisa 
dimanfaatkan dan dikelola oleh koperasi menjadi 
keunggulan daya saing guna mewujudkan koperasi 
masa depan yang mandiri, sehat dan berkualitas 
dengan Sumber Daya Manusia yang kuat dan 
manajemen profesional. 

Pada akhirnya koperasi sebagai business entity tidak 
akan terlepas dari beragam kegiatan yang memacu 
rasionalitas dan meningkatkan efisiensi. Koperasi 
sebagai people’s business berkembang untuk memacu 
para pelaku ekonomi dari segi idealisme dan solidaritas 
dalam gotong royong. Selain itu koperasi bertujuan 
untuk saling menguntungkan dan mampu membangun 
citra organisasi yang mandiri, bukan sebaliknya!. (YHS)
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Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan bekerja sama 
dengan CIMSA (Center for Indonesian Medical 
Students’ Activities) Fakultas Kedokteran Universitas 
Jember. Kerjasama dengan CIMSA ini adalah kali 
kedua yang dilakukan oleh Amartha untuk inisiatif 
berkaitan dengaan kesehatan. Sebelumnya, Amartha 
juga pernah bekerja sama dengan Essilor, salah satu 
produsen lensa dan kaca mata untuk menyalurkan kaca 
mata gratis bagi anggota binaannya di daerah Jawa Barat.

Acara yang dihadiri oleh 40 ibu-ibu penerima 
bantuan modal dari Amartha ini melakukan pemeriksaan 
kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, kadar 
gula, kolesterol, dan asam urat. Para ibu yang 
rata-rata sudah berusia paruh baya ini sangat 
antusias mengkonsultasikan kondisi kesehatan yang 
mereka rasakan kepada calon dokter dari CIMSA.

Pada tingkat yang lebih kecil, respon terhadap inisiasi 
dukungan permodalan usaha ekonomi perempuan 
di Jember ini juga sangat positif. Hal ini dapat dilihat 
dari penuturan Ibu Ida, yang merupakan salah satu 
ketua Majelis (kelompok) binaan Amartha di Desa 
Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. 
Ibu Ida adalah nasabah binaan Amartha yang telah
menerima pembiayaan selama 3 minggu. Pembiayaan 
tersebut digunakan sebagai modal kerja dari usaha 
yang dijalani oleh Ibu Ida. Jenis usaha yang dilakukan 
Ibu Ida adalah produksi tahu putih yang telah 
digoreng dan siap konsumsi.

Nilai pembiayaan Ibu Ida sebesar Rp. 3,000,000,- 
dengan masa pembiayaan 50 minggu dan cicilan per 

minggu sebesar Rp. 77,500,-. Skala produksi usaha 
yang dijalankan oleh Ibu Ida mampu mengolah 
sekitar 50 kg kedelai dengan omzet per-minggunya 
berkisar Rp. 4,000,000,- melalui penjualan langsung 
maupun mendistribusikannya ke pasar setempat.
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Ibu Ida menutur-
kan bahwa ia mera-
sa sangat terbantu 
dengan adanya ban-
tuan permodalan 
untuk usahanya. 
Dengan modal tam-
bahan tersebut ia 
bisa menambah 
peralatan sehingga 
bisa meningkatkan 
kapasitas produksi 
usaha tahunya. Ia 
menyebutkan bahwa 
semua anggota 
kelompoknya juga 
merasakan hal 
yang sama. Usaha 
keluarga mereka menjadi lebih berkembang 
dengan bantuan permodalan ini.

Apresiasi tentunya memang layak diberikan kepada
inisiasi dukungan permodalan usaha ekonomi 
perempuan ini. Namun hal yang jauh lebih penting 
dalam kaitannya dangan perempuan sebagai 
salah satu kelompok sasaran utama dari SNKI 
adalah upaya yang lebih nyata untuk membuka 
akses seluas-luasnya pada layanan keuangan 
formal. Hal ini tentunya juga perlu disertai dengan 
pendampingan dan peningkatan literasi keuangan 
yang berkesinambungan. (RHL/AZ)

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Sumber Gambar : www.amartha.com



Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan 
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan 
dapat menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
mendukung. Dalam rangka implementasi hal tersebut, 
Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
pada tahun 2007 yang bertujuan untuk memperluas
akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM).

Dalam perkembangannya, program KUR telah 
mengalami beberapa perubahan baik skema maupun 
regulasi. Salah satu perubahan yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah demi terus mendukung perkembangan 
UMKM adalah penurunan suku bunga. Suku 
bunga KUR pada tahun 2015 - 2016 adalah sebesar 
12% yang kemudian pada tahun 2017 diturunkan 
menjadi 9%. Tahun 2018 ini pemerintah juga 
menurunkan suku bunga menjadi 7%. Penurunan 
suku bunga ini sesuai dengan amanat Presiden Joko 
Widodo yang mengamanatkan suku bunga kredit 
menjadi single digit.

Perubahan skema, regulasi dan sistem informasi 
tersebut membawa dampak yang positif bagi kinerja 
program KUR. Kinerja KUR sejak diluncurkan pada 
Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2018 
sudah disalurkan sebesar Rp 333 triliun 
dengan outstanding Rp 126 triliun kepada 13,8 juta 
debitur dengan NPL 1%. Adapun penyaluran KUR per 
skema masih didominasi untuk skema KUR Mikro 
sebesar  Rp 218,5 triliun (65,7%), diikuti dengan 
skema KUR Kecil sebesar Rp 113,6 triliun (34,1%) 
dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp 1,09 triliun 
(0,3%). Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah 
terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha 
kecil.

Pada awal tahun 2018, pemerintah sudah menurunkan 
suku bunga KUR menjadi sebesar 7% efektif per tahun. 
Penurunan suku bunga tersebut mampu mendorong 
kinerja positif dari penyaluran KUR. Terbukti bahwa 
realisasi penyaluran KUR 1 Januari 2018 sampai 
dengan 31 Desember 2018 sudah mencapai Rp 120,35 
triliun (97,2% dari target penyaluran Rp 123,801 triliun) 
dengan outstanding sebesar Rp 92 triliun. Apabila 
dilihat per wilayah, penyaluran KUR didominasi di 
Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 55%, 
diikuti dengan Sumatera 19,4% dan Sulawesi 11.1%. 
Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai 
dengan sebaran UMKM di Indonesia. 

Penyaluran KUR untuk sektor produksi juga terus 
meningkat seiring dengan peningkatan target porsi 
penyaluran KUR sektor produksi. Pada tahun 
2018 telah ditetapkan target penyaluran KUR di sektor 
produksi sebesar minimal 50%. Sampai dengan 31 
Desember 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor 
produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan 

Penurunan Suku Bunga KUR 
Mampu Mendorong Kinerja Penyaluran KUR Tahun 2018

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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jasa - jasa) sebesar 46,8%. Kinerja ini memang masih 
dibawah target namun sudah cukup meningkat 
dibandingkan dengan kinerja penyaluran KUR 
di sektor produksi tahun 2017 sebesar 42,6%.

Kinerja penyaluran KUR untuk masing – masing 
Penyalur KUR, sampai dengan 31 Desember 2018, 
Penyaluran KUR tertinggi dicapai oleh BRI 
sebesar Rp80,18 triliun, Bank Mandiri 
Rp17,58 triliun dan BNI Rp 15,99 triliun.

Memperhatikan kinerja positif penyaluran KUR 
tahun 2018 tersebut, pemerintah terus berupaya 
untuk memperbaiki skema KUR. Pada tahun 2019, 
telah ditetapkan target total plafon KUR sebesar 
Rp 140 triliun atau sebesar kemampuan 
anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp11,98  
triliun pada tahun 2019 di APBN. Memperhatikan 
besaran cost of fund kredit mikro perbankan 
serta tingkat suku bunga acuan BI 7 days repo 
rate, maka pemerintah menetapkan suku bunga 
KUR tahun 2019 tetap  sebesar 7% efektif per 
tahun. Subsidi bunga KUR masing – masing skema juga 
masih sama dengan tahun 2018 yaitu KUR Mikro 
sebesar 10,5%; KUR Kecil 5,55%; dan KUR 
Penempatan TKI 14% (termasuk collection fee). 

Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR di sektor 
produksi maka target penyaluran KUR di 
sektor produksi tahun 2019 meningkat 
menjadi sebesar minimal 60% dari total penyaluran 

KUR. Pada tahun 2019, pemerintah juga berupaya untuk 
mengoptimalisasi penyaluran KUR di sektor produksi 
dengan menyiapkan skema KUR untuk komoditas dan 
sektor – sektor prioritas seperti skema KUR Khusus 
Peternakan Rakyat, KUR Khusus Perikanan 
Rakyat, dan KUR Khusus Perkebunan Rakyat. 

Sesuai dengan arahan Menko Perekonomian 
selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan 
bagi UMKM bahwa, “ke depan, diharapkan 
terdapat bisnis model penyaluran KUR per 
skema dan per komoditas. Agar KUR ini bisa 
menjadi program yang bisa mendayagunakan peternak,
petani, nelayan, dan lain – lain”. Diharapkan 
program KUR dapat lebih memberikan dampak 
positif  bagi  masyarakat. (JLP)

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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