
Perkuat Usaha Garam Rakyat,
Pemerintah Salurkan KUR Garam 

di Madura

Pemerintah telah mengembangkan berbagai jenis 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berpihak kepada 
usaha kecil, dengan menciptakan skema KUR Khusus 

antara lain untuk sektor Perkebunan Rakyat, Peternakan 
Rakyat, dan Perikanan Rakyat. Kali ini, giliran sektor Usaha 
Garam Rakyat yang mendapat sentuhan Skema KUR khusus.

Skema KUR Khusus adalah KUR yang diberikan kepada 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola 
secara bersama dalam bentuk kelompok dengan off-taker 
perusahaan besar. Seluruh sektor usaha terbuka bagi 
pembiayaan KUR, sepanjang tergolong UMKM dan usahanya 
produktif, termasuk diantaranya bagi usaha garam rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin 
Nasution menyatakan, UMKM terbukti memberikan 
kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, 
mencapai 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, 
potensi UMKM untuk berkembang masih terbatas, salah 
satunya disebabkan rendahnya akses terhadap pembiayaan.
Skema KUR Khusus Garam Rakyat yang hari ini disalurkan 
merupakan upaya Pemerintah meningkatkan akses pem-
biayaan kepada petani garam, yang selama ini sulit 
mengembangkan  usahanya  karena  terkendala  modal.

“Sejumlah kemudahan disertakan dalam KUR Khusus ini, 
antara lain suku bunga rendah, hanya 7% pertahun, serta
mekanisme 'yarnen' (bayar setelah panen, red) atau sesuai 
dengan satu siklus usaha ujar Menko Darmin saat 
meresmikan penyaluran KUR Garam Rakyat di Kabupaten 
Pamekasan,  Jawa  Timur,  Sabtu (13/4).
 
Pemerintah memilih Pulau Madura sebagai lokasi utama 
Penyaluran KUR Garam Rakyat. Hal ini mudah dimengerti, 
sebab Madura merupakan daerah penghasil garam dapur 
terbesar di Indonesia. Sekitar 1⁄4 produksi garam nasional 
berasal dari pulau di timur Jawa ini. Tak hanya itu, Jawa 
Timur juga tercatat sebagai provinsi dengan penyaluran 
KUR tertinggi kedua nasional, dengan total akumulasi 
penyaluran KUR sebesar Rp58,6 triliun kepada 2,8 juta 
debitur.
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Salam Redaksi

Selamat Membaca

Para pembaca yang budiman, dalam 
edisi Mei 2019 kami menyampaikan 

tiga tema utama, yakni 1) Capaian 
realisasi kinerja Kemernterian 

Koordinator Bidang Perekonomian RI 
dalam penyaluran KUR Garam Rakyat, 

2) Kontribusi penyaluran bantuan 
pemerintah terhadap inklusi keuangan. 

Tema kedua dikupas dalam artikel 
'Digitalisasi Penyaluran Subsidi LPG 
3 Kg Dukung Keuangan Inklusif' dan 

'Kontribusi Program Keluarga 
Harapan Terhadap Peningkatan 

Keuangan Inklusif' dan 3) Optimaliasasi 
penyaluran KUR di sektor produksi.

Lihat juga Kabar Pokja seputar kenaikan 
peringkat daya saing Indonesia, 

mengingat kemudahan akses finansial
di Indonesia sangat menunjang efisiensi 

bisnis. Akhir kata, semoga seluruh 
artikel dalam edisi ini menambah 
semangat kita untuk memperluas

capaian inklusi keuangan.
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menyalurkan KUR Garam Rakyat di 5 daerah lain, 
yakni: Kab. Indramayu, Jawa Barat; Kab. Rembang, 
Jawa Tengah; Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan; 
Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat; dan Kab. Kupang, 
Nusa  Tenggara  Timur.

Total penyaluran KUR Garam Rakyat yang disalurkan
hari ini sebesar Rp68,8 Miliar yang diterima oleh 
2.384 debitur. Di Provinsi Jawa Timur sendiri 
disalurkan KUR sebesar Rp36,2 miliar kepada 1.189 
debitur, sisanya Rp 32,3 miliar disalurkan di lima 
Provinsi lainnya (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi 
Selatan, NTT, dan NTB) yang diterima oleh 1.169 
debitur.

Secara nasional akumulasi penyaluran KUR Garam 
sejak tahun 2015 hingga 31 Maret 2019 telah 
mencapai Rp17,5 miliar (0,01% dari total akumulasi 
plafon KUR) dan diberikan kepada 650 debitur. 
Penyaluran KUR Garam ini memang masih belum 
optimal karena sebelumnya, penyaluran KUR masih 
dibatasi sektor dan garam yang masuk dalam 
klasifikasi sektor pertambangan tidak masuk 
dalam  sektor  yang  dapat  dibiayai  KUR.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kegiatan 
produksi di sektor riil, Pemerintah juga menaikkan 
target minimum penyaluran KUR Sektor Produksi. 
Minimum 40% pada 2017, dinaikkan bertahap 
menjadi minimum 50% pada 2018 dan minimum 
60% pada 2019 ini.

Sejak diluncurkan skema KUR subsidi bunga tahun 
2015, total akumulasi KUR yang telah disalurkan 
hingga 31 Maret 2019 tercatat sebesar Rp368.8 
triliun, yang disalurkan kepada 15,2 juta debitur 
dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) yang tetap 
terjaga sebesar 1,4%. Pada tahun 2019, telah ditetap-
kan target plafon KUR sebesar Rp140 triliun. 
Realisasi penyaluran KUR pada periode 1 Januari 
sampai dengan 31 Maret 2019 adalah Rp35,2 triliun 
dan  diberikan  kepada  1,3  juta  debitur

Selain itu, Menko Darmin mendorong penggunaan 
Kartu pintar untuk menggantikan formulir pengajuan 
pinjaman KUR. Hal ini akan mempermudah petani 
garam hendak mengajukan pinjaman yang berulang, 
sekaligus memudahkan pula bagi Bank Penyalur 
untuk mengontrol tingkat kepatuhan si peminjam.

Dalam prakteknya, pinjaman tidak harus penuh 
sepanjang satu tahun. “Kalau petani garam mungkin 
hanya butuh pinjam 6 bulan, ya jangan dipaksa 
meminjam untuk setahun. Pakainya skema yarnen, 
bayar saat panen. Kalau panen dalam 6 bulan, 
ya langsung dibayar hutangnya, bayar bunganya 
pun  jadi  hanya  3,5%  saja”, ujar  Menko  Darmin.

Pemerintah, menurut Menko Darmin, juga akan 
memerintahkan BUMN PT Garam untuk meningkatkan 
jumlah gudang penyimpanan garam. Dengan begitu, 
saat masa panen tidak ada alasan PT Garam tidak 
bisa menyerap produk di petani dengan harga 
beli yang baik, sehingga pengepul pun tidak 
leluasa  menekan  harga  di  level  petani.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa menyatakan kebanggaannya pada 
Kabupaten Pamekasan. Menurut Khofifah, Mulai 
dari Bupati, akademisi, petani garam, hingga 
seluruh warga Pamekasan tergolong kreatif dan 
produktif  dalam  menghasilkan  garam  rakyat.

Ia lantas mendorong Bupati dan para Rektor pemimpin 
universitas di Madura untuk melahirkan Centre of 
excellence bagi industri garam rakyat, penerapan 
teknologi tepat guna, hingga standarisasi produk 
garam rakyat di Madura, sehingga harga belinya 
bisa meningkat di tingkat pengepul. “Dengan begitu, 
butiran garam bernilai laksana berlian bagi masyarakat 
Madura, bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan 
rakyatnya”,  tutup  Khofifah.

KUR  Disalurkan  Serentak,  Performa  Penyaluran 
Juga  Meningkat

Selain di Madura, secara serentak Pemerintah juga 
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Ragam Skema Pembiayaan Bagi UMKM

Menurut Menko Darmin, selain KUR, Pemerintah 
juga menyediakan sejumlah alternatif pembiayaan 
bagi UMKM sesuai dengan rentang kebutuhannya. 
Skema  non-KUR  yang  dimaksud  antara  lain:

Selain KUR Garam Rakyat, turut disampaikan pula 
beberapa alat bantu tani sebagai bagian dari Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social 
Responsibilites (CSR) Bank Penyalur (BNI, BRI, 
Bank Mandiri, BCA, BTN, Bank Jatim, Jamkrindo, 
Jamkrindo Syariah, Askrindo, dan Askrindo Syariah). 

Alat bantu pertanian yang diserahkan antara lain 
berupa Rehabilitasi Gudang Garam Rakyat; lima unit 
Stimulan lahan tambak garam; delapan unit Bantuan 
geo–membrane untuk kelompok garam rakyat, 
Bantuan alat untuk pelatihan kelembagaan ekonomi 
usaha garam santri terpadu kepada Ponpes 
Az-Zubair dan An-Nur; empat unit Alat produksi garam 
rekristalisasi; dua unit Tandon penyimpanan air tua 
garam; tiga unit Kincir angin garam; Alat pengolahan 
garam dan pelatihan untuk santriwati dan siswi SMK.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Bupati 
Pamekasan Baddrut Tamam, Deputi Pembiayaan 
Kementerian Koperasi dan UKM, Dirjen Industri Aneka 
Kementerian Perindustrian, para Direksi Bank 
Penyalur KUR, unsur Forkopimda Jatim dan 
Forkopimka Pamekasan, serta sekitar 3.000 petani 
garam rakyat asal Pamekasan dan sekitarnya. (IQB)

Program Mekaar yaitu pemberdayaan 
berbasis kelompok bagi perempuan 
pra-sejahtera pelaku usaha super mikro. 
Plafonnya antara Rp2 juta s.d Rp5 juta 
dan diberikan secara bertahap tanpa 
agunan. Dengan modal dari Mekaar 
terbukti perempuan bisa meningkatkan 
pendapatan, pendidikan anak, kesehatan, 
tabungan, dan kesejahteraan keluarga.

Ultra Mikro (UMI) yaitu program lanjutan
dari program bantuan sosial menjadi 
kemandirian usaha yang sulit memperoleh 
akses kredit perbankan. Plafon maksimal
Rp10 juta per nasabah dan disalurkan 
oleh LKBB. Konsep pembiayaan UMI 
yaitu dengan pembentukan kelompok 
dan pendampingan untuk memfasilitasi 
masyarakat yang tidak memiliki agunan. 
Setelah meningkat skala usahanya, 
debitur boleh mengambil skema individu 
dengan mensyaratkan jaminan.

Bank Wakaf Mikro yaitu LKM Syariah 
yang didirikan atas izin OJK yang 
bertujuan untuk menyediakan akses 
permodalan atau pembiayaan bagi 
masyarakat kecil yang belum memiliki 
akses pada lembaga keuangan formal. 
BWM tidak dapat menghimpun 
dana masyarakat namun menyediakan 
pembiayaan dengan prinsip syariah. 
Imbal hasil rendah setara 3% per tahun. 
Tanpa agunan. Plafon Rp1 juta s.d 3 juta. 
Terdapat pelatihan dan pendampingan. 
Diawasi OJK, Kementerian Koperasi dan 
UKM, Pesantren, dan tokoh masyarakat.
 

1000 Wirausahawan Pesantren yaitu
pelatihan bagi santri/alumni pesantren 
untuk pengembangan usaha pertanian. 
Lahan dikelola secara terkonsolidasi, 
berbasis kelompok, dan sistem manajemen 
terpusat. Tahun 2020 akan dikembang-
kan program pendidikan dan pelatihan 
melalui SMK dan BLK serta Pondok 
Pesantren. Mekanismenya tidak merubah 
kurikulum pesantren namun menambahkan 
pelatihan selama empat bulan setelah 
santri menyelesaikan kurikulum pesantren.

Inkubasi Wirausaha Pemula (WP) yaitu 
pembiayaan untuk membantu pelaku 
usaha pemula yang berpotensi dikembang-
kan usahanya dan usahanya telah berjalan 
antara enam bulan sampai tiga tahun. 
Bantuan yang diberikan pemerintah antara 
Rp10 juta s.d Rp12 juta per orang. 
Sasaran program WP ini untuk mendukung 
pengembangan Daerah Tertinggal, Daerah 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Daerah 
antar kelompok Berpendapatan Rendah 
atau Masyarakat Miskin.
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menengah ke atas, sedangkan 30% masyarakat 
termiskin hanya menerima 25% dari total subsidi. 
Perbaikan akurasi penyaluran subsidi LPG ini 
berpotensi meningkatkan efisiensi APBN dan 
menghemat  sebesar  Rp60  triliun.

Pembelajaran dari India

Tantangan - tantangan yang sedang dihadapi 
Indonesia juga pernah dialami oleh India. Sebelum 
reformasi kebijakan energi, 20% masyarakat terkaya 
di India menikmati enam kali lebih banyak subsidi 
daripada kelompok 20% termiskin. Masyarakat 
di area perkotaan, serta pemilik bisnis komersial 
juga lebih banyak menikmati subsidi LPG daripada 
di daerah pedesaan. Pada akhirnya, kelompok yang 
membutuhkan harus menunggu lama untuk 
menerima LPG dan bahkan dipaksa untuk membeli 
dengan  harga  yang  lebih  tinggi. 

Proses reformasi kebijakan energi India berlangsung 
selama 10 tahun dimulai sejak tahun 2007. Rang-
kaian upaya reformasi mencakup integrasi database, 
verifikasi penerima manfaat, peluncuran portal 
transparan, perbaikan dan digitalisasi pelayanan, 
hingga kampanye sosial untuk mengurangi penggunaan 
subsidi oleh kelas menengah. Segala upaya tersebut 
telah berhasil meningkatkan efisiensi anggaran, 
sehingga pemerintah dapat melakukan redistribusi 
tabungan bagi rumah tangga yang benar-benar 
membutuhkan. 

Salah satu bentuk reformasi yang paling signifikan
adalah pemberlakuan Direct Benefit Transfer (DBT) 
dari pemerintah ke penerima manfaat (Government 
to person atau G2P) sejak tahun 2013. Program ini 
adalah suatu inisiatif yang menggunakan teknologi 
informasi untuk mendesain ulang sistem 

Digitalisasi Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg
Dukung Keuangan Inklusif

Program fuel switching atau konversi sumber bahan 
bakar dari minyak tanah menjadi LPG yang dilakukan 
pemerintah sejak tahun 2007 telah berjalan dengan 
sukses. Penurunan penggunaan minyak tanah berhasil 
membuka jalan bagi LPG 3 kg untuk menjadi sumber 
energi bagi rumah tangga dan usaha masyarakat. 
Dalam empat tahun ke belakang, pemerintah kerap 
meningkatkan anggaran subsidi serta volume LPG 3 kg. 
Angka ini bahkan telah mencapai Rp69 triliun – 
Rp73 triliun untuk tahun 2019. 
 
Permintaan pasar terhadap LPG 3 kg yang terus 
meningkat ternyata tidak diiringi dengan peningkatan 
ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan persediaan 
LPG diprediksikan stagnan, sementara permintaan 
diperkirakan meningkat sebesar 23%. Oleh karena itu, 
perubahan kebijakan subsidi LPG harus dikaji 
dengan hati-hati; mengikuti hukum ekonomi dasar, 
permintaan yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan 
peningkatan harga barang. Jika pemerintah 
menghapuskan subsidi LPG sepenuhnya, inflasi 
diprediksikan  akan  meningkat  sebesar  1,68%. 

Terlebih lagi, subsidi LPG 3 kg masih dinilai 
belum tepat sasaran; mayoritas penerima jenis 
subsidi ini berasal dari kelompok masyarakat 
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keuangan pada sektor pemerintah. 

Selain untuk meningkatkan efisiensi biaya dan 
waktu, transparansi, keamanan, dan fleksibilitas, 
penyaluran bantuan sosial—pada kasus ini bantuan 
pangan-juga berperan penting dalam meningkatkan 
keuangan inklusif, terutama bagi kelompok miskin 
yang memiliki akses fasilitas keuangan  yang  terbatas.

Teknologi finansial yang telah dicanangkan pemerintah 
seperti e-voucher yang hanya memerlukan jaringan 
seluler akan meruntuhkan hambatan-hambatan fisik 
yang sebelumnya mempersulit akses bagi masyarakat 
terhadap layanan keuangan formal. Dengan memberikan 
sistem bantuan sosial yang aksesibel bagi semua 
lapisan masyarakat, para penerima bantuan tidak akan 
hanya menjadi pemilik rekening pasif semata, melainkan 
juga pengguna aktif fasilitas keuangan yang ada. (SSKJ) 

penyampaian manfaat dengan tujuan mengurangi 
penundaan pembayaran, meningkatkan akurasi 
penargetan, serta mengurangi penipuan dan data 
duplikat. Dengan inisiatif ini juga, penyaluan bantuan 
secara digital tidak terbatas pada bantuan tunai, 
melainkan  juga  bantuan  in-kind. 

Uji Coba Digitalisasi di Indonesia

Mengikuti jejak India, pemerintah Indonesia juga 
sedang melakukan uji coba penyaluran bantuan 
LPG 3 kg yang memanfaatkan teknologi informasi. 
Pilot project yang dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota 
ini menggunakan 3 jenis teknologi, yaitu e-voucher 
berbasis SMS, NIK dengan biometrik sidik jari, 
dan biometrik pengenalan wajah. 

Terdapat beberapa langkah dalam menjalankan proses 
uji coba, antara lain penyiapan, sosialisasi dan 
edukasi, pendaftaran, penyaluran, dan pemanfaatan 
bantuan. Sebuah sistem dashboard juga sedang 
dipersiapkan untuk memudahkan proses monitoring 
setiap langkah pelaksanaan. Bank-bank milik negara 
(Himbara) juga melakukan kerja sama dengan lembaga
-lembaga teknologi finansial yang memfasilitasi 
beberapa metode transaksi. Pada akhirnya, 
pemerintah akan memilih metode terbaik yang 
akan  diimplementasikan  secara  nasional.

Salah satu daerah yang menjadi lokasi uji coba 
adalah wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 
Dalam pelaksannya, Himbara yang terlibat adalah 
Bank BNI. Proyek ini juga menggandeng mitra 
tekfin Duithape, yang menyediakan platform bagi 
individu-individu untuk menerima dan mengirim 
uang  hanya  dengan  telepon  genggam. 

Digitalisasi dan Keuangan Inklusif

Bardasarkan Peraturan Presiden no. 82 tahun 2016 
tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 
penyaluran bantuan sosial (bansos) secara nontunai 
merupakan salah satu bentuk aksi peningkatan 

keuangan  inklusif  melalui  pelayanan 

Kontribusi Program 
Keluarga Harapan Terhadap 

Peningkatan Keuangan Inklusif 

Bantuan tunai bersyarat, atau conditional cash 
transfer, yang merupakan salah satu proyek 
prioritas terpilih berdasarkan Musyawarah 

Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 
2019 adalah program bantuan sosial bagi kelompok 
masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah 
ditentukan pemerintah. Variasi dari program ini 
telah diimplementasikan di berbagai negara, terutama 
di negara-negara berkembang untuk mengentaskan 
kemiskinan melalui insentif yang mendorong 
partisipasi pada fasilitas pendidikan, kesehatan, 
keluarga berencana, dan sebagainya.

Skema Program 

Di Indonesia, pemerintah telah memperkenalkan 
bantuan langsung tunai bersyarat sejak tahun 2007 
melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program 
ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, 
kematian ibu dan anak, dan mencapai cakupan 
pendidikan dasar universal. Oleh karena itu, peserta 
PKH hanya terdiri dari keluarga sangat miskin yang 
memiliki ibu hamil dan/atau anak dibawah enam tahun, 
anak yang berusia SD sampai SMP, dan/atau anak 
berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan 
pendidikan dasar. Dengan tujuan menjalankan amanat 
konstitusi dan Nawacita, PKH juga mulai memberikan 
bantuan bagi kelompok yang rentan secara ekonomi 
seperti penyandang disabilitas dan lansia. Seiring 
dengan bantuan berupa dana, rumah tangga penerima 
manfaat juga perlu menjalankan pendampingan 
serta monitoring berkala dari dinas sosial setempat. 

Per Januari 2019, pemerintah telah menerapkan 
skema non-flat pada PKH. Hal ini berbeda dengan skema  
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sebelumnya yang memukul rata semua keluarga 
dengan bantuan sebesar Rp1,89 juta per tahun. 
Dengan skema baru, setiap keluarga menerima 
manfaat sesuai dengan kriteria yang terpenuhi. 
Sebagai contoh, keluarga yang memiliki tempat tiggal 
yang sulit dijangkau, anggota ibu hamil/balita, anak 
usia SMA, dan juga penyandang disabilitas atau 
lansia dapat menerima total bantuan sebesar Rp10,2 
juta per tahun. Bantuan ini disalurkan secara bertahap 
dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari, April, 
Juli, dan Oktober. 

Perkembangan 

Diawali dengan hanya 500.000 rumah tangga 
sangat miskin di 7 provinsi (Sumatra, Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan 
Nusa Tenggara Timur), PKH telah mencakup sekitar 
10 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia pada 
tahun 2018. Anggaran PKH juga kerap meningkat dari 
tahun ke tahun. Dimulai dari Rp843 miliar pada tahun 
2007, hingga melebihi Rp17 triliun pada tahun 2018.

Tak hanya dari sisi kuantitas, kebijakan dan sistem 
PKH juga telah berevolusi. Sampai tahun 2016, PKH 
masih disalurkan secara tunai. Barulah sejak tahun 
2017 dilakukan digitalisasi penyaluran dana bantuan 
sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 
Indonesia merupakan negara pertama di antara 72 
negara yang telah memiliki program bantuan tunai 
bersyarat. Dengan fasilitasi dari Himpunan Bank 
Milik Negara (Himbara), KKS dapat merekam informasi 
penerima bantuan, menjadi rekening tabungan 
sederhana (basic savings account), dan juga alat 
pembayaran elektronik.  

6

Dampak

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), PKH 
berhasil menggeser pola perilaku rumah tangga dan 
individu penerima manfaat. Dalam partisipasi 
pendidikan, kehadiran siswa SD yang menerima 
bantuan sosial meningkat sebesar 49,2%, 
SMP 49,9%, dan SMA 30,9%. Lebih lanjut lagi, 
PKH juga dilaporkan meningkatkan persentase 
siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat 
menegah sebesar 8,8 persen, dan  mengurangi 
jumlah  pekerja  di  bawah  umur. 

Dari segi konsumsi, penerima manfaat menunjukkan 
peningkatan konsumsi sebesar lebih dari 10%. 
Lebih lengkapnya lagi, proporsi belanja protein 
meningkat sebesar 6,8%. Selain itu, terjadi 
juga peningkatan signifikan dalam pemeriksaan 
kehamilan dan kesehatan balita di fasilitas kesehatan. 
Setelah menerima PKH, terdapat pula peningkatan 
kelahiran di fasilitas kesehatan, kelahiran yang 
dibantu tenaga medis, serta imunisasi lengkap. 
Semua peningkatan dari sisi nutrisi dan 
kesehatan juga berkontribusi dalam mengurangi angka 
stunting  sebesar  2,7%.

Pada akhirnya, melalui perubahan-perubahan 
behavioral ini PKH bertujuan untuk terus mening-
katkan Indeks Pembangunan Mannusia, menekan 
jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis 
kemiskinan,  menurunkan  kesenjangan.

Kontribusi pada Inklusi Keuangan

Digitalisasi bantuan sosial pada PKH sejalan dengan 
salah satu sasaran masyarakat yang tertera pada 
Perpres 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif, yaitu masyarakat berpendapatan 
rendah. Dalam upaya mencapai target inklusi keuangan 
sebesar 75% di tahun 2019, PKH memberikan 
kontribusi yang cukup signifikan. Menurut penelitian 
LPEM FEB UI, digitalisasi bantuan tunai yang 
dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 
Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara 
non tunai berpotensi membuka 10 juta rekening baru 
untuk para penerima manfaat. Dengan kata lain, PKH 
dapat menyumbang sekitar 5% ke dalam indeks 
inklusi keuangan. 

Dengan demikian, PKH diharapkan dapat menjadi 
wadah perkenalan yang baik antara masyarakat ber-
pendapatan rendah dengan fasilitas keuangan formal. 
Bahkan setelah terlepas dari jeratan kemiskinan, 
masyarakat dapat terus menggunakan layanan keuan-
gan dan meningkatkan literasi keuangan sehingga 
terhindar dari risiko kembali ke bawah garis
kemiskinan. (SSKJ)
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Pertumbuhan PKH 2007 hingga 2018 



Indonesia menjadi negara dengan peningkatan 
peringkat daya saing tertinggi di kawasan Asia 
Pasifik. Peringkat Indonesia naik 11 poin dari 

sebelumnya di posisi 43 pada tahun 2018 menjadi 32 
di tahun 2019. Perbaikan efisiensi pemerintah dan 
bisnis serta pembangunan infrastruktur merupakan 
faktor yang berkontribusi dalam kemajuan daya saing 
Indonesia. 

Informasi tersebut dimuat dalam Internation-
al Institute for Management Development (IMD) 
World Competitiveness Ranking 2019 yang 
diterbitkan oleh IMD World Competitiveness 
Center pada tanggal 28 Mei 2019 lalu. IMD 
adalah sekolah bisnis independen berpusat 
di Swiss yang telah menerbitkan laporan ranking 
tahunan  ini  sejak  1989. 

“Ini adalah pencapaian yang baik. Sinergi antara 
pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan 
terutama dunia usaha menjadi kunci untuk mening-
katkan kinerja investasi dan daya saing yang lebih baik 
lagi. Kita harus tetap semangat di tengah dinamika 
ekonomi global saat ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian, Darmin Nasution, Jumat (31/5),
di kantornya. 

7

Peringkat Daya Saing Indonesia Melonjak



Laporan tersebut menyampaikan bahwa terjadi 
perubahan susunan lima negara berdaya saing 
tertinggi. Singapura yang pada tahun 2018 berada 
pada peringkat ketiga menjadi peringkat pertama di 
tahun 2019, menggeser Amerika Serikat. Sedangkan 
Hong Kong tetap berada di posisi kedua, diikuti 
Amerika Serikat pada peringkat ketiga. Uni Emirat Arab 
untuk pertama kalinya masuk dalam kelompok 5 besar.

Sebagai informasi, daya saing Jepang terpantau turun 
lima peringkat dari posisi ke 25 pada tahun lalu 
menjadi posisi 30 pada tahun 2019 ini. Penurunan 
itu disebabkan merosotnya kondisi ekonomi, 
kondisi utang pemerintah, dan melemahnya iklim usaha. 
IMD World Competitiveness Center menilai 63 negara 
dengan lebih dari 230 indikator yang dikelompokkan
ke dalam 4 (empat) pilar yaitu (i) Kinerja Ekonomi, 
termasuk perdagangan dan investasi internasional, 

(ii) Efisiensi Pemerintah, termasuk kedisiplinan 
pemerintah dalam anggaran, kepatuhan hukum, 
dan peningkatan inklusivitas institusi, (iii) Efisiensi 
Bisnis, termasuk produktivitas dan efisiensi sektor 
swasta dan kemudahan akses finansial, dan (iv) 
Infrastruktur, termasuk infrastruktur sains, kesehatan, 
dan lingkungan serta pendidikan.

“Perbaikan daya saing Indonesia didukung 
oleh kenaikan peringkat yang terjadi pada 
keempat faktor tersebut,” imbuh Menko Darmin. 
Pada bulan Oktober 2019 juga akan terbit peringkat 
daya saing negara oleh World Economic Forum. 
Indonesia saat ini berada di peringkat 45 dari 140
negara dalam publikasi Global Competitiveness 
Report 2018-2019.

Peringkat S&P

Lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) 
juga menaikkan rating Indonesia menjadi BBB 
dari BBB- dengan berlandaskan pada prospek 
pertumbuhan yang kuat dan kebijakan fiskal 
yang pruden. S&P pun meningkatkan short-term 
sovereign credit rating Indonesia dari ‘A-3’ menjadi ‘A-2’.
“Peningkatan rating ini terus didukung oleh utang 
pemerintah yang relatif rendah dan kinerja 
fiskal yang moderat. 

Ekonomi Indonesia bertumbuh relatif lebih cepat 
dibandingkan negara lainnya yang memiliki tingkat 
pendapatan serupa (peers),” jelas Menko Darmin.
Outlook yang stabil tersebut mencerminkan kondisi 
kebijakan Indonesia yang konstruktif, sehingga dapat
mendukung pertumbuhan ke depannya. Defisit neraca 
transaksi berjalan (current account deficit/CAD) 
Indonesia juga diprediksikan akan mengalami perbaikan 
sejalan dengan stabilnya permintaan global 
dan pemulihan daya saing.

Turut hadir dalam konferensi pers ini yaitu Sekretaris 
Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Staf 
Ahli Bidang Pembangunan Daerah Bobby Hamzar 
Rafinus, dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi 
Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir. (EKON)
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Total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 
sampai dengan 31 Mei 2019 sebesar Rp399,3 triliun 
dengan outstanding Rp149,8 triliun, dan NPL 1,36%. 
Penyaluran KUR tahun 2019, sampai dengan 31 
Mei 2019 sudah mencapai Rp65,9 triliun kepada 
2.373.027 debitur (47,1% dari target tahun 2019 
sebesar Rp140 triliun). Penyaluran KUR masih 
didominasi untuk skema KUR Mikro (65%) diikuti dengan 
skema KUR Kecil (34,64%) dan KUR TKI (0,35%). 
Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah 
terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha 
kecil. 

Capaian Penyaluran KUR sektor produksi 
tahun 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 tercatat 
sebesar 43% dan sektor non produksi tercatat 
sebesar 57%. Penyaluran KUR sejak Agustus 2015 
sampai Mei 2019 didominasi di Pulau Jawa dengan 
porsi penyaluran sebesar 54,4%, diikuti oleh Pulau 
Sumatera 20,3%, Pulau Sulawesi 10,2%, Pulau Bali 
dan Nusa Tenggara 7%, Kalimantan 6%, dan Pulau 
Maluku dan Papua 2%. Kinerja penyaluran KUR per 
provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM 
di Indonesia.

Berdasarkan sebaran wilayah, penyaluran KUR selama 
tahun 2019 tertinggi masih didominasi oleh wilayah 
Jawa, yaitu Jawa Tengah (Rp 12 triliun), Jawa Timur 
(Rp 11,8 triliun), dan Jawa Barat (Rp 8,2 triliun). 
Sedangkan di luar pulau Jawa, sebaran penyaluran KUR 
yang tinggi adalah di Provinsi Sulawesi Selatan (Rp 3,8 
triliun), Sumatera Utara (Rp 2,8 triliun), dan 
Bali (Rp 2,5 triliun).

Pada tahun 2019 Komite Kebijakan Pembiayaan bagi 
UMKM telah menetapkan target penyaluran KUR 
sebesar Rp 140 triliun. Dalam rangka memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses 
kredit/pembiayan kepada UMKM khususnya di 
sektor produksi, Komite Kebijakan telah menetapkan 
porsi penyaluran minimum KUR di sektor produksi 
yaitu sebesar 60%. 

9

Target porsi penyaluran minimum KUR di 
sektor produksi ini terus meningkat, dimana 
sebesar 50% pada tahun 2017, 60% pada tahun 
2018 dan direncanakan 70% pada tahun 2019.

Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR di 
sektor produksi dan sesuai amanat Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 
2017 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat maka 
langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, 
antara lain:
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Optimalisasi Penyaluran KUR
di Sektor Produksi Percepatan penetapan Rancangan Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana 
diubah dalam Peraturan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Pedoman  Kredit  Usaha  Rakyat.

Dalam rangka memperluas penyaluran KUR 
khususnya bagi pensiunan yang memiliki usaha 
produktif dan layak dibiayai serta menindak
lanjutihasil Rapat Koordinasi Komite Kebijakan 
Pembiayaan bagi UMKM tanggal 27 Desember 
2018 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian dimana salah satunya 
memutuskan skema KUR untuk Pensiunan, 
sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi 
UMKM menyusun usulan skema KUR 
untuk pensiunan.

Mendorong Kementerian/Lembaga Teknis untuk 
menyusun pedoman petunjuk teknis (juknis). 
Juknis tersebut sebagai panduan yang dapat 
dipedomani bagi Penyalur KUR untuk pelaksanaan 
KUR di sektor  produksi, serta perhitungan 
biaya indikatif dan kebutuhan pembiayaan 
KUR di sektor produksi. Juknis ini telah 
dibahas, dikoordinasikan, dan disesuaikan dengan 
masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga 
yang menangani sektor-sektor tersebut dan 
memperhatikan masukan Penyalur KUR. Juknis 
tersebut ditetapkan oleh Peraturan Menteri/
Kepala  Badan. 

Beberapa juknis KUR di sektor produksi yang
telah ditetapkan ialah oleh BNP2TKI dan Bekraf, 
sedangkan juknis yang sedang dalam proses 
adalah  Kementerian Perindustrian, Kementerian
Pariwisata, dan Kementerian Pertanian. Juknis 
ini dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan-
perubahan  yang  signifikan. (NA)

1.

2.
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