
PAHLAWAN DEVISA, SEGMEN 
POTENSIAL INKLUSI KEUANGAN

Julukan pahlawan devisa tidak muncul tanpa bukti nyata; 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) memang berkontribusi 
besar pada perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018, PMI 

  mengirimkan kembali 8,8 miliar dolar AS, atau setara dengan 
sekitar Rp128 triliun dari negara-negara tempat mereka bekerja. 
Walau masih lebih rendah dari Filipina, angka ini merupakan 
peningkatan sebesar 25,22% dari tahun sebelumnya, yaitu 
Rp 108 triliun pada tahun 2017. 

Lebih spesifik lagi, peningkatan ini paling banyak berasal dari 
daerah Timur Tengah dan Asia. Jumlah warga negara Indonesia 
(WNI) yang bekerja di luar negeri juga terus meningkat dalam
tiga tahun terakhir, dari sekitar 234 ribu di tahun 2016 hingga 
sekitar 283 ribu di tahun 2018. Penelitian Bank Dunia juga 
menemukan bahwa secara rata-rata PMI meraih pendapatan 
sebesar empat sampai enam kali lebih tinggi daripada 
di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja migran tak 
hanya berkontribusi bagi perekonomian Indonesia secara 
umum, namun juga merupakan jalan untuk meningkatkan 
kondisi ekonomi PMI dan keluarga. 

Untuk mendukung dan memfasilitasi PMI, pemerintah 
menyediakan program jaminan sosial yang terdiri dari Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), serta 
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   Para pembaca yang budiman, pada 
edisi kali ini redaksi menyajikan dua 

tema utama yakni tentang capaian 
realisasi kinerja Kementerian 

Koordinator  Bidang Perekonomian 
Republik Indonesia dalam penyaluran 
KUR Perikanan Rakyat kepada 6.204 

nelayan serentak di enam provinsi guna 
memberikan kemudahan terhadap 

nelayan dalam mengakses modal usaha, 
dan topik tentang Pahlawan Devisa 

sebagai segmen potensial inklusi 
keuangan. Berkenaan dengan hal 

tersebut, redaksi juga menyajikan topik 
tentang KUR Sektor Pariwisata yang 
merupakan KUR dengan skema baru. 
Selain itu disajikan pula topik tentang 

Bank Sampah yang merupakan langkah 
awal menuju ekonomi sirkuler yang 
inklusif. Tidak kalah menarik ialah 

tentang ulasan dan ajakan persuasif 
untuk secara bersama-sama mensuk-

seskan Aksi Indonesia Menabung. Akhir 
kata, semoga artikel-artikel yang
disajikan pada edisi kali ini dapat

menjadi pendorong semangat dalam 
upaya memperluas capaian inklusi 

keuangan.
Sumber: Bank Indonesia, diolah oleh Databoks
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yang rendah serta jumlah outlet/agen remitansi 
yang terbatas. Selain itu, berdasarkan  laporan Bank 
Dunia, 75% PMI merupakan  pekerja berketerampilan  
rendah,  32%  di  antaranya bekerja  sebagai  pekerja  
rumah  tangga, 19% pekerja pertanian,  18%  
pekerja konstruksi.  Menurut  Menteri  Ketenagakerjaan  
Hanif  Dhakri,  60%  PMI  juga  hanya menempuh  
pendidikan  setingkat  SD  dan  SMP. Kedua  hal ini  
dapat menjadi faktor yang menjelaskan masih 
rendahnya penggunaan serta pengetahuan mengenai  
jasa  keuangan  formal.

Walaupun kondisi literasi dan inklusi PMI masih relatif 
rendah, PMI justru memiliki potensi besar untuk 
membuka pintu bagi pekerja dan keluarga untuk 
memasuki sistem keuangan formal. Proses transfer 
dana yang sederhana dari negara tempat 
bekerja ke kampung halaman akan meningkatkan 
kebiasaan dan kenyamanan pengirim dan penerima 
dalam menggunakan fasilitas keuangan formal. 
Peningkatan pendapatan pada kedua belah pihak 

Jaminan Hari Tua (JHT). JKK dan JKm adalah program 
wajib bagi semua PMI, sedangkan JHT adalah 
program yang bersifat sukarela. Dengan biaya 
Rp370 ribu, calon PMI akan mendapatkan  perlindungan
JKH dan JKm selama 31 bulan. Program-program 
ini juga telah didesain untuk dapat diakses dari seluruh 
Indonesia  melalui sistem yang terintegrasi dengan 
jaringan perbankan dan instansi kesehatan. 

Selain itu,  terdapat pula beragam penyedia jasa 
remitansi, baik yang berasal dari perusahaan teknologi 
finansial (fintech) ataupun penyedia jasa konvensional 
yang memfasilitasi besarnya kebutuhan PMI untuk 
mengirimkan uang ke keluarga di Indonesia. 

Potensi Inklusi PMI Berdasar Regulasi

Bank Indonesia sebagai regulator pun telah member-
lakukan Peraturan Bank Indonesia No. 14/24/PBI/2012 
dan Surat Edaran Bank indonesia No. 15/23/DASP yang 
ditujukan untuk 
m e n i n g k a t k a n 
keamanan dan 
kepastian bagi 
pengguna jasa 
transfer. Dengan 
demikian, PMI 
dari mancanegara 
dapat dengan 
mudah dan murah 
menyetor dana 
pada penyedia 
jasa remitansi 
atau mengirim se-
cara online atau 
telepon untuk 
ditarik melalui 

juga berpotensi 
untuk mening-
katkan keperluan 
rekening di bank 
untuk meningkat
kan keamanan 
tabungan mereka. 
Tak hanya itu, 
pencatatan tran-
saksi kedua pihak 
akan membuka 
jalan bagi PM 
dan keluarga  
untuk meminta 
pinjaman yang 
dapat diguna
kan untuk usaha.  

agen atau disalurkan ke rekening penerima di Indonesia.

Ketersediaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan 
sistem perbankan serta jasa remitansi sayangnya tidak  
selalu berhasil untuk memproteksi PMI dari 
kerentanan ekonomi dan meningkatkan partisipasi
mereka ke dalam.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 
menyatakan bahwa pekerja migran masih merupakan 
salah satu kelompok yang memiliki akses ke layanan 
keuangan formal yang terbatas. Menurut Bank Indonesia, 
PMI memiliki kecenderungan untuk memilih sarana 
remitansi informal, seperti menitipkan uang pada orang 
lain atau membawa uang tunai saat pulang ke tanah air. 

Metode-metode ini tidak tercatat ke dalam neraca 
pembayaran, sehingga tidak terdapat data akurat 
mengenai proporsinya. Namun, estimasi Bank Dunia 
menunjukkan bahwa arus remitansi informal mencapai 
paling tidak 50 persen lebih tinggi daripada yang tercatat 
secara formal. Hal ini disebabkan karena literasi keuangan 
pengirim dan penerima 

Model Bisnis Remitasi PMI

Dalam upaya mengoptimakan potensi inklusi 
keuangan bagi PMI, sejak Desember 2018, 
Bank Indonesia menyiapkan ketentuan lebih 
lanjut tentang remitansi sehingga semua transaksi 
remitansi dapat dikirim dan diterima secara 
elektronik oleh kedua belah pihak melalui 
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), baik 
secara mobile to mobile, agent to agent, ataupun 
host to host. 

Bank Dunia juga merencanakan pembentukan pilot 
project ekosistem digital untuk transaksi non-tunai. 
Peningkatan kerja sama antara instansi perbankan 
dan juga perusahaan teknologi finansial diharapkan 
dapat menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi 
remitansi di Indonesia. (SSKJ)
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Bank Sampah, Langkah Awal Menuju 
Ekonomi Sirkuler yang Inklusif
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Sampah merupakan permasalahan yang semakin 
menarik perhatian di Indonesia. Sebagai negara 
penyumbang sampah plastik di lautan terbesar 

kedua di dunia, memang sudah saatnya Indonesia 
memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan 
sampah. Pasalnya, permasalahan sampah tidak hanya 
berdampak buruk pada lingkungan, tapi juga bagi 
berbagai dimensi  kehidupan, terutama perekonomian. 
Akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik, 
sumber-sumber mata pencaharian seperti pariwisata 
dan pemancingan akan terhambat. Di luar itu, 
sampah juga dapat mengganggu kesehatan seseorang, 
sehingga dapat mengakibatkan seseorang untuk 
tidak menjadi produktif karena tidak dapat bekerja. 

Sampah yang tidak terkelola dengan baik adalah 
dampak dari perekonomian linear; yaitu sebuah sistem 
di mana sumber daya yang digunakan dalam produksi 
pada akhirnya dibuang karena tidak dapat 
digunakan lagi. Pada sisi lain, perekonomian yang 
bersifat sirkuler akan terus menggunakan sumber 
daya yang telah digunakan sebelumnya melalui desain 
yang lebih baik, daur ulang, dan pakai ulang. Alhasil, 
perekonomian yang sirkuler tidak hanya akan 
mengurangi sampah, namun juga dapat menghasilkan 
lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan 
ekonomi.

Menanggapi permasalahan yang ada, pemerintah 
Indonesia telah menginvestasikan sebesar Rp 15 
triliun untuk mengembangkan roadmap program 
nasional pengelolaan sampah. Secara langsung, 
Presiden RI juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden 
No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) dan secara 

    menargetkan pengelolaan sampah 100 persen 
pada tahun 2025, yang diiringi 

dengan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan 
penanganan sampah sebesar 70 persen.

Bank Sampah dan Ekonomi Sirkuler

Salah satu dari rangkaian program tersebut adalah 
bank sampah, yaitu pos-pos yang tersebar di seluruh 
Indonesia, di mana masyarakat dapat mengumpulkan 
sampah yang telah dipilah dan memiliki nilai 
ekonomi; baik organik, untuk dijadikan kompos, 
maupun non-organik, untuk disalurkan kembali ke 
pasar dan didaur ulang Layaknya bank pada umumnya, 
masyarakat dapat membuka tabungan dan secara 
berkala menyetor deposit sesuai dengan nilai sampah 
yang dikumpulkan. Setelah nilai terkumpul, masyarakat 
yang memiliki tabungan dapat menarik uang mereka. 

 

Bank Sampah, Langkah Awal Menuju 
Ekonomi Sirkuler yang Inklusif

Sumber: Unilever Indonesia
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Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutananan yakin 
bahwa kontribusi bank sampah akan terus meningkat 
ke depannya.

Di luar pencapaian-pencapaian nasional, beberapa 
daerah juga terbukti berkontribusi besar bagi 
lingkungan dan juga kondisi ekonomi masyarakatnya. 
Di Jakarta Pusat sendiri, terdapat 203 bank sampah 
yang terdiri dari bank sampah pemukiman, kantor, dan 
sekolah. Dengan jumlah tersebut, Kebijakan Strategi 
Daerah (Jakstrada) menargetkan bank sampah 
dapat mengurangi 3,85 ton sampah setiap harinya.  

Contoh lain kesuksesan bank sampah dapat dilihat dari 
Bank Sampah Sorong Raya yang berada di Papua Barat 
dan mencakup Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan 
Kabupaten Raja Ampat. Dimulai oleh Yayasan Misool 
pada tahun 2014, Bank Sampah Sorong Jaya telah 
memperoleh pendapatan sebesar Rp 150 juta per bulan 
dan memiliki 4.000 nasabah. 

Peran Bank Sampah dalam Keuangan Inklusif

Selain dampak positif terhadap kebersihan lingkungan 
serta menambah pemasukan masyarakat, bank 
sampah juga berperan dalam upaya pemerintah 
untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih 
inklusif. Pembukaan-pembukaan rekening pada bank 
sampah merupakan gerbang bagi masyarakat-
masyarakat yang dianggap unbankable untuk mengenal 
konsep perbankan melalui tabungan-tabungan yang 
dapat dibuka serta fasilitas simpan-pinjam dengan 
bunga  rendah  yang  terkadang  disediakan. 

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 
82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan 
Inklusif (SNKI), masyarakat pra-sejahtera perlu 
mendapatkan dukungan untuk menjadi bagian 
aktif dari sistem keuangan. Oleh karena itu, SNKI 
menargetkan terjadinya konversi rekening bank sampah 
menjadi rekening pada institusi perbankan. Selain itu, 
SNKI juga menargetkan konversi transaksi tunai yang 
masih mendominasi pertukaran uang di bank sampah 
menjadi transaksi non-tunai. Dengan penyaluran dana 
secara langsung ke rekening masing-masing nasabah, 
bank sampah juga mendukung gerakan 
non-tunai di Indonesia. (SSKJ)

Mengingat bahwa sumber 
utama sampah di Indonesia 
adalah rumah tangga, pem-
berian insentif melalui bank 
sampah dapat mengu-
bah perilaku masyarakat 
mengenai sampah dan 
juga mengenai keuan-
gan dari akar rumput. 
Secara tidak langsung, 
program bank 
sampah pun menjadi 
ajang sosialisasi mengenai 
pengolahan sampah yang 
berkelanjutan dan juga 
literasi keuangan. Hal ini 
sejalan dengan prinsip 

"Menurut Rosa Vivien Rat-
nawati, Direktur Jendral 
Pengelolaan Sampah Dir-
jen Pengelolaan Sampah, 
Limbah, dan Bahan Bera-
cun Berbahaya (PSLB3), 
gerakan ini memiliki po-
tensi untuk menjadi so-
cial capital yang sangat 
penting bagi kehidupan 
masyarakat Indonesia"

ekonomi sirkuler, kare-
na setiap orang mengo-
lah kembali sampah yang 
mereka hasilkan sendiri. 

Kesuksesan Bank Sampah

Jumlah nasabah bank sampah telah berkembang dengan 
pesat. Dimulai pada angka 5.640 pada tahun 2014, 
jumlah nasabah bank sampah sudah mencapai angka 
21.760 pada bulan Juni tahun 2018.  Unit-unit bank 
sampah ini tersebar pada 34 provinsi dan 219 
kabupaten/kota di Indonesia. Secara garis besar, 
sebagian besar sampah yang dikelola adalah plastik 
(40,79 persen), kertas (33,43 persen), alumunium/
besi/seng (21,74 persen), dan sisanya merupakan  
logam, kaleng, dan jenis-jenis sampah lainnya.

Bagi keseluruhan volume sampah di Indonesia, bank 
sampah telah berhasil mengurangi sampah nasional 
sebesar sekitar 1,3 juta ton per tahun, atau sebesar 
1,7 persen. Di luar itu, secara rata-rata, bank sampah 
juga telah menghasilkan lebih dari Rp 1,4 miliar per 
tahun. Menanggapi angka ini, 

Bank sampah merupakan kolaborasi dari berbagai 
pihak, yaitu masyarakat umum, institusi perbankan, 
serta pemerintah. Pembagian peran antara ketiga 
pihak merupakan sebagai berikut:
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Berdasarkan laporan yang dirilis Bank Dunia, rasio 
saving to GDP Indonesia ditahun 2018 ada di angka 
30,87%. Angka ini relatif lebih rendah jika diband-
ingkan dengan  negara ASEAN lain seperti Singapura 
49%, China 49% dan Filipina 44%. Rendahnya jumlah 
tabungan masyarakat secara tidak langsung menun-
jukkan keterbatasan dana masyarakat yang dapat di-
gunakan untuk pembangunan ekonomi negara secara 
luas. Karena itu sangat diharapkan agar kegemaran 
menabung tumbuh lagi dan akan mengulang 
masa kejayaan Tabanas/Taska yang diluncurkan 
pada 1970 silam.

Melalui Aksi Indonesia Menabung, masyarakat yang 
belum memiliki rekening tabungan, uang elektronik 
yang teregistrasi, tabungan lewat Pos atau yang 
serupa lainnya diharapkan dapat lebih mengenal 
jenis-jenis layanan keuangan yang sesuai dengan 
kebutuhan mereka dan dapat menggunakannya secara
aktif. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, maka 
sasaran utama Aksi ini pada tahun 2019 ini adalah pelajar, 
pemuda, pekerja, pekerja migran, keluarga, serta 
petani dan nelayan. Dimana dengan implementasinya, 
segmen-segmen tersebut akan mendapat informasi 
program dan informasi lainnya terkait layanan keuangan 
formal secara intensif. (DR)

Strategi Aksi Indonesia Menabung

Mari Sukseskan AKSI INDONESIA MENABUNG  !
Rendahnya Literasi Keuangan Indonesia

Berdasarkan survei OJK terkait tingkat literasi 
keuangan di Indonesia, dinyatakan bahwa tingkat 
literasi keuangan Indonesia ada di angka 29,7% pada 
tahun 2016. Angka ini relatif rendah dibanding 
besarnya populasi Indonesia saat ini, sehingga dirasa 
perlu bagi pemerintah untuk membuat langkah konkrit 
agar masyarakat kita sadar akan adanya layanan 
keuangan dan pentingnya mendapatnya akses tersebut. 
Melihat hal ini, maka diusulkan suatu gerakan yang 
bersifat massif dan berskala nasional yang akan meng-
gerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan 
tindakan aktif untuk mendapatkan akses keuangan. 

Usulan ini diajukan pada tahun 2018 lalu melalui Rapat 
Pokja 1: Edukasi Keuangan, yang kemudian dilanjutkan 
dengan  peluncuran Program Aksi Indonesia Menabung
sebagai bagian dari rencana kerja di tahun 2018-2019, 
yang telah disahkan melalui Rapat Koordinasi 
Dewan Nasional Keuangan Inklusif pada tanggal 
21 Januari lalu. Gerakan ini diharapkan akan melibatkan 
anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) 
serta seluruh elemen perbankan dan masyarakat.

Aksi Indonesia Menabung

Aksi Indonesia Menabung adalah suatu gerakan 
yang berkelanjutan dan berkesinambungan, dimana 
program ini disusun melalui sejumlah tahapan 
diskusi antar anggota Pokja 1, terutama Otoritas 
Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, juga melibatkan beberapa 
institusi dan kementerian lain secara aktif. Tujuan 
utamanya adalah untuk membangkitkan kembali 
            semangat menabung melalui lembaga 
                   keuangan  formal. 



Untuk merealisasikan tujuan Aksi Indonesia Menabung 
di tingkat masyarakat, disusun strategi umum yakni:

1. Penetapan dan Perayaan Hari Indonesia Menabung 
Ditetapkan beberapa inisiatif yang perlu diwujudkan, 
antara lain sebagai berikut :

       • Penerbitan Keppres dan Kepmenko terkait 
 Hari Indonesia Menabung, untuk menggalang                       
 partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

     • Koordinasi tingkat Menteri terkait Aksi 
 Indonesia Menabung, utamanya terkait 
 program yang sejalan dengan sasaran target.

 • Perencanaan perayaan dan penetapan 20 
 Agustus setiap tahunnya sebagai Hari Indonesia 
 Menabung, diharapkan akan dirayakan bersa-
 maan dengan pengesahan yang dilakukan 
 oleh Presiden RI

   2. Program Aksi Indonesia Menabung Aksi 
Indonesia Menabung diimplementasikan dalam 
subprogram yang menyasar sejumlah kelompok 
masyarakat di tahun 2019, seperti :

 •  Aksi menabung pelajar
 •  Aksi menabung pemuda
 •  Aksi menabung petani dan nelayan
 •  Aksi menabung perempuan
 •  Aksi menabung pekerja swasta

Berbagai aksi tersebut merupakan wujud sinergi dari 
berbagai K/L terkait

3. Inovasi, Layanan dan Produk Keuangan Aksi 
Indonesia Menabung juga disempurnakan sejumlah 
inovasi yang dapat mendukung pembukaan rekening 
tabungan di lembaga keuangan formal, seperti:

 •  Sinergi Agen LKD dan Laku Pandai
 •  Peta Akses Keuangan Inklusif
 •  Pilot: pembukaan rekening dengan data 
      biometrik di desa migran dan petani garam
 •  Pilot: penciptaan ekosistem non-tunai 
 •  Studi regulasi pemanfaatan data biometrik
      untuk melakukan KYC elektronik
 •  Digitalisasi pasar tradisional

4. Sosialisasi, edukasi dan publikasi Agar masyarakat 
segera mengetahui Aksi Indonesia Menabung, 
langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain 
sebagai berikut :

a)   Diseminasi/penayangan materi kampanye: jingle, 
       billboard, TVC, brosur
b)  Strategi komunikasi ke masyarakat menggunakan 
       jalur-jalur komunikasi yang mudah diakses kelompok 
       masyarakat yang disasar
c)  Pelaksanaan Kegiatan :
 • Hari Pendidikan Nasional
 • Bulan Inklusi Keuangan
 • Bulan Pemuda
 • Bulan Uang
                              

Diberkahi dengan keindahan alam yang berlimpah, 
menjadikan sektor pariwisata di Indonesia 
memiliki potensi yang sangat besar. Namun 

potensi tersebut belum diikuti dengan serapan wisa-
tawan mancanegara. Pada tahun 2017, Indonesia 
mencatat lebih dari 14 juta wisman yang berlibur 
di Indonesia - suatu angka yang tidak sedikit, 
namun masih jauh di bawah Malaysia yang mencapai 
25 juta, dan hanya setengah dari total wisman 
yang mengunjungi Thailand, yang melebihi 35 juta.

Berdasarkan Indeks Daya Saing Pariwisata 2017 
Indonesia mencapai peringkat 42 dunia; suatu 
peningkatan pesat dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi 
tepat berada di bawah peringkat negara-negara 
tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. 
Indeks ini mencakup penilaian dari sisi kebijakan 
pemerintah, harga, keberlanjutan lingkungan, infra-
struktur, sumber daya alam, serta budaya. Menurut 
World Economic Forum, indeks ini juga menunjuk-
kan adanya peningkatan tren pariwisata secara global.

Perkembangan sektor pariwisata dunia mendorong
pemerintah untuk terus meningkatkan daya saing 
pariwisata Indonesia. Sebagai salah satu sumber devisa 
terbesar pada tahun 2019, pemerintah menargetkan 
sektor pariwisata menyumbang US$ 17,6 miliar bagi 
neraca pembayaran, yaitu peningkatan 9,3% dari 
tahun 2018. Pada tahun 2016, sektor pariwisata 
menyumbang sekitar 4% dari total PDB. Angka 
ini telah ditargetkan untuk meningkat dua kali 
lipat pada tahun 2019. Lebih lanjut, pemerintah 
menargetkan 20 juta kunjungan ke destinasi-
destinasi pariwisata di Indonesia pada tahun 2019.
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Menggencarkan Sektor Pariwisata 
dengan KUR Pariwisata
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kebudayaan dan 
Pariwisata, diolah oleh Databoks

Sumber : World Economic Forum, 2017



Skema Kredit Usaha Rakyat Pariwisata

Sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM, 
pemerintah telah menetapkan skema Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) pariwisata, usaha dalam sektor pariwisata 
terutama pada 10 destinasi prioritas dan 88 Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KUR dapat 
diterima oleh UMKM yang bergerak pada 13 
bidang, antara lain sanggar seni dan budaya, 
penyelenggaraan meeting, incentive, convention, 
dan exhibition (MICE); akomodasi wisata; usaha 
makanan dan minuman di lokai wisata; jasa informasi; 
pengelolaan tempat wisata, jasa konsultan wisata; jasa 
pramuwisata, wisata air; jasa transportasi wisata; 
dan industri kerajinan dan oleh-oleh. 

Untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerintah telah 
menurunkan suku bunga KUR dari tahun ke tahun. 
Dimulai pada tingkat 24% pada tahun 2007, suku 
bunga KUR sudah mencapai 7% pada tahun 2018-
2019.  Selain itu, terdapat pula subsidi bunga sebesar 
10.5% bagi KUR Mikro dengan pinjaman maksimum 
sebesar Rp25 juta, 5.5% bagi KUR Kecil 
dengan pinjaman sebesar Rp25 juta sampai Rp500 
juta,  dan  14%  bagi  KUR  penempatan  TKI.

Tak hanya memudahkan sekemanya pemerintah juga 
menyediakan program pendampingan dan pem-
berdayaan bagi debitur KUR. Hal ini juga diiringi 
dengan ekspansi layanan pembayaran dan ekonomi 
digital pada destinasi - destinasi wisata, sehingga 
memudahkan wisatawan untuk membayar barang 
dan  jasa  yang  disediakan.

Dengan skema kredit yang lebih mudah untuk diakses 
oleh pelaku UMKM di daerah pariwisata, pemerintah 
mengharapkan UMKM terus berekspansi sehingga 
dapat menyediakan pelayanan yang terbaik 
bagi wisatawan, serta menyediakan lebih banyak 
lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kesuksesan 
UMKM juga diharapkan dapat menginspirasi lebih 
banyak masyarakat untuk berwirausaha.  Lebih lagi, 
masyarakat yang sebelumnya dianggap unbankable 
juga menjadi lebih familiar dengan sistem keuangan 
formal melalui kredit dan sistem pembayaran 
elektronik, sehingga dapat secara aktif menggunakan 
fasilitas-fasilitas  keuangan  lainnya. (IDS)
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Strategi Pembentukan 10 Bali Baru

Untuk mencapai sejumlah target pemerintah di sektor 
pariwisata tersebut, pemerintah sedang menggencarkan 
pengembangan dan promosi pariwisata pada ’10 
Bali Baru’, yang terdiri dari Danau Toba, Tanjung 
Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, 
Mandalika, Gunung Bromo, Wakatobi, Labuan Bajo, 
dan Morotai, serta 88 Kawasan Strategis Pariwisata 
Nasional (KSPN). Untuk jangka pendek sampai
menengah, pemerintah menggunakan strategi 3A 
yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. 

Dalam memperbaiki atraksi, pemerintah fokus pada 
peningkatan kualitas dan kondisi alam destinasi 
wisata, serta mendorong wisman untuk meningkatkan 
konsumsi. Dari sisi aksesibilitas, pemerintah dalam 
proses membangun infrastruktur fisik seperti jalan, 
bandara, dan pelabuhan, serta infrastruktur lunak 
seperti jaringan seluler dan internet. Terakhir, 
untuk meningkatkan amenitas, pemerintah mem-
perbaiki kondisi akomodasi, jasa transportasi, 
kebersihan, dan infrastruktur pembayaran digital. 

Selain ketiga poin tersebut, pemerintah juga mening-
katkan perhatian pada beberapa aspek lain, salah 
satunya adalah peningkatan brand awareness pariwisata 
Indonesia melalui promosi yang lebih gencar. Selain itu,
untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, pemerin-
tah beserta International Labor Organization (ILO) telah 
mencanangkan konsep pariwisata sirkular di Lombok 
dan Danau Toba, yaitu pengembangan destinasi wisata 
yang mempertimbangkan permasalahan-permasalahan 
lingkungan melalui pengembangan masyarakat. 

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan keterbukaan, 
pemerintah juga mengkaji ulang keperluan visa 
bagi beberapa negara. Terakhir, pemerintah juga 
mendorong usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) pada daerah-daerah pariwisata untuk terus 
berkembang melalui akses pembiayaan dan juga 
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
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Sumber: Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2011



Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tumbuh 
konsisten memacu pemerintah untuk meningkat-
kan kapasitas penyalurannya, guna mengakselerasi 

pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan, termasuk 
di sektor perikanan. Hal ini direalisasikan pemerintah 
dengan kembali menyalurkan KUR Perikanan Rakyat 
senilai Rp 201,2 miliar secara serentak di sentra nelayan 
dan budidaya ikan di enam provinsi, yakni Jawa Tengah, 
Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara 
Barat (NTB), dan Sulawesi Tenggara, pada Minggu 
(24/03).

Adapun, KUR yang disalurkan di Pelabuhan Morodemak 
mencapai Rp 72,2 miliar ke 2.122 debitur melalui 
beberapa penyalur, yakni :

Disaksikan oleh sekitar 2.300 peserta dalam acara ini, 
Menko Darmin juga melakukan dialog melalui video 
conference dengan penerima manfaat di lima lokasi 
lainnya dengan rincian plafon, sebagai berikut : 

“Saya memperoleh KUR untuk pengembangan ternak 
ikan gurame. Keuntungan pengembangan ikan gurame 
ini bisa mencapai 70%, Pak Menko. Saya pernah 
‘tebar’ 6.000 bibit dan mampu menghasilkan 3 (tiga) 
ton gurame saat panen. Dari modal yang saya keluarkan 
sebesar Rp 64 juta, saya bisa dapat omzet Rp 97 
juta. Jadi betul jika KUR memang bisa meningkatkan
kesejahteraan rakyat,” kata Abdul Rohman, salah satu 
penerima manfaat KUR Perikanan Rakyat di Ogan 
Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, saat 
melakukan dialog dengan Menko Darmin melalui video 
conference.

Sektor perikanan sendiri telah menjadi sektor ekonomi 
kerakyatan yang mendapatkan fasilitas skema KUR sejak 
2015 selain sektor perkebunan dan peternakan. Hingga 
Februari 2019, KUR Sektor Perikanan secara nasional 
berhasil disalurkan mencapai Rp 5,2 triliun ke 220 ribu 
debitur. Walaupun begitu, berdasarkan data Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), share penyaluran kredit sektor 
perikanan pada Januari 2019 baru mencapai 0,23% dari 
total penyaluran kredit UMKM nasional sebesar 
Rp 12,2 triliun. Dengan begitu,  pemerintah 
merasa  bahwa 
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Pemerintah Kembali Salurkan KUR Perikanan Rakyat 
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distribusi kemudahan akses pendanaan untuk 
sektor ini perlu dipacu lebih cepat.

“Pada kesempatan ini, saya juga meminta bank untuk 
mempercepat penggunaan kartu dalam penarikan KUR 
sesuai dengan kebutuhan debitur,” tambah Darmin.

Pacu Kinerja di Awal, Realisasi KUR Februari 2019 
Capai 17% Sejak Agustus 2015, Deputi Bidang Koordinasi 
Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian 
Iskandar Simorangkir mengatakan pencapaian 
penyaluran KUR hingga Februari 2019 mencapai 
Rp 356,5 triliun dengan 14,7 juta debitur. Jumlah 
tersebut tidak lepas dari subsidi bunga KUR yang 
dilaksanakan sejak Agustus 2015 serta arahan Presiden 
Joko Widodo untuk melakukan penurunan suku bunga 
kredit menjadi single digit di level 7% pada 2018.

Tidak hanya itu, pemerintah memperhatikan prinsip 
kehati-hatian dalam menyalurkan KUR tersebut agar 
tetap menjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas 
yang terlihat dari rasio kredit macet (Non Performing 
Loan/NPL) yang sangat rendah, yakni di kisaran 

1,4%, untuk kurun waktu yang sama.

Pada tahun 2019 sendiri pemerintah menetapkan target 
penyaluran sebesar Rp 139,01 triliun. Adapun, realisasi 
penyaluran KUR pada periode 1 Januari sampai dengan 
28 Februari 2019 adalah Rp 23,1 triliun dan diberikan 
kepada 841 ribu debitur atau sekitar 17% dari total target.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Demak Joko 
Sutanto, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei 
dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, 
Sekertaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi 
Sembiring, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian 
Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati, Direktur LPMUKP 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarif Syahrial, 
Direktur Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan 
dan Perikanan Catur Sarwanto, Direktur Retail Banking 
Bank Mandiri Donsuwan Simatupang, Direktur Kredit 
Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, Direktur 
Mikro dan Kecil BRI Priyastomo, Direktur Kepatuhan 
dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional 
Madani (Persero) M.Q.Gunadi dan unsur muspida
setempat. (CHN/IQB)
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