
Sebagai upaya meningkatkan akses pembiayaan 
melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat 
(KUR), Pemerintah kembali menyerahkan KUR 

peternakan rakyat, pada Sabtu (9/2) secara serentak 
di 5 (lima) daerah, yang dipusatkan di Desa Pandesari, 
Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

“KUR peternakan rakyat merupakan perluasan jenis 
KUR yang dimaksudkan untuk menggerakkan sektor 
ekonomi tradisional di pedesaan yang dikelola oleh 
rakyat, yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah 
terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 
red),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Darmin  Nasution  saat  acara  penyerahan  KUR.

Hari ini, sambung Menko Darmin, merupakan 
momentum yang baik dalam mengoptimalisasi 
penyaluran KUR Peternakan Rakyat. Kecamatan 
Pujon Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur 
dipilih sebagai lokasi penyerahan KUR Peternakan 
karena memiliki jumlah peternak yang besar sekaligus 
didukung oleh lahan peternakan yang luas dan subur.

Acara penyaluran KUR peternakan juga 
dilaksanakan serentak di 5 lokasi pendukung melalui 
video conference yaitu Kota Sumba Timur - Provinsi 
NTT, Kota Magelang – Provinsi Jateng, Kota Lampung 
Tengah – Provinsi Lampung, Kota Sinjai – Provinsi 
Sulawesi Selatan, Kabupaten Garut – Provinsi Jawa Barat. 
Kelimanya merupakan daerah penghasil ternak yang
utama.

“Perayaan serentak ini bertujuan untuk mensosial-
isasikan KUR Peternakan Rakyat kepada seluruh 
masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Menko Darmin.

Skema KUR Peternakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah terbukti membantu para peternak dalam 
mengakses pembiayaan untuk membantu permodalan. 
Tercatat sejak 2015 hingga 2018, KUR Peternakan
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sudah dinikmati oleh 687,897 debitur dengan 
total plafon sebesar Rp 14,4 triliun. Kredit Usaha 
Rakyat pun telah lama menjadi perhatian Presiden 
Jokowi. Bahkan di awal 2015, Presiden meminta 
bunga KUR diturunkan hingga 7%. Belum pernah 
pemerintah memberi bunga serendah itu. "Lantas 
bagaimana caranya? Dengan cara Pemerintah memberi 
subsidi pada bunganya," terang Menko Darmin.

Kepada para santri yang hadir, Menko Darmin berpesan 
seusai sekolah nanti, hendaknya jangan takut memulai 
usaha sendiri. Mau berwirausaha di sektor peternakan, 
perkebunan, silakan. "Karena, hanya dengan berusaha 
kita akan menjadi bangsa yang maju. Pemerintah sudah 
membangun infrastruktur sebagai prasyarat. Petani, 
peternak, nelayan, semuanya mendapat manfaat", 
tegasnya.

Selanjutnya bagi masyarakat yang hadir, Menko Darmin 
memberi saran, "mulailah beternak secara berkelompok, 

Sekapur Sirih

Selamat Membaca
Redaksi
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"Para pembaca yang budiman, Pada edisi kali ini 
redaksi menyajikan dua tema utama yakni tentang 
negara hadir perkuat ekonomi kerakyatan melalui 
KUR khusus peternakan rakyat dan cara indonesia 
bisa menangkap peluang perdangan digital domestik 
dan luar negeri. Tema peran E-Commerce melalui 
transaksi non tunai di era digital dalam men-
dayagunakan manfaat dari teknologi. Sementara 
tema sosialisasi akses keuangan inklusif para 
nelayan di kabupaten trenggalek serta peluncuran 
LinkAja yang hadir untuk bersaing dalam pasar 
uang elektronik di tanah air. Semoga artikel-
artikel yang disajikan pada edisi ini dapat menjadi 
pendorong semangat dalam upaya memluas capaian 
inklusi  keuangan"
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Adapun total penyaluran KUR Peternakan Rakyat 
yang disalurkan khusus pada hari ini sebesar 
Rp 21,29 Miliar kepada 205 debitur, dengan rincian:

Selain penyaluran KUR Peternakan Rakyat, pada 
acara ini juga turut disalurkan Corporate Social 
Responsibility (CSR), asuransi ternak, serta penyerahan 
santunan anak yatim. Bentuk pemberian CSR oleh 
penyalur KUR, penjamin KUR dan juga Pemerintah 
Daerah adalah alat pencacah ternak, instalasi 
biogas, hand tractor mini, alat penampung susu,
serta  alat-alat  penunjang  peternakan  lainnya.

Sementara itu Asisten II Perekonomian Pemprov Jawa 
Timur Wahid Wahyudi menyampaikan apresiasi atas 
digulirkannya KUR peternakan. Menurutnya, Jawa timur 
punya potensi yang tinggi di sektor Peternakan. Data 
tahun 2018 menunjukkan jumlah sapi potong 
mencapai 4.6 juta ekor, atau 30% dari populasi 
nasional. Sama halnya dengan sapi perah, sebanyak 
278 ribu ekor, 51% dari populasi nasional.

Namun kendala yang dihadapi biasanya kebanyakan 
rumah tangga masih memiliki sapi betina kurang 
dari 4 ekor perkeluarga, sehingga belum bisa 
dijadikan pendapatan utama. Dengan adanya KUR 
Peternakan ini diharapkan skala kepemilikan 
dapat meningkat hingga 10 ekor sapi perkeluarga, 
sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan warga.

Acara yang dihadiri lebih dari 5.000 orang peserta 
di Lapangan Desa Pandesari ini, turut pula dihadiri 
oleh Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 
Kemenko Perekonomian, Dirjen Peternakan Kementan, 
Sekda Pemkab Malang, Asisten Perekonomian Pemprov 
Jatim, Direksi Perbankan BUMN, Direksi Lembaga 
Penjamin Kredit, serta unsur muspida setempat. 
(AA/IQB)

jangan sendiri-sendiri". Dengan berkelompok, maka 
perencanaan usaha akan lebih terstruktur dan 
disiplin terjaga. Masing-masing anggota bisa saling 
mengingatkan dan membantu bila ada yang sakit atau 
kesulitan. Selain itu, para offtaker akan lebih mudah 
mengumpulkan hasil ternak, dengan harga yang 
lebih terjaga.

Dalam sesi perbincangan dengan Amirudin, seorang 
peternak sapi asal Sinjai melalui video conference, 
Menko Darmin berpesan agar sebisa mungkin 
memanfaatkan fasilitas KUR yang disediakan 
pemerintah. "Jangan takut KUR habis, itu kita siapkan 
banyak (plafonnya). Manfaatkanlah, guna membeli 
peralatan yang produktif". Ketika ditanya bagaimana 
harapannya terhadap KUR, Amirudin dengan 
malu-malu menjawab, "sudah sangat mudah Pak, tapi 
kalau bisa bunganya diturunkan lagi", yang lantas 
disambut  sorak  sorai  para  peserta  lainnya.

Kinerja KUR 2018

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko 
Perekonomian Iskandar Simorangkir melaporkan, 
sejak KUR skema baru dengansistem subsidi 
diluncurkan pada 2015 hingga akhir tahun lalu, KUR 
sudah disalurkan kepada 13,8 juta debitur UMKM 
dengan total akumulasi plafon sebesar Rp 333 Triliun.

Sedangkan penyaluran KUR selama 2018 mencapai 
Rp 120,35 triliun, atau 97,2% dari target tahun 2018 
sebesar Rp 123,801 triliun. Kinerja penyaluran KUR 
yang baik tersebut juga diikuti dengan terjaganya 
kualitas KUR yang tercermin dari tingkat Non 
Performing Loan (NPL) KUR sampai tahun 2018 ini 
yang hanya sebesar 1%. Rendahnya kredit macet 
ini menunjukkan bahwa sektor UMKM sangat 
disiplin dalam membayar kewajiban angsurannya.

Khusus di Jawa Timur, jumlah KUR yang disalurkan 
di Provinsi ini per akhir 2018 sebesar Rp 54,4 Triliun,
yang diberikan kepada 2,6 juta debitur. Dari jumlah 
tersebut, KUR yang disalurkan untuk peternak 
di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 3,1 Triliun, 
yang  diberikan  kepada  175.489  debitur.

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

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI



3

Indonesia telah menetapkan agenda yang ambisius 
untuk menangkap dan mendayagunakan manfaat dari 
teknologi digital bagi individu, bisnis dan perusahaan 
baru. Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa 
Indonesia menetapkan visi untuk menjadi ekonomi 
digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Perdagangan digital akan menjadi faktor yang sangat 
penting dalam mencapai visi ini, jumlah bandwidth 
lintas batas yang digunakan telah bertambah hingga 45 
kali lipat sejak tahun 2005. Jumlah ini diproyeksikan 
akan meningkat hingga sembilan kali lipat selama lima 
tahun kedepan, seiring dengan terus meningkatnya 
perkembangan arus informasi, pencarian, komunikasi, 
video, transaksi dan lalu lintas intra-perusahaan. 

Oleh karena itu, perdagangan digital sangatlah penting, 
tidak hanya sebagai cara untuk meningkatkan dan 
mendiversifikasi basis ekspor Indonesia, namun juga 
untuk mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia 
dalam memanfaatkan teknologi digital di setiap 
sektor ekonomi.

Walaupun demikian, tingkat kepentingan perdagangan 
digital dalam membantu Indonesia mencapai visi 
ini baru mendapat perhatian secara terbatas. Metrik 
ekonomi tradisional gagal dalam mengimbangi 
pertumbuhan ekonomi digital yang cepat, dan saat 
ini, tidak ada data dalam jumlah memadai yang bisa 
digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan 
perdagangan digital bagi ekspor atau ekonomi 
domestik. 

Untuk mengatasi kesenjangan yang ada, maka 
diperlukan penyediaan data baru tentang tingkat 
kepentingan perdagangan digital bagi ekonomi 
domestik dan ekspor Indonesia, dan rekomendasi 
bagaimana Indonesia bisa mendayagunakan manfaat 
dari perdagangan digital sepenuhnya, seiring dengan 
upayanya untuk menjadi negara digital terkemuka 
di dunia.

Perdagangan digital bisa menciptakan dampak positif 
yang sangat signifikan bagi perekonomian domestik 
Indonesia, dengan beberapa penerima manfaat 
terbesar berasal dari luar sektor digital. Perdagangan 
digital memungkinkan pencapaian efisiensi biaya 
bagi perusahaan di Indonesia (dari segi penyim-
panan data), memasuki pasar baru dan menghasil-
kan wawasan yang lebih baik dari data yang tersedia.

Ekspor digital hanya menyumbang angka 1 persen 
dari jumlah nilai ekspor Indonesia saat ini, namun 
angka ini bisa berkembang dengan pesat. Nilai ekspor 
barang dan jasa virtual yang didukung oleh ekonomi 
digital, seperti e-niaga, mencapai nilai ekspor Rp 28 
triliun saat ini. Jumlah nilai ekspor digital Indonesia 
di angka 1 persen masih relatif rendah bila 
dibandingkan dengan tingkat ekonomi negara-negara 
tetangganya. 

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari perdagangan 
digital masa depan, perlu mempertimbangkan opsi 
untuk mengurangi hambatan perdagangan digital 
yang ada saat ini. Pembuat kebijakan di Indonesia dan 
di seluruh kawasan Asia Pasifik bergegas dalam 
membuat peraturan terkait ekonomi digital. 

THE DIGITAL KOMODO DRAGON: 
CARA INDONESIA BISA MENANGKAP PELUANG 

PERDAGANGAN DIGITAL DOMESTIK DAN LUAR NEGERI 
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Peran E-Commerce Melalui 
Tranasaksi Non Tunai di Era Digital

Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa 
reformasi yang menjanjikan (seperti meningkatkan 
ambang batas minimal pengiriman masuk barang),
usulan persyaratan terkait lokalisasi data dan 
pengenaan bea masuk impor digital bisa 
memengaruhi aliran data dan melemahkan 
kemampuannya secara signifikan dalam menangkap 
peluang digital.

Akhir kata, terdapat peluang bagi Indonesia untuk 
memainkan peran utama di bidang ini, bukan 
hanya di lingkup pasar dalam negeri, namun juga 
di luar negeri dalam mendorong penetapan aturan 
perdagangan digital yang mendukung berbagai 
negosiasi perdagangan bilateral dan multilateral.

Nilai Domestik dari Perdagangan Digital 

Perdagangan digital mendukung manfaat ekonomi 
hingga Rp 125 triliun di Indonesia 
saat ini, melalui teknologi digital yang memungkinkan 
peningkatan produktivitas pekerja, biaya yang 
lebih rendah dan penciptaan sumber pendapatan 
baru. Nilai ini setara dengan angka 0,9 
persen dari PDB Indonesia saja. Hal ini menunjukkan 
adanya potensi yang belum dimanfaatkan, 
mengingat bahwa ekonomi ASEAN lamanya, seperti 
Malaysia, merasakan manfaat ekonomi yang sama 
dengan angka sekitar 2 persen dari PDB mereka. 

Tingkat penetrasi teknologi digital yang relatif 
rendah ini menunjukkan adanya potensi besar untuk 
menikmati dampak yang lebih besar di masa depan. 
Pada tahun 2030, angka ini bisa berkembang hingga 
lebih dari 18 kali lipat, mencapai Rp 2.305 triliun.

Nilai Ekspor Digital untuk Indonesia

Ekspor digital Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan 
bernilai lebih dari Rp 28 triliun. Nilai ini 
menjadikannya sebagai sektor ekspor terbesar ke-11 
di Indonesia, hanya sekitar 1,2 persen dari jumlah 
nilai ekspornya. Nilai ini relatif lebih rendah bila 
dibandingkan dengan ekonomi negara kawasan ASEAN 
lainnya – misalnya, meskipun ukuran PDB Indonesia 
3 kali lebih besar dari Malaysia, nilai ekspor digitalnya 

Gerakan Nasional Non Tunai telah dicanangkan 
oleh Bank Indonesia sejak 14 Agustus 2014 silam 
yang bertujuan meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap penggunaan instrumen 
non tunai dalam kegiatan perekonomiannya. 
Perlahan memang beragam manfaat bisa dirasakan 
melalui proses bertransaksi secara non tunai 
khususnya dalam hal kepraktisan dan keamanan 
menggunakan  instrumen  non  tunai. 

Selain faktor kepraktisan, instrumen non tunai juga 
memberikan efisiensi biaya dan kemudahan dalam 
pencatatan transaksi yang dapat dilakukan secara 
otomatis sehingga perhitungan aktivitas ekonomi 
menjadi lebih efektif. Selain itu penggunaan alat 
pembayaran non tunai mampu meningkatkan sirkulasi 
uang dalam perekonomian (velocity of money).

Nah, dalam implementasinya di lapang, industri 
keuangan telah menyediakan ragam instrumen 
non tunai semisal uang elektronik berbentuk 
kartu atau berbasis server dalam telepon seluler 
(ponsel)/smartphone. Inovasi yang ada dilatar-
belakangi oleh jumlah pengguna ponsel dan 
internet di Indonesia yang meningkat tiap tahun. 

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
disebutkan bahwa perkembangan nilai transaksi 
e-banking di beberapa bank di Indonesia berdasarkan 
jenis delivery channel pada perkembangan 
tahun 2012 – 2013 didominasi oleh Internet Banking 
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kurang dari sepertiganya Malaysia. Namun, jika 
perdagangan digital dimanfaatkan sepenuhnya, 
nilai ekspor digital Indonesia berpotensi 
bisa berkembang hingga lebih dari 8,5 kali nilai 
saat  ini  dan  mencapai  nilai  Rp  240  triliun.

Menangkap Peluang Perdagangan Digital 

Untuk merealisasikan potensi penuh dari perdagangan 
digital yang ada, para pembuat kebijakan perlu 
membahas empat hal yang berpotensi menjadi 
pertimbangan para pelaku bisnis seputar perdagangan 
digital. Berita baiknya adalah bahwa semuanya bisa 
diatasi tanpa perlu terlalu membatasi aliran 
perdagangan digital. 

Indonesia memiliki peluang untuk memastikan 
ekosistem domestik yang kuat bagi perdagangan 
digital dan juga memainkan peran dalam advokasi 
perdagangan digital agar bersifat tetap terbuka 
di kawasan Asia Pasifik, demi melindungi potensi 
manfaat bagi perusahaan Indonesia. (YHS)
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sebesar 28,52 persen, sedangkan pada perkembangan 
tahun 2013 – 2014 didominasi oleh SMS/Mobile 
Banking sebesar 24,33 persen. Hal ini memperlihatkan
bahwa ATM dan EDC mulai kurang diminati oleh
masyarakat sehingga peralihan ke era non tunai 
semakin jelas terlihat.

Selain itu berdasarkan data dari McKinsey Asia 
Personal Financial Services Survey (2014), disebutkan 
bahwa transaksi non tunai kita telah beralih ke 
digital channel. Indonesia sendiri menggunakan layanan 
digital tersebut terutama untuk membayar tagihan 
(82 persen). 

Selanjutnya, tentang penetrasi perbankan digital 
berdasarkan persentase responden yang menggunakan 
Internet Banking via PC atau smartphone,
secara umum di wilayah Asia Tenggara diperoleh 
gambaran bahwa penetrasi perbankan digital 
paling tinggi terjadi pada segmen pendapatan 
tinggi (kaya) dan berdasarkan usia terjadi pada 
segmen konsumen berusia muda yaitu rentang 
usia 21 – 29. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia. 
Penetrasi perbankan digital terjadi pada 
masyarakat Indonesia yang berpendapatan tinggi 
sebesar 57 persen dan pada anak muda berusia 
21 - 29 tahun sebesar 52 persen.

Secara persentase, penetrasi perbankan digital di 
Indonesia terutama mereka yang disebut "Digital 
consumers" ialah sebesar 36 persen. Angka ini 
lebih tinggi dibandingkan Thailand (19 persen), 
India (18 persen) dan Philippines (13 persen). 
Kendati demikian Indonesia memang masih di 
bawah Malaysia (41 persen). Korea Selatan memiliki 
penetrasi perbankan digital tertinggi sebesar 96 persen!

Era keuangan digital bukan berarti tanpa masalah. 
Oke, mungkin semua transaksi bisa saja terkesan 
dipermudah. Uang digital memungkinkan pembayaran 
apapun kepada siapapun dimanapun berada dan 
dapat dilakukan dalam sekejap. Biaya transaksi 
menjadi lebih rendah dan proses pembayaran yang 
kita lakukan menjadi lebih mudah. Inilah yang 
kemudian tampak sebagai fase baru dari uang 
dimana masa depan pergerakan uang dapat 
diprogram menjadi lebih cepat. Tapi, kembali 
lagi pada tentang bagaimana pengawasan semua 
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transaksi yang dilakukan secara online? Ini 
menjadi tugas bersama.

Branchless Banking merupakan bagian dari Layanan 
Keuangan Digital yang notabene merupakan kegiatan 
layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang 
dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga 
atau yang biasa disebut agen Layanan Keuangan 
Digital. Layanannya menggunakan sarana dan perangkat 
teknologi berbasis mobile maupun web dalam 
rangka mempermudah akses keuangan bagi masyarakat. 
Layanan Keuangan Digital merupakan inovasi dengan 
visi untuk membawa masyarakat dari bertransaksi 
tunai menjadi nontunai dan belajar menyimpan atau 
mengelola uang serta dapat melakukan transaksi 
keuangan dasar.

Khusus untuk kebijakan penguatan fungsi intermediasi 
maka diupayakan peningkatan akses layanan.
Adapun perluasan akses layanan keuangan 
diantaranya dilakukan tanpa melalui kantor bank atau 
dilakukan melalui cara non konvensional, yaitu 
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 
kerjasama keagenan (branchless banking). Sejalan 
dengan pengaturan di bidang makroprudensial 
guna memperkuat stabilitas sistem keuangan, Bank 
Indonesia telah meningkatkan akses keuangan serta 
memperkuat sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM). 

Sejumlah kegiatan untuk meningkatkan akses 
keuangan bagi masyarakat diantaranya yaitu 
pengembangan Layanan Keuangan Digital yang 
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 
Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Keuangan 
Inklusif melalui Agen Layanan Keuangan 
Digital Individu. 

Selain itu fasilitasi penyaluran bantuan pemerintah 
kepada masyarakat melalui Layanan Keuangan Digital. 
Program ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan pemerintah



menggunakan uang elektronik melalui agen individu 
dan sekaligus mendukung Gerakan Nasional Non Tunai. 
Lantas, bagaimana upaya lanjutan menggerak-
kan instrumen non tunai dalam Layanan Keuangan 
Digital di tengah dinamika masyarakat? Maka, 
jawabnya ialah: Scale Up dengan E-Commerce!

Secara sederhana E-Commerce (Electronic Commerce) 
dapat dipahami sebagai perdagangan elektronik 
melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan 
komputer lainnya. Layanan elektronik ini bertujuan 
menciptakan lingkungan komersial yang baru dalam 
bentuk elektronik dengan harapan dapat mengurangi 
biaya transaksi. Secara tidak langsung E-Commerce 
menawarkan mekanisme pembayaran yang berbeda 
kepada masyarakat. Oleh karenanya Bank Indonesia 
selaku regulator Sistem Pembayaran memandang 
perkembangan E-Commerce sebagai sebuah potensi 
yang membutuhkan regulasi agar tetap berada dalam 
koridor.

Ray Kurzweil seorang Inventor sekaligus seorang 
futurist berbagi pandangannya dalam TEDtalks berjudul 
“The Accelerating Power of Technology” pada 2005 
silam. Dijelaskan bahwa kemajuan teknologi 
mengakibatkan perkembangan ekonomi bertumbuh 
secara eksponensial terutama E-Commerce. Istilah 
kerennya “strictly a capital-markets phenomena”. 
Lebih lanjut Ray Anderson, seorang Sustainable-Business 
Pioneer pun pada Februari 2009 silam dalam tayangan 
TEDtalks berjudul “The Business Logic of 
Sustainability” menyebutkan bahwa bisnis dan 
industri adalah suatu kesatuan yang menyebabkan 
terjadinya degradasi lingkungan terutamanya biosfer 
sebagaimana dikutipnya dari salah satu buku best 
seller “The Ecology of Commerce” karya Paul Hawkens.

Oleh karenanya dengan pendirian E-Commerce 
yaitu perusahaan berbasis elektronik diharapkan dapat 
memacu peningkatan perbaikan di segala aspek 
bidang kehidupan. Hal ini lantas dipertegas oleh Tim 
Berners-lee, seorang inventor yang pada Maret 2014 
silam melalui TEDtalks berjudul “A Magna Carta for the 
Web” mengutarakan pandangannya. Dijelaskan 
bahwa E-Commerce yang dilakukan secara online 
memberi dampak yang luas karena semua dapat 
terjadi melalui via web.

Akhir kata, perkembangan E-Commerce telah menjadi 
salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi. Layanan 
ini bersinergi dengan layanan keuangan digital dan 
instrumen non tunai. Sebagai bentuk inovasi 
pengembangan teknologi pada sistem pembayaran, 
E-Commerce memegang peranan penting dalam mem-
berikan platform baru yang inovatif kepada pelaku 
bisnis serta menyediakan pilihan segar bertransaksi 
non tunai kepada mayarakat. Sistem E-Commerce akan 
memberikan nilai baru dalam proses pembangunan 
ekosistem sistem pembayaran non tunai yang sehat 
dan progresif dan secara nyata disinyalir mampu 
meningkatkan (scaling up) perekonomian. (YHS)

Pada Senin (4/2) berlokasi di Balai Pertemuan 
Nelayan – Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 
Jl. Pantai Prigi Desa Tasik Madu Watulimo Kabupaten 
Trenggalek, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan 
Inklusif berpartisipasi dalam Kegiatan Pengembangan 
Usaha Nelayan Tahun 2019  oleh Direktorat 
Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan melalui Sosialisasi Akses Keuangan 
Inklusif terhadap Segmen Target Nelayan.

Dalam rangka pembangunan perikanan tangkap serta 
program pemberdayaan dan perlindungan nelayan, 
Kegiatan Pengembangan Usaha Nelayan Tahun 2019 
dalam bentuk Expo dan Gerai Pendanaan Nelayan, 
Penguatan Kelembagaan Nelayan serta Pengembangan 
dan Diversifikasi Usaha Nelayan. Kegiatan ini merupakan 
salah satu rangkaian dari kegiatan “Kunjungan Kerja 
Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 
Trenggalek”. 

Penguatan kelembagaan nelayan dapat berupa 
kelompok usaha bersama dan/atau koperasi nelayan. 
Berdasarkan UU No.7/2016, kelembagaan adalah 
lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan 
untuk nelayan, pembudidaya ikan dan/atau petambak 
garam berdasarkan budaya dan kearifan lokal.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan 
diantaranya untuk: Meningkatkan kemampuan dan 
kapasitas nelayan; Menguatkan kelembagaan dalam 
mengelola sumber daya ikan dan sumber daya 
kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, 
produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan 
Mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; 
serta Menumbuhkembangkan sistem dan kelem-
bagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha. 

Kelembagaan nelayan dapat berbentuk kelompok 
nelayan yaitu berupa Kelompok Usaha Bersama (KUB). 
Kelembagaan dapat membentuk gabungan, asosiasi, 
koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh 
nelayan. KUB adalah sekumpulan nelayan yang 
membentuk suatu kelompok (10 orang atau lebih). 
Kelompok adalah suatu unit yang merupakan sekelom-

SOSIALISASI AKSES KEUANGAN 
INKLUSIF TERHADAP NELAYAN                                 

DI KABUPATEN TRENGGALEK

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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pok/sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama 
lain berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan tertentu.
Berdasarkan data, total jumlah KUB di Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2018 terdiri dari Aplikasi PUPI sebanyak 
1529 KUB dan Laporan sebanyak 2399 KUB. Sedangkan 
total pelaporan dari aplikasi PUPI sebanyak 13 dari 
35 kabupaten/kota dan laporan sebanyak 27 dari 35 
kabupaten/kota. Di satu sisi, sebaran koperasi di Provinsi 
Jawa Timur tahun 2018 terdiri dari total koperasi perikanan 
sebanyak 38 koperasi, yang telah NIK sebanyak 29 koperasi 
dan sebaran untuk Trenggalek sebanyak 1 koperasi.

Berkenaan dengan hal tersbeut, keuangan inklusif 
merupakan komponen penting dalam proses 
inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan 
stabilitas sistem keuangan, mendukung program 
penanggulangan kemiskinan serta mengurangi 
kesenjangan antar individu dan antar daerah.

Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui 
akses masyarakat terhadap layanan keuangan 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi 
dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari 
kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. 
Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan 
merupakan hal penting dalam upaya peningkatan 
partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam 
perekonomian. 

Dalam upaya penurunan ketimpangan antar kelompok 
pendapatan, kebijakan diarahkan untuk melakukan 
intervensi bagi rumah tangga dengan kondisi 40 persen 
pendapatan terendah diantaranya nelayan. Arah 
kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam 
peningkatan produksi hasil perikanan dan kelautan 
diantaranya adalah perluasan akses permodalan bagi 
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
perikanan dan kelautan, baik melalui perbankan, 
lembaga keuangan non-bank serta Badan Layanan 
Umum – Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan 
dan Perikanan (BLU – LPMUKP). Penyaluran 
pinjaman/pembiayaan dana bergulir BLU LPMUKP 
untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan 
skala kecil dan mikro menjadi salah satu alternatif 
potensi pembiayaan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Republik Indonesia No. 11/2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

disebutkan bahwa penyaluran KUR diantaranya 
diprioritaskan pada sektor kelautan dan perikanan. 
Penyaluran KUR khusus diberikan kepada kelompok 
yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster 
dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas
perikanan rakyat.

KUR khusus untuk komoditas perikanan rakyat 
adalah KUR yang diberikan kepada kelompok yang 
dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan 
menggunakan mitra usaha untuk komoditas perikanan 
rakyat (termasuk pengadaan kapal nelayan), yang 
diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah 
plafon diatas Rp 25 juta dan paling banyak sebesar 
Rp 500 juta setiap individu anggota kelompok.

Selain itu, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kartu 
Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi 
nelayan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No. 39/2017 tentang Kartu Pelaku 
Usaha Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa 
Kartu KUSUKA merupakan identitas tunggal pelaku 
usaha kelautan dan perikanan. Hal ini bertujuan 
untuk memudahkan pihak nelayan dalam kaitannya 
dengan  akses  terhadap  layanan  perbankan.

Kartu KUSUKA untuk pelaku usaha kelautan dan peri-
kanan merupakan bentuk kerjasama BNI–Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Perjanjian kerjasama 
sebagaimana disebutkan dalan No. HLB/021/
PKS/IV/2018 tanggal 5 April 2018 dan No.03/
SJ/KKP/PKS/IV/2018 tentang Pencetakan Kartu 
Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Tujuan dari 
upaya ini ialah untuk: Pemutakhiran database 
pelaku usaha kelautan dan perikanan; Menumbuh-
kan cashless society; Membangun inklusi keuangan; 
dan Menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui 
Agen46 dan warung tradisional di daerah. Kegiatan 
sosialisasi KUSUKA telah dilakukan sejak Juli 2018 di 
Indramayu hingga September 2018 di Banyuwangi.

Akhir kata, perluasan akses keuangan dan pendalaman 
sektor keuangan serta stabilitas sistem keuangan 
domestik perlu terus dilakukan untuk mencapai target 
pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka memperluas 
akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut, 
maka Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Indonesia 
dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak, tidak 
terkecuali para nelayan di tanah air Indonesia. (YHS)

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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Isu inklusi keuangan terkait peningkatan penggunaan 
jasa keuangan masih menjadi perhatian banyak negara 
di dunia pada era digital. Dengan adanya layanan 
keuangan digital, memiliki prospek untuk menjangkau 
miliaran konsumen atau nasabah baru bagi industri 
perbankan maupun lembaga non-bank lainnya. Saluran 
layanan keuangan digital ini, bisa melakukan pendekatan 
akses keuangan secara lebih leluasa ketimbang 
sektor keuangan formal seperti perbankan. 

World Bank menyebutkan, layanan keuangan digital 
termasuk yang melibatkan penggunaan telepon seluler 
saat ini telah tersedia di lebih dari 80 negara dengan 
capaian yang signifikan. Hasilnya, jutaan konsumen 
yang sebelumnya tidak tersentuh dan terlayani oleh 
perbankan, bisa mulai mengenai layanan perbankan 
seperti menabung, mengirim uang atau transfer, 
mengajukan kredit, membayar asuransi dan pembayaran 
lainnya.

Transaksi berbasis uang tunai pun mulai bergeser 
dengan adanya inklusi keuangan digital. Diharapkan, 
transaksi ini juga akan bisa menghemat biaya untuk 
menjangkau seluruh populasi masyarakat yang 
saat ini belum terjangkau layanan perbankan.

Inklusi keuangan juga merupakan agenda penting untuk 
diperbaiki di Indonesia, karena inklusi keuangan 
secara nasional dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pengenalan produk LinkAja 

Pada Kamis, 21 Februari 2019. Sekretariat Nasional 
Keuangan Inklusif (SNKI) mengadakan pertemuan 
dengan Himpunan bank milik negara (HIMBARA) 

terkait BUMN fintech strategy. Demi meningkatkan 
akses ke layanan keuangan untuk seluruh lapisan 
masyarakat, BUMN dan Himbara mengenalkan 
produk LinkAja, layanan uang elektronik milik 
PT.Finarya (PT. Fintek Karya Nusantara).

LinkAja adalah layanan atau produk uang elektronik 
sinergi layanan keuangan elektronik milik 
PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) dengan merek 
TCASH, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan 
merek E-Cash, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
dengan merek UnikQu, dan PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk., dengan merek T-Bank menjadi 
satu produk uang elektronik milik dan dioper-
asikan oleh PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) 
yang bernama LinkAja. 

LinkAja menghadirkan layanan holistik dengan 
beragam fitur pembayaran seperti pembayaran tagihan, 
transaksi merchant, pembayaran moda trans-
portasi, Gaji karyawan / Pegawai negeri, P2P dan 
remitansi, serta Subsidi PKH, Bansos, dll. 

Dari sisi layanan dan fitur, terdapat sedikit perbedaan 

Sekretarat Himpunan Bank Milik Negara 
Resmi Meluncurkan Layanan Fintech LinkAja 
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antara LinkAja dan uang elektronik masing-masing 
bank. Beberapa layanan dan fitur yang tersedia, akan 
dapat diakses dan dinikmati di aplikasi LinkAja seperti:

LinkAja memiliki potensi besar untuk membantu 
inklusi keuangan di Indonesia dengan target 80-95% 
di tahun 2023. Pencapaian tersebut diadopsi dari 
pencapaian M-PESA yang dimiliki negara Kenya yang 
telah berhasil menciptakan akses keuangan serta 
lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah.

Dengan membentuk ekosistem payment yang kuat, 
LinkAja akan memfokuskan pada kebutuhan esensial 
masyarakat Indonesia baik yang ada di lingkungan 
BUMN maupun Swasta.

Mulai tanggal 22 Februari 2019, beberapa layanan 
uang elektronik yang dimiliki oleh beberapa bank 
mulai bermigrasi ke LinkAja dimulai dari T-Cash 
milik Telkomsel.

PT. Finarya dan produk LinkAja telah mengantongi 
izin dari Bank Indonesia dan OJK. Rencananya 
LinkAja akan diresmikan pada 1 Maret 2019 
di perhelatan Jakarta International Java Jazz Festival 
2019 yang bertempat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta 
Pusat.

Diharapkan , LinkAja milik PT. Finarya dapat bersinergi 
dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif untuk
mencapai tujuan bersama yaitu ‘mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik’. Serta 
memberikan akses layanan keuangan untuk seluruh 
kalangan   masyarakat   yang   ada   di Indonesia.

Sekilas tentang PT.Finarya

PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya)  merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang fintek bikinan 
PT Telekomunikasi Tbk (TLKM) yang selama ini 
mengelola produk dompet digital T-Cash, milik 
Telkomsel. Saham terbesar akan dipegang oleh 
Telkomsel sebesar 25%. Sementara, tiga bank 
yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI akan memegang 
saham masing-masing 20%. Sementara, BTN dan 
Pertamina memegang masing-masing 7% dan 
Jiwasraya akan memegang 1% saham.

Dibentuk pada akhir Januari lalu, Finarya dalam 

waktu dekat akan mengintegrasikan layanan 
pembayaran milik Telkomsel, T-Cash menjadi 
LinkAja. Ini yang menjadi platform pembayaran pelat 
merah tadi. LinkAja akan mengintegrasikan layanan 
QR Code, uang elektronik, hingga card transaction.

Masuknya para Himbara ke bisnis pembayaran 
digital bukan tanpa sebab. Industri pembayaran digital 
di Indonesia saat ini memang sangat menjanjikan. 
Arus transaksi uang elektronik setiap tahun selalu
melonjak. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai 
nominal transaksi uang elektronik pada 2016 
sebesar Rp7,06 triliun. Pada 2018, nilai tersebut 
sudah menembus Rp47,19 triliun atau naik hampir 
7 kali lipat dari realisasi 2016.

PT Finarya melalui LinkAja juga menjadi bentuk 
dukungan pemerintah guna mendorong program 
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan meningkatkan 
inklusi keuangan menuju 75 persen pada 2019. 

Terlebih lagi adanya komitmen yang sangat kuat dari 
Kementrian BUMN dan seluruh bank yang tergabung  
dalam Himbara untuk menjadikan LinkAja sebagai 
salah satu sarana mempercepat inklusi keuangan 
nasional yaitu menyediakan produk dan jasa keuangan 
yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (YHS)
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Informasi saldo dan histori transaksi.
Isi ulang saldo dari e-channel antar Bank Himbara 
(Himpunan Bank Milik negara yaitu Mandiri, 
BRI, BNI, BTN).
Transfer ke sesama nomor LinkAja.
Transfer antar bank Himbara.
Pembayaran tagihan dan berbelanja di merchant–
merchant yang telah bekerjasama via QR code
scanning.

..

...

Sumber Gambar : www.linkaja.id



10B U L E T I N    S N K I    E D I S I    X I I I   |   F E B R U A R I    2 0 1 9


