
Upaya untuk meningkatkan sistem perekonomian 
yang inklusif tidak dapat dilakukan tanpa 
mengikuti perkembangan teknologi finansial. 

Layanan keuangan berbasis daring dan aplikasi 
merupakan salah satu jenis inovasi yang berkembang 
dengan pesat. Akibatnya, proporsi transaksi 
non-tunai semakin meningkat di masyarakat.
 
Transaksi non-tunai sendiri adalah perpindahan 
tangan sejumlah uang antara dua pihak yang 
menggunakan perangkat non-tunai seperti kartu, cek, 
uang elektronik, atau sebagainya. Kemudahan 
yang dihasilkan oleh transaksi non-tunai pun 
meruntuhkan tembok - tembok yang pada awalnya 
menjadi penghambat beberapa kelompok masyarakat 
dari cakupan sistem keuangan.
 
Sebagai penggerak utama keuangan inklusif 
di Indonesia, salah satu fokus kegiatan utama adalah 
meningkatkan layanan keuangan digital dan transaksi 
non-tunai. Untuk mencapai hal ini, Strategi 
Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bersama 
Kemendagri, Bank Indonesia, dan OJK mendukung 
integrasi program transaksi non-tunai pada 
pemerintah daerah.
 
Mengikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
No. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi 
Non-Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan 
No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi 
Non-Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, 
pemerintah daerah telah secara bertahap mengurangi 
pengeluaran dan pendapatan secara tunai dan bekerja 
sama dengan lembaga perbankan untuk membangun 
sistem transaksi non-tunai bagi daerah masing-masing. 

Dari 542 Daerah di Indonesia, sampai saat ini 
masih terdapat 150 daerah yang belum melaporkan 
perkembangan implementasi transaksi non-tunai 
mereka. 
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Pertumbuhan transaksi non-tunai di tingkat 
kabupaten - kota diharapkan dapat mengoptimalkan 
potensi bisnis di daerah, terutama dengan meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas, juga meningkatkan kualitas 
pelayanan bagi konsumen. Tentunya, transaksi 
non-tunai juga diharapkan dapat meningkatkan 
akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah 
untuk kemudian dapat mengurangi praktik korupsi 
pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan 
pengadaan barang dan jasa.

Implementasi non tunai pemda yang bekerja sama 
dengan BPD di seluruh Indonesia telah mencapai 
62,55% dari total 542 Pemda yang berada di seluruh 
Indonesia. Beberapa provinsi yang melaksanakan 
kerjasama ini diantaranya adalah DKI, Bali, Bengkulu, 
DIY, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Bangka Belitung, 
Kepri, Lampung, Banten, Riau, Sumbar dan Sumsel. 
Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh tiap 
Pemda ini dapat berupa transaksi penerimaan ataupun 
pengeluaran.

Sekapur Sirih

Selamat Membaca
Redaksi
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utama yakni tentang pernyataan Pak Presiden Republik 
Indonesia, Ir. Joko Widodo mengenai pentingnya 
Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Rangka 
Meningkatkan Produktivitas Usaha Rakyat dan Umat, dan 
topik tentang Upaya Mendukung Pencapaian Keuangan 
Inklusif melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 
Daerah. Selain itu disajikan pula topik tentang Ekonomi 
Digital dan Inklusivitas yang merupakan sebuah kolaborasi 
inovasi di bidang keuangan. Serta topik tentang pentingnya 
Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital. Adapun 
dalam rangka Survei Nasional Keuangan Inklusif di beberapa 
daerah di tanah air, maka disajikan pula ulasan tentang 
Potensi Perluasan Elektronifikasi Keuangan di Provinsi 
Lampung.  Akhir kata, semoga artikel-artikel yang disajikan 
pada edisi kali ini dapat menjadi pendorong semangat 
dalam upaya memperluas capaian inklusi keuangan. 
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Para pembaca yang budiman, pada edisi
kali ini redaksi menyajikan dua tema
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ditempatkan di BPD sehingga tidak dapat menggunakan 
layanan Cash Management System. Alhasil, persaingan 
bisnis antara BPD dengan bank lain.
 
Meskipun telah menyandang gelar Best Practice, kendala 
juga masih dihadapi oleh Kabupaten Bone Bolango. 
Pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang masih 
rendah menyebabkan masih minimnya pembayaran 
pajak secara elektronik. Selain itu, pada awalnya 
terdapat pula resistensi dari pemerintah desa dalam 
pengelolaan dana desa. Namun pada akhirnya, 100 
persen desa di Kabupaten Bone Bolango berhasil 
berkonversi ke transaksi non-tunai dengan asistensi 
pemindahbukuan oleh Bank SulutGo.

Agar dapat mengurangi beberapa kendala yang dihadapi 
oleh beberapa pihak, Kementrian Dalam Negeri memiliki 
peran untuk melakukan Langkah Strategis sesuai dengan 
Pasal 851 Permendagri 43 Tahun 2015 jo Permendagri 
8 Tahun 2018. Beberapa langkah yang dilakukan 
adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, 
mendorong penerbitan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Pengelola Keuangan Daerah secara non 
tunai, perbaikan fasilitas hingga penyusunan road 
map. Rencana perbaikan implementasi non-tunai pada 
Pemda ini juga dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 
memperkuat regulasi dan memberikan sosialisasi 
untuk meningkatkan awareness dari masyarakat.
 
Untuk tahun 2020, pemerintah menargetkan tercapainya 
kemandirian desa dalam mengelola dana secara 
elektronik, sehingga tidak diperlukan lagi perpindahan 
tangan uang tunai dan asistensi dari pihak ketiga. 
Upaya yang dilakukan oleh berbagai institusi 
ini diharapkan dapat memberikan perbaikan pada 
implementasi non-tunai pada Pemda. (YHS)

Bone Bolango Sebagai Best Practice Implementasi 
Transaksi Non-Tunai

Pada Selasa, 5 Maret 2019, Kementrian Dalam Negeri 
menyelenggarakan Rapat Pemantauan Implementasi 
Transaksi Non-Tunai dengan perwakilan-perwakilan 
pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
 

Membuka acara, perwakilan Kabupaten Bone 
Bolango, Provinsi Gorontalo menunjukkan proses dan 
keberhasilan daerahnya dalam transisi menuju 
pemerintahan non-tunai. Dimulai pada tahun 2017, 
Kabupaten Bone Bolango melaksanakan percobaan 
elektronifikasi pada badan keuangan dan melakukan 
transisi sepenuhnya pada tahun 2018. Ditunjang 
oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan 
Gorontalo (BPD SulutGo), pemerintah daerah mengem-
bangkan sistem transaksi non-tunai melalui aplikasi 
Kas Daerah (Kasda) Online yang terintegrasi dengan 
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
 
Sistem Kasda Online telah digunakan bagi seluruh 
pengeluaran pemerintah daerah, baik untuk belanja 
pegawai, barang dan jasa, maupun modal. Saat 
ini, aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Sulawesi Utara dapat mencairkan dana paling besar 
sebanyak 1 juta rupiah yang dapat digunakan untuk 
fotokopi dokumen, biaya kebersihan, dan keperluan 
operasional sehari-hari lainnya. Dari sisi pendapatan, 
Bank SulutGo juga telah mengembangkan pembayaran 
pajak berbasis elektronik untuk memudahkan warga 
dan meningkatkan pendapatan pajak daerah.
 
Perwakilan Kabupaten Bone Bolango mengaku sangat 
terbantu dengan naungan Bank SulutGo yang tidak 
hanya mengembangkan semua perangkat lunak, namun 
juga melakukan negosiasi dan proses birokrasi 
yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem 
keuangan non-tunai di Kabupaten Bone Bolango.

Kendala Implementasi Transaksi Non-Tunai

Meskipun implementasi transaksi non-tunai hampir 
rampung, masih ada beberapa kendala yang dihadapi 
oleh beberapa pihak. Badan Pembangunan Daerah 
memaparkan bahwa kendala yang dihadapi mencakup 
belum adanya layanan transaksi internet banking 
dan adanya dana beberapa Pemda yang tidak 
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Pentingnya Transaksi Non Tunai
di Pemerintahan Daerah

Dalam perkembangan zaman di era yang digital dengan 
informasi dan teknologi saat ini, dalam peningkatan 
pelayan yang adil dan transfran perlu adanya pening-
katan dalam pengelolaan dan meningkatkan keuangan 
pemerintahan daerah dengan sistem non tunai, dengan 
adanya sistem transaksi non-tunai adanya rasa keadilan 
yang didapat dalam mengelola keuangan setiap 
daerah tersebut.

Dalam meningkatkan dan mengelola keuangan yang 
efisien pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) 
menteri dalam negeri yang mana tercantum pasal 283 
ayat (2) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang pemerintahan daerah, yang mengamankan 
bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat. 

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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Instruksi dari Presiden tentang Akuntabilitas dan 
transaparan tertera di Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2016 dan Tahun 2017, perlu adanya percepatan 
implementasi transaksi non tunai pada pemerintah 
daerah. Adapun yang di maksud dengan transaksi non 
tunai yaitu merupakan pemindahan sejumlah niali mata 
uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan 
instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 
(APMK), cek, biyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan imple-
mentasi transaksi non-tunai pada pemerintah provinsi 
dan melakukan monitoring/ evaluasi atas implementasi 
transaksi non tunai pada Kabupaten/ kota di wilayahnya 
masing - masing, sedangkan untuk kabupaten/ kota 
melaporkan perkembangan kesiapan implementasi 
transaksi non tunai di daerahnya masing - masing 
kepada gubernur. 

Adanya Transaksi Non Tunai (TNT) pemerintah atau 
lembaga dapat mengawasi pemerintah daerah (Pemda) 
dalam mengelola keuangan dengan baik dan tidak 
terjadinya manipulasi data atau pemangkasan keuangan 
oleh setiap kepala daerah, baik itu dari institusi 
pemerintah daerah, pemkab/pemkot sampai kepala desa.

Dalam pembentukan transaksi non tunai dimana 
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) berperan 
dalam membantu pembentukan  dan penyelarasan 
dengan misi dan visi yang tertuang di dalam Peraturan 
Presiden 82 Tahun 2016 menetapkan Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif (SNKI), yaitu strategi nasional yang 
dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, 
sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka 
mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan 
penanggulangan kemiskinan, pengangguran kesenjangan 
antara individu dan antara daerah dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam mengimplementasikan transaksi non-tunai ini 
pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan 
lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan 
bank yang terkait di daerah untuk mempersiapkan dan 
memantaskan transaksi non-tunai oleh setiap pemerintah 
daerah. Pemerintah provinsi menginstruksikan kepada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD), Kepala Badan 
Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), dan bupati/ 

walikota agar dapat melaksanakan dan mengimple-
mentasikan transaksi non-tunai dalam mengelola 
keuangan daerah.  

Dalam perkembangan transaksi non-tunai yang di lakukan 
oleh para pemerintah daerah, dimana pemerintah 
memberikan perkembangann atau pelaksanaan secara 
perlahan oleh setiap pemerintah daerah (Pemda). 

Pemerintah pusat telah merangkum beberapa perkem-
bangan yang dilakukan oleh  pemerintah daerah 
dalam pengupayahan terdapat sekitar 91% yang sudah 
melaporkan hasil perkembangan tersebut, serta 
ada sekitar 9% pemerintahan daerah yang belum 
melaporkan hasil dari perkembangan transaksi non-tunai. 

Tidak hanya pemerintahan daerah yang melaporkan 
hasil perkembangan transaksi non-tunai yang dilakukan 
semua daerah, tetapi tingkat kabupaten dan kota juga 
melaporkan hasil perkembangan tersebut, ada sekitar 
239 kabupaten yang sudah melalukan peloporan 
transaksi non-tunai tersbut, sedangkan untuk 175 
kabupaten masih belum ada pelaporan hasil 
perkembangan transaksi non-tunai, sedangkan untuk 
kota yang sudah melaporkan sekitar 66 kota, dan 
untuk kota yang belum melaporkan perkembangannya 
sekitar 28 kota.

Manfaat dari menerapkan transaksi non-tunai kepada
pemerintahan daerah adalah dapat meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian masyarakat tersebut, 
seperti meningkatnya perkembangan UKM, Koperasi, 
dan sektor pariwisata. Dengan adanya transaksi 
non-tunai, pelaku usaha tersebut dapat mengetahui 
aliran dana yang masuk dan keluar, sehingga pemerintah 
pusat dapat mengawasi dan mengontrol setiap 
pengeluaran pemerintah daerah tersebut. 

Hambatan yang didapat dalam penerapan transaksi 
non-tunai oleh pemerintah daerah antara lain, 
kurangnya komitmen yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah dalam menerapkan transaksi non-tunai, 
kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dalam menerapkan sistem 
transaksi non-tunai, kurangnya kerja sama antara 
pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah 
(BPD), serta minimnya atau terbatasnya jaringan dan 
infrastruktur pemerintah daerah kepada pemerintahan 
pusat dalam menerapkan sistem Transaksi Non-Tunai 
(TNT). 

Dengan adanya implementasi transaksi non-tunai 
pemerintah daerah, maka keuangan atau dana yang 
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah dapat dikelola dengan baik dan pemerintah 
pusat juga dapat memantau perkembangan dalam 
penyaluran dana yang dilakukan pemerintah daerah 
berjalan dengan baik atau tidak, agar tidak ada 
pemangkasan oleh para pemda atau para pemkab/ 
pemkot dalam penyaluran anggaran tersebut. (MNA)
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ekonomi digital ialah yang berhasil menerapkan bentuk 
molekul yang merupakan suatu sistem dimana organisasi 
dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan 
dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Ciri 
khas lain dari arena ekonomi digital ialah kecenderungan 
berkurangnya mediator sebagai perantara terjadinya 
transaksi antara pemasok dan pelanggan. Pada akhirnya 
kalimat “old habit is hard to die” secara tidak langsung 
menyiratkan bahwa era ekonomi digital merupakan arena 
bertarung bagi eksekutif muda yang enerjik, kreatif 
dan senang berpetualang.

Ekonomi digital merupakan kecenderungan baru yang 
sedang berkembang di dunia yang didorong oleh perkem-
bangan pesat telekomunikasi yang kemudian mengubah 
banyak sektor termasuk bisnis. Disinilah semua harus 
berlomba-lomba untuk mengambil manfaat dan peluang 
yang dibawa oleh perubahan teknologi tersebut. Semacam 
keharusan jaman. Perlu disadari bahwa paradigma ekonomi 
digital atau ekonomi jaringan memberi nuansa baru dalam 
penciptaan peluang usaha yang berbasis aglomerasi 
kerakyatan melalui dukungan teknologi informasi yang 
semakin hari semakin efisien, mudah dan murah serta 
menjangkau dunia sehingga kekayaan budaya bangsa 
kita juga bisa berpartisipasi dan ikut menentukan warna 
dalam “global culture”.
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Ekonomi Digital dan Inklusivitas : 
Sebuah Kolaborasi Inovasi

Fenomena ekonomi digital merupakan sebuah arena 
baru yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi 
informasi yang berubah sedemikian cepat. Berbeda dengan 
konsep ekonomi klasik, ekonomi digital berhubungan 
erat dengan teknologi komputer dan telekomunikasi 
yang memegang peranan penting karena kemampuannya 
untuk menembus batas-batas ruang dan waktu.

Ekonomi digital didefinisikan oleh Amir Hartman sebagai 
“the virtual arena in which business actually is conducted, 
value is created and exchanged, transactions occur and 
one-to-one relationship mature by using any internet 
initiative as medium of exchange”. Keberadaannya ditandai 
dengan semakin maraknya perkembangan bisnis atau 
transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai 
medium komunikasi, kolaborasi dan koordinasi antar 
perusahaan ataupun antar individu. Hal ini ditandai dengan 
maraknya beragam perusahaan yang terjun ke dalam format 
bisnis elektronik e-business dan e-commerce.

Tentunya untuk dapat bertahan dan memenangkan 
persaingan dalam ekonomi digital, para pemain perlu 
memahami karakteristik dari konsep yang menjadi 
landasannya karena ekonomi digital sangat berbeda dengan 
ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Tidak jarang 
perusahaan harus melakukan transformasi bisnis agar dapat 
secara optimal bermain di dalam arena ekonomi digital.

Hal ini disebabkan dalam pengimplementasiannya 
memerlukan model bisnis yang sama sekali baru. Bagi 
perusahaan baru (start-up company), untuk terjun ke bisnis 
ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan 
yang telah lama berdiri. Statistik menunjukkan bahwa 
sebagian besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan 
keberadaan ekonomi digital harus mengadakan perubahan 
yang mendasar pada proses bisnisnya secara radikal. 

Pada dasarnya, organisasi yang akan bertahan dalam era 
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Berdasarkan pemahaman yang ada maka yang perlu dijadikan 
prinsip atau landasan pembangunan daerah diantaranya 
yaitu perlu disadari bahwa paradigma ekonomi digital 
memberi nuansa baru dalam penciptaan peluang usaha 
yang berbasis aglomerasi kerakyatan melalui dukungan 
teknologi informasi yang semakin hari semakin efisien, 
mudah dan murah. Kabar baiknya, berdasarkan Laporan 
World Economic Forum (2015) memprediksi bahwa 
Indonesia akan menjadi salah satu pasar digital terbesar 
di Asia Tenggara pada tahun 2020 bertepatan dengan 
ditetapkannya Year of Financial Inclusion 2020. Hal 
ini mempertegas peluang keuangan digital, didukung 
oleh masih sedikitnya penduduk dewasa di Indonesia 
yang memiliki rekening di bank, yang berarti 
penduduk Indonesia masih masuk dalam kategori unbanked. 

Tantangannya ialah pemanfaatan jasa keuangan di Indonesia 
masih rendah. Berdasarkan survei Financial Inclusion 
Index (Global Findex) pada tahun 2017 disebutkan bahwa 
kepemilikan rekening bank orang-orang dewasa di Indonesia 
hanya sebesar 49 persen. Dalam Nawacita ketujuh, Jokowi 
berkeinginan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi 
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 
domestik. Untuk itu pentingnya pengetahuan tentang jasa 
keuangan serta diperlukan upaya untuk mulai memanfaatkan 
jasa keuangan dan dikenalkan semenjak dini khususnya 
dari usia sekolah demi mewujudkan cita-cita tersebut.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat 
132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, 
berkat perkembangan infrastruktur dan mudahnya 
mendapatkan smartphone atau perangkat genggam. 
Angka ini naik pesat dari tahun 2014 yang hanya 
mencapai 88 juta orang. Statistik Indonesia tahun 2016 juga 
melansir bahwa penggunaan internet oleh rumah tangga 
semakin meningkat. Tahun 2014 misalnya, penggunaan 
internet oleh rumah tangga mencapai 35,64 persen.

Industri perbankan pun melihat gap ini, maka mereka 
langsung bergerak maju dan berkolaborasi untuk mening-
katkan sistem, strategi dan fungsi, agar masyarakat 
dapat membuktikan bahwa transaksi dengan bantuan 
teknologi itu mudah. Masing-masing pelaku usaha 
berperan sesuai kapasitasnya, mendorong pertukaran 
pengetahuan dan keahlian untuk menyediakan layanan 
terkini guna menguatkan customer transaction behavior. 
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Digital Banking: Inovasi Awal

Memahami gap layanan dan potensi pemanfaatan 
teknologi yang demikian besar merupakan kata kunci. 
Hal ini lantas membuat perbankan melahirkan mobile dan 
internet banking yang terbukti efektif dalam memperluas 
jangkauan layanan dan menyiasati tantangan geografis.
Inovasi tersebut juga berhasil menciptakan efisiensi serta 
membuka opsi terhadap lebih banyak pilihan produk dan 
layanan perbankan seiring dengan semakin digemari cara-
cara pemasaran online. Melalui pengoptimalan perangkat 
genggam, nasabah dapat melakukan pembayaran, transfer 
dana hingga tarik tunai dengan mudah melalui sentuhan jari.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa jumlah 
nasabah pengguna e-banking meningkat 270 persen dari 
13,6 juta nasabah pada tahun 2012 menjadi 50,4 juta pada 
tahun 2016. Sementara itu dari sisi frekuensi transaksi, 
nilainya tumbuh 169 persen dari 150,8 juta transaksi pada 
tahun 2012 menjadi 405,4 juta transasksi pada tahun 2016.

Turut dalam arus perkembangan teknologi, layanan 
financial technology atau yang sering disebut sebagai fintech 
atau teknologi finansial (tekfin), beberapa tahun belakangan 
ini menjadi salah satu industri yang tumbuh pesat di 
Indonesia. Utomo (2017) melaporkan bahwa nilai 
transaksi fintech di Indonesia telah mencapai 15 miliar 
dollar AS. Besarnya penetrasi pemanfaatan teknologi 
digital di Indonesia membuat pemerintah pun menjadikan 
ekonomi digital sebagai salah satu fokus utama. 

Pada tahun 2020, Indonesia diharapkan menjadi kekuatan 
ekonomi digital terbesar di kawasan dengan potensi 
sebesar 130 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.690 triliun. 
Melalui inovasi layanan dan produknya, fintech dipercaya 
dapat mendorong ekonomi digital dengan membuka 
akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan 
masyarakat. Melalui karakter yang mobile dan efisien, 
fintech diharapkan mampu menjawab tantangan yang tidak 
dapat dijawab oleh layanan keuangan tradisional sebelumnya.

Sebagai contoh kasus sebagaimana diungkapkan oleh Rotich 
(2013) dalam uraiannya di Forum TEDX tentang BRCK 
yaitu berupa akses internet yang dibangun untuk Afrika.
Rotich menyadari bahwa Revolusi Digital belum terjadi secara 
merata di seluruh benua dan bangsa. Kendati demikian ide 
berupa blok-blok pembangun dari ekonomi digital yang 
diupayakan ialah berupa konektivitas dan bisnis mandiri 
harus terus dijalankan. BRCK sendiri merupakan bagian 
untuk menjaga warga Afrika agar tetap terhubung 
dan membantu masyarakat di Afrika dalam menggerakkan 
revolusi digital secara global. 

Bank - Fintech: Kolaborasi Model Bisnis Baru

Fintech merupakan fenomena berupa perpaduan antara 
teknologi dengan fitur keuangan. Sebagai sebuah inovasi di 
sektor keuangan yang menyediakan transaksi keuangan, 
Fintech telah berkembang menjadi layanan yang lebih 
praktis dan aman.



Munculnya fintech merupakan fenomena yang tak 
terhindarkan dan pertumbuhannya tak terbendung. Bank 
dan fintech sama-sama memiliki misi memberi pengalaman 
terbaik pada nasabah dan oleh karenanya saling melengkapi. 
Sinergi bank-fintech akan memastikan berkurangnya 
blind spots dari masing-masing layanan sebagai hasil 
dari perpaduan kekuatan masing-masing pihak.

Terkait kolaborasi bank-fintech, model bisnis menjadi satu 
hal yang perlu dikaji. Penyedia layanan fintech dengan 
model bisnis yang lincah, fleksibel dan dapat dise-
suaikan menjadi syarat ideal. Sementara, prinsip bisnis 3S: 
secure (aman), swift (cepat) dan simple (sederhana) menjadi 
ciri keunggulan perbankan yang perlu dipertahankan.

Dari sisi SDM, fintech diperkuat oleh talenta muda yang 
inovatif, penuh kreativitas, dinamis dan responsif dalam 
menjawab kebutuhan nasabah. Sebaliknya perbankan yang 
model bisnisnya sudah jauh lebih matang didukung para 
profesional dengan pengetahuan mendalam terkait industri 
finansial dan menguasai customer database yang luas. Saat 
ini telah terdapat sejumlah produk dan layanan perbank-
an yang didukung fintech misalnya virtual account yang 
memungkinkan pembayaran atau transaksi keuangan 
tanpa akun bank. 

Mengakses virtual account menjadi semakin mudah seperti 
menggunakan smartphone. Nasabah dapat menerima atau 
pun mengeluarkan dana dengan bantuan aplikasi. Kegiatan 
disbursement dana juga berjalan lebih efisien melalui bantuan 
fintech. Perbankan pun merasakan manfaat fintech yang 
semakin besar utamanya saat ini di area pembayaran 
dan pembiayaan.

Pada akhirnya kesesuaian misi dan semangat antara bank 
dan penyedia fintech akan menciptakan akses dan kualitas 
layanan keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia ter-
masuk mereka yang unbanked dan mewujudkan ekonomi 
digital seperti yang dicita-citakan. Nilai transaksi fintech 
di Indonesia pada 2016 diperkirakan mencapai US$ 14,5 
miliar setara Rp 190 triliun. Nilai tersebut merupakan 0,6 
persen dari nilai transaksi global yang diperkirakan menca-
pai US$ 2.355,9 miliar. Sementara untuk nominal transaksi 
Fintech per populasi Indonesia US$ 56,98. Namun Fintech 
Indonesia berpotensi untuk berkembang mengingat visi 
ekonomi digital Presiden Joko Widodo yang ingin menja-
dikan Indonesia sebagai pusat transaksi di Asia Tenggara.

Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mempublikasikan 
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 
2016. Indeks literasi keuangan tertinggi masih didominasi 
provinsi di kawasan-kawasan Jawa dan Bali. Skor indeks 
tertinggi terjadi di DKI Jakarta mencapai 40 persen. Diikuti 
Jawa Barat dan DI Yogyakarta dengan 38,70 persen 
dan 38,55 persen.

Sementara secara nasional, indeks literasi keuangan Indonesia 
pada 2016 mencapai 29,66 persen. Angka tersebut meningkat 
dibanding survei serupa pada 2013 yang tercatat sebesar 21,84. 

Indeks literasi keuangan SBLIK pada 2016 mencakup 9.860 
responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten 
di Indonesia dengan mempertimbangkan gender, strata 
wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat 
pendidikan. Berdasarkan laporan World Economic Forum 
(WEForum), Indeks pemerataan pembangunan di 
Indonesia masih rendah yaitu berada pada peringkat ke-22 
dari 79 negara berkembang. Peringkat ini masih di bawah 
Thailand dan Malaysia, yang masing-masing menempati 
posisi 12 dan 16. Jika mengacu kepada skor indeks 
Indonesia sebesar 4,29, sebenarnya hanya berselisih 10 
poin dengan Malaysia yang mendapatkan skor 4,39; dan 
selisih 13 poin dengan Thailand yang mendapatkan skor 4,42.

Namun demikian, pemerataan pembangunan di Indonesia 
masih lebih baik dibanding Vitenam yang berada di 
peringkat 25 dengan skor 4,25, maupun Filipina dan Kamboja 
yang berada di posisi 40 dan 43 dengan skor masing-masing 
sebesar 4 dan 3,97. Perhitungan indeks pembangunan inklusif 
tersebut berdasarkan tiga pilar, yaitu pertumbuhan indikator 
makroekonomi; indikator inklusi atau tingkat kesejahteraan 
dan penghasilan; dan kondisi keuangan masyarakat.

Peran Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan 
dan Inklusi Keuangan

Di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi 
ketidakpastian, perekonomian Indonesia yang berbasis 
konsumsi masih memiliki daya tahan. Hal ini ditunjukkan 
dengan positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, 
sejak tahun 2015 yang terus menunjukan tren positif 
dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,18%.

Pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi tersebut antara 
lain didorong oleh semakin mudahnya aktivitas jual beli 
melalui berbagai platform, yang semakin memudahkan 
konsumen untuk memperoleh barang dan jasa. Aktivitas 
belanja daring tersebut, lanjutnya, dapat menghubungkan 
konsumen langsung dengan produsen, termasuk berbagai 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari seluruh 
Indonesia. Namun, berbagai kemudahan yang ditawarkan 
ekonomi digital tersebut disertai pula dengan berbagai 
risiko, khususnya di sisi stabilitas sistem keuangan, sistem 
pembayaran, cyber security, integritas dan keamanan 
transaksi keuangan, serta perlindungan konsumen.

Dalam konteks tersebut, teknologi keuangan (fintech) 
dipandang dapat menjembatani kebutuhan dan menggerakkan 
kegiatan sektor UMKM serta masyarakat secara luas, 
sekaligus turut mendorong inklusi keuangan. Akhir kata, 
guna memitigasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas 
perekonomian secara luas, peran regulator dibutuhkan 
untuk menyusun kerangka pengaturan sebagai respon dari 
perkembangan teknologi digital atau financial technology 
yang sangat pesat. Oleh karena itu, upaya mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional serta inklusi keuangan 
di era ekonomi digital membutuhkan sinergi antara 
otoritas terkait apalagi dengan adanya Sekretariat Dewan 
Nasional Keuangan Inklusif yang memiliki Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif, berdasar Perpres 82/2016. (YHS)
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(September 2017), jumlah populasi di Indonesia 
merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara 
karena mencapai 264 juta. Adapun penetrasi pengguna 
internet Indonesia mencapai 133 jiwa atau sekitar 50 
persen dari total populasi. Sementara pengguna aktif 
media sosial mencapai 115 juta atau sekitar 44 persen 
dari total populasi. Sementara pengguna telepon 
seluler (ponsel) mencapai 371 juta atau 141 persen 
dari total populasi. 

Adapun pembayaran melalui transfer bank masih men-
jadi pilihan favorit di kalangan konsumen e-commerce. 
Pada tahun 2015, riset dari TechInAsia menyebutkan 
tidak kurang dari 57 persen transaksi online dibayar 
melalui transfer bank. Beberapa toko e-commerce 
menawarkan berbagai pilihan pembayaran agar memu-
dahkan konsumen. Tingginya penetrasi media sosial 
di kalangan masyarakat juga membuat adanya peru-
bahan tren menuju e-commerce berbasis sosial media. 

Bahwa sekitar 53 persen konsumen global menggunakan 
perangkat mobile untuk membandingkan harga barang 
terlebih dahulu sebelum membeli. Sekitar 38 persen 
akhirnya melakukan pembelian barang atau jasa dari 
gadget mereka. Konsumen online di Asia yang paling 
rajin membandingkan harga barang yang akan dibeli 
melalu gadget, yakni mencapai 60 persen.  Selain itu, 
bentuk kecerdasan selanjutnya ialah konsumen online 
global lebih memilih mengalokasikan kelebihan dananya 
dalam bentuk tabungan dibandingkan untuk liburan, 
berinvestasi maupun menikmati hiburan luar rumah. 

Konsumen cerdas di era digital menjadi suatu keharusan 
dan hal ini telah tercapai perlahan. Berdasarkan data 
survei konsumen Bank Indonesia (BI) Mei 2017, indeks 
keyakinan konsumen (IKK) mencapai angka 125,9. Level 
ini merupakan yang tertinggi dalam lebih dari satu dekade 
terakhir. Tren positif yang ditunjukkan sepanjang tahun ini 
mencerminkan optimisme konsumen yang kian menguat. 

Tingkat Keyakinan konsumen online Indonesia terus 
meningkat dan menempati peringkat ketiga tertinggi 
di dunia. Hasil survei Global Survei of Consumer 
Confidence and Spending Intention Q3 2016 yang 
dirilis Nielsen menunjukkan indeks keyakinan 
konsumen Indonesia mencapai 122. Peningkatan 
indeks tersebut menjadi kabar gembira karena mampu 
menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen menguat 
terhadap kondisi ekonomi. Tingkat konsumsi dari 
masyarakat Indonesia tentunya akan menyokong 
pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi. (YHS)
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Arah kebijakan perdagangan dalam negeri sebagaimana 
yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019 ialah 
“Meningkatkan Aktivitas Perdagangan Dalam Negeri 
yang Lebih Efisien dan Berkeadilan” diantaranya 
melalui penguatan perlindungan konsumen dan 
standardisasi produk lokal di pusat dan daerah. 

Hal tersebut seiring sejalan dengan pernyataan Menteri 
Perdagangan, Bapak Enggartiasto Lukita dalam Siaran 
Pers pada April 2017 silam bahwasanya konsumen 
cerdas dapat memacu peningkatan daya saing produk 
nasional. Momentum peningkatan keberdayaan 
konsumen Indonesia harus terus ditingkatkan agar 
konsumen tidak rentan untuk dieksploitasi. Sejatinya, 
konsumen yang cerdas adalah konsumen yang mampu 
menegakkan haknya, melaksanakan kewajibannya 
serta mampu melindungi dirinya dari barang atau jasa 
yang merugikan. 

Upaya pembangunan lantas diselaraskan dengan 
langkah mencapai Nawacita diantaranya melalui 
dimensi pembangunan manusia yang didukung 
dengan perlindungan masyarakat dari konten internet 
yang dapat berdampak negatif. Peningkatan 
keberdayaan konsumen perlu dilakukan terutama di saat 
peluang dan tantangan yang dihadapi konsumen semakin 
kuat terutama dengan adanya perkembangan teknologi. 

Dinamika pasar yang semakin digital dan global akan 
memberikan banyak pilihan namun di satu sisi kita 
tidak boleh lengah. Oleh karenanya, guna menjamin 
pertumbuhan yang berkesinambungan maka diperlukan 
pengembangan pasar secara digital yang dapat dipercaya 
memberikan perlindungan terhadap konsumen dan 
terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Maka, 
diperlukan kerjasama dengan berbagai komponen 
dalam e-commerce tak terkecuali konsumen demi 
berkembangnya e-commerce nasional. 

Berdasarkan data, penjualan ritel e-commerce Indonesia 
diperkirakan mencapai US$ 8,59 miliar atau sekitar 
Rp 117,7 triliun pada tahun 2018. Jumlah tersebut, 
menurut data Statista memiliki peluang untuk meningkat 
menjadi US$ 16,5 miliar pada tahun 2022 mendatang. 
Sementara pembeli digital Indonesia diperkirakan 
mencapai 31,6 juta pembeli pada tahun 2018, dengan 
penetrasi sekitar 11,8 persen dari total populasi. 
Jumlah tersebut diproyeksikan akan meningkat menjadi 
43,9 juta pembeli pada tahun 2022 dengan penetrasi 
15,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 
Penjualan ritel e-commerce Indonesia merupakan 
yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. 

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui jumlah populasi 
yang sangat besar, Indonesia menyimpan potensi ekonomi 
digital di masa yang akan datang seiring berkembangnya 
teknologi dan media sosial. Berdasarkan data Kepios 

Perlindungan Konsumen di Era 
Ekonomi Digital



Lampung merupakan salah satu perekonomian 
terbesar di Pulau Sumatera. Hal ini dapat dilihat 
dari kontribusinya terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatera yang mencapai 
10.32% pada tahun 2019, atau urutan kelima dari semua 
provinsi di Pulau Sumatera. Walaupun demikian, hasil
survei nasional menunjukkan bahwa tingkat literasi 
dan inklusi keuangan Lampung masih terbilang rendah. 
Literasi keuangan Lampung yang hanya mencapai 26,9% 
dan inklusi yang mencapai 69,7% pada tahun 2016
masih berada di bawah target nasional, yaitu literasi 
keuangan sebesar 35% yang ditetapkan melalui Peraturan 
Presiden No. 50 tahun 2017 tentang strategi nasional 
perlindungan konsumen, dan tingkat inklusi keuangan 
sebesar 75% yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 
No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan 
Inklusif. 

Menurut Indra Krisna, Kepala Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Lampung, hal ini disebabkan oleh kurangnya 
pengertian masyarakat mengenai produk-produk 
keuangan yang sebenarnya sudah mereka miliki. 
Menanggapi hal ini, pemerintah provinsi Lampung telah 
meminta setiap kabupaten/kota untuk membentuk 
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 
Program-program yang dilaksanakan TPAKD antara 
lain adalah Gerbang Desa Saburai, peningkatan akses 
permodalan UMKM, pemberdayaan BUMDes, 
penambahan agen Laku Pandai Bank Lampung 
di setiap kabupaten/kota, dan implementasi transaksi 
non-tunai pada level pemerintah daerah. 

Provinsi Lampung Pelopor E-Budgeting dan E-Planning
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
No. 910/1866/51-2017 tentang Implementasi 
Transaksi Nontunai pada pemerintah provinsi, 
kabupaten, dan pemerintah kota, Pemprov Lampung 
telah menerapkan transaksi non-tunai bagi semua 

pengeluaran dan penerimaan yang menyangkut 
pihak ketiga, antara lain pembayaran gaji dan tunjangan, 
hibah, honorarium, tambahan penghasilan PNSD, dan 
sebagainya. Pada saat ini, transaksi tunai tidak boleh 
melebihi Rp 10 juta. Adapun transaksi lain yang melebihi 
nominal tersebut dapat menggunakan cek atau giro 

Difasilitasi oleh Bank Lampung, semua transaksi non-tunai 
oleh pemerintah Provinsi Lampung dilakukan melalui 
aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Elektronik
/Kas Daerah (Kasda) Online. Aplikasi ini merupakan hasil 
integrasi dari aplikasi Simda Keuangan yang sebelumnya 
hanya dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dengan sistem core banking Bank 
Lampung. Dengan adanya aplikasi ini, semua SP2D yang 
telah masuk akan langsung terinput ke dalam sistem 
perbankan dan dapat langsung disalurkan ke rekening 
penerima.  

Upaya Pemprov Lampung tidak sia-sia, pada tahun 2017 
Lampung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang 
telah mengintegrasikan sistem e-Planning dan 
e-Budgeting dengan pemerintah kabupaten/kota. 
Integrasi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari 
enam daerah, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, 
Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, Lampung Tengah, dan 
Lampung Selatan. Saat ini, kerjasama Pemprov Lampung 
dengan pemda kabupaten/kota telah mencapai 100%. 

Potensi Lampung Menuju Cashless Society
Mengikuti jejak pemerintah, masyarakat Lampung juga 
secara bertahap meninggalkan transaksi berbasis tunai. 
Dimulai dari fasilitas - fasilitas pemerintah yang 
memudahkan seperti e-samsat untuk membayar pajak 
secara elektronik, gencarnya Laku Pandai di daerah-
daerah, serta elektronifikasi jalan tol dan pelabuhan, 
penggunaan uang elektronik di Lampung semakin 
meningkat. 
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Potensi Perluasan Elektronifikasi Keuangan
di Provinsi Lampung
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Dalam dua triwulan terakhir tahun 2018, jumlah uang 
elektronik di Lampung mengalami peningkatan sebesar 
11.610 unit. Hal ini juga didukung oleh meningkatnya 
pilihan dalam pembayaran retail yang meningkatkan 
insentif masyarakat untuk berpindah ke pembayaran 
elektronik. Utamanya, transaksi elektronik terbesar 
di Lampung berasal dari transaksi isi-ulang saldo, yaitu 
sebesar Rp 6,87 miliar, atau sebesar 41% dari seluruh 
transaksi elektronik. Walaupun demikian, bentuk-bentuk 
transaksi lain seperti pembayaran dan pengiriman 
perorangan juga terus meningkat. Sebagai contoh, 
transaksi kartu kredit di Provinsi Lampung meningkat 
sebesar  Rp 20,61 miliar dalam dua triwulan terakhir 
di tahun 2018. Salah satu alasan di balik peningkatan 
ini juga adalah perluasan bantuan sosial yang disalurkan 
secara non-tunai. 

Perkembangan transaksi non-tunai di Lampung juga 
didukung oleh  ekosistem digital Lampung. Menurut 
data Susenas 2017, hanya terdapat 1.51% rumah tangga 
Lampung yang tidak memiliki rekening bank. Proporsi ini 
dapat terus berkurang, mengingat bahwa lebih dari 90% 
masyarakat Lampung memiliki telepon genggam, dan 
sebagian besar wilayah memiliki sinyal seluler. Kedua 
hal ini menjadi potensi yang besar, karena dapat menjadi 
gerbang bagi masyarakat prasejahtera untuk mengenal 
fasilitas-fasilitas keuangan melalui layanan berbasis 
telepon genggam maupun internet. Pada akhirnya, 
jika upaya elektronifikasi pemda serta pengenalan 
transaksi non-tunai bagi masyarakat terus dilanjutkan, 
Lampung dapat mewujudkan cita-cita masyarakat 
cashless pertama di Indonesia. 

Studi Kasus 

Dalam rangka Survei Nasional Keuangan Inklusif,  tim 
Dewan Nasional Keuangan Inklusif mengunjungi 
Lampung untuk melihat kondisi nyata di lapangan. 
Mengenai penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, 
terdapat beberapa kartu yang digunakan di lapangan, 
antara lain Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu 
Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Asuransi 
Nelayan, dan Kartu Nelayan. 

Kelima kartu ini merupakan contoh upaya pemerintah 
untuk memperluas jangkauan fasilitas keuangan formal, 
terutama di kalangan masyarakat prasejahtera. Kartu 
Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, serta Kartu 

Indonesia Sehat merupakan rekening khusus ke mana 
bantuan akan secara langsung disalurkan. Pada sisi lain, 
walaupun Kartu Asuransi Nelayan dan Kartu Nelayan 
tidak secara langsung membukakan rekening, setiap 
penerima bantuan sudah harus memiliki rekening 
tabungan sebagai salah satu prasyarat penerimaan 
bantuan. 

Implementasi bantuan non-tunai ini juga masih 
mengalami beberapa kendala, terutama dari sisi pema-
haman penerima bantuan. Alhasil, terdapat penerima 
yang tidak secara aktif menggunakan  kartu mereka. 
Dalam menanggapi permasalahan ini, penyaluran bantuan
perlu diiringi dengan sosialisasi yang lebih menyeluruh 
mengenai tata cara penggunaan masing-masing 
kartu. (YHS) 
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Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Pangsa Transaksi Uang
Elektronik (UE)



Pemerintah mendorong masyarakat agar 
memanfaatkan program peningkatan akses per-
modalan Mikro, Kecil, dan Menengah yang kini 

sedang gencar ditawarkan pemerintah, salah satunya 
melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus di Sektor 
Produktif seperti peternakan, pertanian, dan perikanan.

“Program-program yang digulirkan pemerintah seperti 
KUR ini silakan dimanfaatkan oleh para santri, dan 
masyarakat agar bisa meningkatkan modal usahanya”, 
Ujar Presiden Joko Widodo dalam acara Penyaluran 
KUR Ketahanan Pangan dan Aksi Ekonomi untuk 
Rakyat, di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kabupaten 
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kamis (27/2).

Presiden menambahkan, saat ini sudah banyak akses 
ke pembiayaan lembaga keuangan. Selain KUR, ada juga 
Umi (Ultra Mikro), untuk yang nilainya dibawah KUR. 
Selain itu juga ada program Bank Wakaf Mikro yang 
sudah berjalan 2 tahun di sejumlah pondok pesantren.

Tahun ini Pemerintah juga membangun 1.000 Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pondok-pondok 
pesantren. “Ada yang mengajarkan Teknologi Informasi, 
Desain, Garmen, dan sebagainya. Tahun depan kita 
tambah lagi 3.000 BLK, bukan hanya kepada santri 
namun juga kepada masyarakat sekitar. Inilah kekuatan 
yang ingin kita bangun ke depan, sehingga semua 
masyarakat betul-betul bekerja. Silahkan pilih 
di bidang mana anda bekerja, tapi kualitasnya juga 
harus terus ditingkatkan”, demikian pesan Presiden.

Menurut   Presiden   Jokowi,   program-program   
peningkatan   akses   permodalan   Mikro,   Kecil,   
dan Menengah seperti ini ke depannya akan terus 
ditingkatkan sehingga ekonomi rakyat dan ekonomi 
umat mendapat manfaat sebesar-besarnya.

“Saya pesan betul, jangan sampai pulang dari Bank dapat 

KUR 30 juta, besoknya malah ke dealer sepeda motor 
pulang gagah bawa motor baru. Paling-paling 6 (enam) 
bulan nggak kuat nyicil, sepeda motor ditarik, KUR nya 
juga macet. Semuanya harus dipakai untuk modal kita, 
jangan buat belanja konsumtif. Nanti kalau sudah dapat 
untung, nah keuntungannya itu baru boleh buat beli 
pakaian”, ujar Presiden Jokowi kepada para hadirin.

Kepada ibu Irawati, seorang petani asal Garut yang 
hendak mengajukan KUR sebesar Rp. 7 juta, Presiden 
Jokowi lantas bertanya, “uang KUR yang 7 juta akan 
dipakai buat apa?” Ibu Irawati dengan lancar menjawab 
untuk beli traktor dan bibit. Ia lantas menjelaskan 
targetnya dalam 5 bulan ke depan sudah bisa yarnen, 
bayar pada saat panen. Prediksinya, lahan miliknya 
mampu menghasilkan 2 (dua) ton padi senilai 9 juta, 
cukup untuk membayar pokok hutang KUR dan bun-
ganya, sisanya baru masuk sebagai keuntungan. 
Presiden Jokowi pun lantas mengapresiasi 
perencanaan keuangan ibu Irawati yang matang.

Kinerja KUR Terus Meningkat

Sejak Agustus 2015 sampai 31 Desember 2018, KUR 
ketahanan pangan untuk sektor pertanian dan peternakan 
berkontribusi sekitar 20% dari total penyaluran KUR, 
atau mencapai Rp66,8 triliun untuk 3,4 juta debitur. 
Secara nasional pun, per Januari 2019, KUR Ketahanan 
Pangan telah disalurkan sebanyak Rp2,1 triliun 
kepada 95.212 debitur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin 
Nasution menyampaikan dalam laporannya bahwa 
pada acara ini hadir 632 debitur penerima KUR yang 
berasal dari wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya 
dengan nilai yang disalurkan sebesar Rp34,3 miliar. 
“Pemerintah terus menurunkan suku bunga KUR, dari 
tahun 2015 dan 2016 sebesar 12%, lalu turun menjadi 
9% di tahun 2017, dan sejak 1 Januari 2018 menjadi 

Presiden RI : Manfaatkan KUR Guna Tingkatkan
Produktivitas Usaha Rakyat dan Umat

Su
m

be
r G

am
ba

r :
 S

ek
re

ta
ri

at
 D

N
KI

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



berhasil menyentuh angka 7%. Hal ini sesuai dengan 
arahan Bapak Presiden agar suku bunga kredit di 
Indonesia diturunkan menjadi single digit”, tegasnya.
Target minimum penyaluran KUR sektor produksi 
pun telah ditingkatkan menjadi 60% di tahun ini, dari 
minimum 40% di 2017 dan 50% pada 2018. Secara 
khusus, alokasinya akan diarahkan ke sektor pertanian, 
perburuan dan kehutanan; kelautan dan perikanan; 
industri pengolahan; konstruksi; dan jasa produksi. 
Sementara itu, secara kumulatif KUR yang telah 
disalurkan sejak 2015 hingga akhir Januari 2019 
senilai Rp342,1 triliun, yang telah diberikan kepada 14,2 
juta debitur, dengan NPL tetap terjaga sebesar 1,2%.

Menurut Ibnu Salim, salah seorang peternak domba 
di Tasikmalaya, KUR sangat bermanfaat untuk mengem-
bangkan usaha ternaknya. Awalnya ia memiliki 4 ekor 
domba ternak, setelah memperoleh bantuan modal KUR 
yang digunakan untuk perluasan kandang, membeli obat, 
pakan, jamu, dan bibit ternak domba, kini dombanya 
meningat hingga 50 ekor. “Dengan adanya KUR, yang 
gampang cairnya, bunganya juga kecil, saya jadi bisa 
menghidupi keluarga (berternak domba sebagai 
penghaslan utama keluarga, red.), bahkan membantu 
memarokan domba kepada warga sekitar”, ujar 
Mbah Salim, begitu ia biasa disapa.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan beberapa 
skema KUR Khusus, yakni KUR sektor Perkebunan 
Rakyat, Peternakan Rakyat, dan Perikanan Rakyat. 
Kemudian, ada pula skema KUR untuk pengadaan 
dryer atau alat pendukung pertanian, serta KUR 
Garam Rakyat. Skema KUR khusus tersebut adalah 
KUR yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) yang dikelola secara bersama dalam 
bentuk kelompok dengan off-taker perusahaan besar.
“Dalam rangka mempercepat pemerataan ekonomi, 
pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pemerataan 
Ekonomi (KPE) yang mencakup tiga pilar, yaitu lahan, 
kesempatan, dan kapasitas SDM. Salah satu pilar 
kesempatan pada KPE adalah pemberian kesempatan 
kepada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan,” 
imbuh Menko Darmin seraya menjelaskan latar 
belakang kebijakan KUR yang berpihak pada rakyat ini.

“KUR ini, tidak memerlukan agunan tambahan, 
agunannya ya bidang usahanya. Jadi kalau ada petugas 
Bank yang mensyaratkan sertifikat tanah atau rumah 
sebagai agunan, itu hanya pikirannya si petugas Bank, 
kita pahamlah, tentu dia ingin lebih aman, 
tapi itu sebenarnya tidak diwajibkan”, tegas 
Menko Darmin meyakinkan. “Pemerintah saat ini 
nyata betul memang kebijakannya membela rakyat 
kecil dan berpihak pada usaha kecil”, tambahnya.

“Yang penting Anda benar-benar punya usaha, dan berniat 
modalnya untuk mengembangkan usaha, bukan buat 
belanja konsumtif. Kalau yang seperti itu, itu baru 
namanya Anda yang cari masalah” ujar Menko Darmin 
mengingatkan. Pada kesempatan yang sama, diseleng-
garakan pula Program Kemitraan Ekonomi Umat yang 
pada tahap awal diikuti oleh 540 santri, bekerja sama 
dengan Tokopedia, Santri Milenial dan BRI Syariah. 
Di sini mereka diberikan pelatihan kewirausahaan 
digital. Hal ini bertujuan agar para santri dapat 
memasarkan produknya melalui media online, 
sehingga mampu juga berkontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada usaha kecil, 
Menko Darmin juga berkenan menyerahkan bantuan 
CSR (Corporate Social Responsibilities) sebanyak tiga 
ribu paket berupa peralatan pertanian, kebersihan dan 
memasak untuk petani dan pedagang makanan keliling, 
serta bantuan kepada pondok pesantren Miftahul Huda.

Turut   hadir mendampingi Presiden Jokowi dan Menko 
Darmin dalam acara ini antara lain Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah AAGN Puspayoga, 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur 
Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Tasikmalaya 
Ade Sugianto, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman, 
Pimpinan Pondok Pesantren Muftahul Huda Manonjaya 
K.H. Abdul Aziz Affandy, Sesmenko Perekonomian 
Susiwijono, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan 
Iskandar Simorangkir, dan segenap santri peserta 
pelatihan, peternak, dan petani serta warga yang 
berjumlah tak kurang dari 5.000 undangan. (REP/IQB)
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