
Presiden Jokowi Bawa Usulan
IDEA Hub di KTT G20

Indonesia memberikan perhatian lebih atas isu inklusivitas 
dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya 
manusia yang menjadi salah satu topik pembahasan 

dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang pada 
Jumat, 28 Juni 2019. Dalam forum internasional tersebut, 
Presiden Joko Widodo menyampaikan inisiatif Indonesia atas 
usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA 
Hub. 

Indonesia mengonsepkan IDEA Hub sebagai sebuah 
wadah global bagi para pelaku bisnis digital, utamanya yang 
berstatus Unicorn, untuk mengkurasi ide serta berbagi 
pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, 
swasta, maupun UMKM. Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk 
mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.

"IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengkurasi, 
mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para 
Unicorn anggota G20," ujar Presiden dalam KTT G20 Sesi II 
yang membahas soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan.

Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub 
tersebut mencakup tiga area informasi, yakni sharing economy, 
workfoce digitalization, dan financial inclusion. Ketiga area 
informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi 
ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi 
inklusif secara global.

Isu inklusifitas inilah yang mendorong Indonesia 
menyelenggarakan 'the 1st World Conference on Creative 
Economy' di Bali  pada  November  2018.

Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga memandang perlunya 
mempersiapkan masyarakat ekonomi digital yang mampu 
memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang tengah 
berkembang. Menurutnya, ada tiga pilar utama dalam 
upaya mempersiapkan masyarakat  ekonomi  digital  itu.

"Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber 
daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital 
penting untuk  terus  ditingkatkan," ucapnya.

Dalam hal pembangunan infrastruktur digital, Indonesia 
sedang membangun proyek Palapa Ring yang nantinya akan 
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menyambungkan jaringan infrastruktur digital 
sepanjang 13.000 kilometer. Jaringan tersebut akan 
mampu menjangkau 514 kota dan kabupaten di seluruh 
Indonesia.

Adapun pilar ketiga pembangunan masyarakat 
ekonomi digital yang disebutkan Presiden ialah 
perbaikan dan peningkatan iklim investasi dalam 
mendukung  pengembangan  ekonomi  digital.

"Ketiga, ekosistem dan iklim investasi pengembangan
ekonomi digital harus terus diperbaiki," tuturnya.

Di hadapan para pimpinan negara-negara G20 yang 
hadir, ia juga mengingatkan bahwa ekonomi digital 
dan pemerataannya harus mampu menjangkau 
kepentingan segenap golongan masyarakat sebagaimana 
prinsip yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs).

"Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa 
ekonomi digital tidak boleh melupakan kepentingan 
setiap orang. Tidak boleh ada orang yang 
tertinggal, no one left behind," tandasnya.

Sumber: Kedeputian Bidang Protokol, Pers, dan Media 
Sekretariat Presiden
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Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di dalam
negeri dinilai mulai banyak yang memasuki pasar 
online untuk mempromosikan produknya. Hal ini 
seiring dengan era transformasi digital yang 
dapat memudahkan masyarakat bertransaksi jual 
beli secara efisien dan cepat.

“Penetrasi penggunaan internet diharapkan bisa 
dimanfaatkan untuk usaha-usaha produktif yang 
mendorong efisiensi dan perluasan akses seperti 
jual beli online, khususnya bagi pelaku IKM kita,” 
kata Sekretaris Direktorat Jenderal Industri 
Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian 
Perindustrian Eddy Siswanto di Jakarta, Kamis (27/6).

Pelaku IKM Mulai Banyak Masuki 
Pasar Online

Guna membantu para pelaku IKM dalam menangkap 
peluang sekaligus menghadapi tantangan dengan 
kedatangan e-commerce, Kemenperin melalui Ditjen 
IKMA telah meluncurkan program e-Smart IKM sejak 
tahun 2017. Program ini mejalin kerja sama 
dengan para pelaku e-commerce di Indonesia, 
seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, 
Blanja.com,  Ralali,  dan  Gojek  Indonesia.

“Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program 
tersebut adalah workshop e-Smart IKM, pembinaan 
sebagai tindak lanjut workshop, bimbingan teknis 
kepada IKM champion, serta pendampingan tenaga 
ahli digital marketer untuk membantu pemasaran,” 
sebutnya.

Menurut Eddy, pihaknya menargetkan sebanyak 
10.000 pelaku IKM dari berbagai sektor dapat 
masuk ke pasar online melalui e-Smart IKM selama 
periode tahun 2017-2019. Mereka terdiri atas sektor 
industri makanan dan minuman, logam, furnitur, 
kerajinan, fesyen, herbal, kosmetik, serta industri kreatif.

“Hingga saat ini, animo peserta cukup tinggi, di mana 
jumlah peserta yang mengikuti workshop e-Smart 
IKM telah mendekati 9.000 pelaku usaha,” ungkapnya. 

Total nilai transaksi e-commerce dari seluruh IKM 
tersebut, tercatat mencapai Rp2,3 milyar. Dari jumlah 
ini, sebanyak 31,87 persen di antaranya atau sekitar 
Rp755 juta berasal dari sektor industri makanan 
dan minuman Eddy menambahkan, agar dapat 
bersaing di platform digital, IKM nasional 
perlu menjaga kualitas dan standar produk 
(quality control) secara terus-menerus serta 
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pembinaan sentra oleh TPL IKM dalam bentuk 
pendampingan untuk program penguatan sentra.

“Sedangkan program link and match, pada 
intinya bertujuan untuk menghubungkan rantai 
nilai pelaku IKM, baik dengan sesama anggota 
dalam rantai nilai, baik di rantai nilai sebelum 
ataupun sesudah pelaku IKM tersebut berada,” jelasnya.

Dengan terjalinnya hubungan di dalam rantai nilai 
tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai 
tambah produk pelaku IKM, yang kemudian akan 
memberikan dampak positif kepada usahanya. 

“Terkait bergulirnya era industri 4.0, kami juga 
mendorong pelaku IKM untuk dapat memanfaatkan 
penggunaan  teknologi  digital,”  ujar  Gati.

Sumber: Kementerian Perindustrian
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meningkatkan kemampuan untuk memproduksi massal 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar 
domestik  hingga  ekspor.

“Kami juga berharap, melalui e-commerce ini akan 
menjadi gerbang bagi pelaku IKM kita untuk melaku-
kan transformasi digital dengan menggunakan 
alat promosi digital, sistem informasi digital, 
pembayaran digital, serta manajemen relasi dengan 
pelanggan  secara  digital  pula,”  tuturnya.

Menyadari pentingnya peranan IKM terhadap 
perekonomian nasional, Dirjen IKMA Kemenperin 
Gati Wibawaningssih menegaskan, pihaknya tetap 
fokus untuk aktif melakukan pembinaan terhadap 
para pelaku usaha dan calon wirausaha sektor IKM. 
“Semua program yang kami jalankan, pada dasarnya 
bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan 
perkembangan IKM di Indonesia,” tandasnya.

Program-program tersebut di antaranya adalah 
penumbuhan wirausaha IKM, penguatan sentra 
IKM dan Unit Pelayanan Teknis (UPT), fasilitasi 
pengembangan produk dan penguatan kapasitas, 
fasilitasi link and match dengan industri skala 
besar, serta implementasi industri 4.0 pada sektor IKM.

“Untuk program penumbuhan wirausaha IKM, pada
tahun 2018, kami telah memberikan bimbingan 
teknis wirausaha kepada lebih dari 12.500 
IKM, dan telah memberikan fasilitasi legalitas 
usaha kepada sekitar 5000 IKM,” ungkap Gati.

Adapun penerima manfaat program tersebut 
diantaranya juga terdiri dari pelaku IKM di lingkungan 
pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan (Lapas), 
peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan 
alumni  pekerja  migran  dari  BNP2TKI.

Sementara itu, untuk program penguatan sentra IKM
dan UPT, Ditjen IKMA Kemenperin telah 
memfasilitasi melalui peningkatan kemampuan SDM, 
fasilitasi mesin dan peralatan produksi, serta 
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Potensi tersebut seiring dengan upaya pemerintah 
yang terus fokus membangun infrastruktur 
telekomunikasi. Sehingga, hal ini perlu diakselerasikan 
dengan pertumbuhan ekonomi digital. “Perkembangan 
internet dan perkembangan e-commerce ini 
masih banyak sekali potensi untuk berkembang. 
Jadi, dengan pertumbuhan yang sangat pesat 
ini, kami ikut berkomitmen untuk memajukan  
ekonomi digital ini,” kata Handika di acara Penan-
datanganan Perjanjian Kerjasama Fasilitasi UMKM 
Go Online dengan Shopee, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Melihat potensi tersebut, Handika meyakini Shoppe 
dan Kementerian Kominfo dalam hal ini, memiliki 
visi dan misi yang sama. Olehnya itu, Shopee 
juga menjadi salah satu platform yang bekerjasama 
sama dalam program UMKM Go Online ini.

“Acara hari ini diwujudkan dari kesamaan visi 
dan misi, tentunya dari Shopee Indonesia, dan 
juga Kominfo untuk memajukan ekonomi digital. 

Khususnya untuk UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya
Menurut Handika, Shopee menyadari pertumbuhan 
ekonomi, bisnis dan digital di Indonesia, terutama dari 
perusahaan kecil dan menengah, akan menjadi sangat 
kuat dan stabil untuk memajukan ekonomi di negara ini.
Oleh karena itu, Shopee yang telah memiliki pengguna 
dan penjual di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia 
ini, senantiasa mendukung program-program pemer-
intah untuk memajukan ekonomi yang lebih baik.

“Kami di Shopee akan terus mendukung perkembangan 
ini, dan dimulai dengan beberapa program kami, 
salah satunya adalah UMKM Go Online,” pungkasnya. 

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Libatkan Shopee Indonesia
Pemerintah Siap Berdayakan UMKM

Pemerintah meningkatkan jangkauan Program 
UMKM Go Online dengan melibatkan pemilik 
platform jualan online. Melalui program ini, 

pemerintah ingin memastikan, jutaan UMKM 
mendapatkan akses dan fasilitas dalam memanfaatkan 
teknologi digital.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan 
mengatakan, program UMKM Go Online Ini, sebagai 
pemerataan akses pasar melalui digital untuk
meningkatkan  ekonomi  kerakyatan.

“Melalui program ini, UMKM kini memiliki dua kios, 
satu kios ada di pasar sebagai tempat berjualan 
sehari-hari, satu lagi kios yang berada di dunia 
maya,” kata Semuel di acara Penandatanganan 
Perjanjian Kerjasama Fasilitasi UMKM Go Online 
dengan Shopee, di Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Dirjen Semuel, melalui dua jenis kios 
tersebut, peluang UMKM semakin besar dalam 
mengembangkan bisnisnya. Lebih dari itu, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin lebih baik.

Selain itu, lanjut Semuel, pengembangan bisnis berbasis 
online tentunya lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. 
“Proses ini memerlukan kerjasama antar pemerintah, 
marketplace dan e-wallet seperti Shopee, tujuan 
kita untuk sama-sama membina dan membantu 
para UMKM Indonesia berbisnis online,” tuturnya.

Apresiasi Shopee

Direktur Shopee Indonesia Handika Jahja menilai, 
perkembangan internet dan pertumbuhan e-commerce, 
membuat Indonesia memiliki potensi besar untuk 
menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia.
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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%. 

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:

   
   1.

   2.

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)

Optimalisasi Penyaluran KUR
di Sektor Produksi
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