
Jakarta, 7 Juli 2019 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng 
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk 
bekerja sama mendorong percepatan pengembangan desa wisata  
dan   homestay   berbasis   teknologi.

Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas saat penutupan APKASI 
Otonomi Expo di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, pada 
Jumat (5/7/2019), mengatakan APKASI yang beranggotakan 400 
kabupaten di seluruh Indonesia berkomitmen mendukung berbagai 
program dalam mengembangkan berbagai sektor pariwisata daerah. 

“Salah satu program yang ingin dikembangkan adalah pariwisata. 
Kami akan dorong cross border tourism terutama daerah 
yang  berbatasan  langsung  dengan  Malaysia”, tegas  Azwar.

Ia menambahkan langkah sinergi ini sekaligus menjadi bagian 
dari strategi mengembangkan kemajuan seni budaya daerah. 
Selain itu, akan ada penetapan sejumlah daerah prioritas 
untuk  percepatan  sebagai  kawasan  wisata  lintas  batas  ini. 

“Kami telah sepakat dengan Kemenpar untuk memilih Atambua (NTT) 
sebagai wilayah prioritas percepatan pengembangan cross 
border tourism. Harapannya, daerah lain akan terinspirasi 
dan  mengikuti  langkah  ini”, jelas  Azwar.

Ia mengatakan pemerintah sedang menargetkan akan ada sekitar 
2.000  desa  wisata  lintas  batas.

Di sisi lain, Azwar juga menyoroti relasi antara perkembangan 
pariwisata dengan teknologi. Menurutnya, di era digital yang juga lekat 
dengan generasi melek teknologi ini, dibutuhkan inovasi serta 
kerjasama di bidang pariwisata dengan sejumlah perusahaan 
teknologi  seperti  startup.

Azwar mencontohkan tentang penggunaan platform online dalam 
mempromosikan homestay di Banyuwangi. “Homestay yang 
terintegrasi dengan platform online juga sebaiknya dikembangkan 
seperti yang kami lakukan di Banyuwangi. Sekarang sudah ada 
sekitar 400 homestay yang telah terdaftar online”, jelasnya.

Komitmen mendorong pertumbuhan sektor wisata juga disampaikan 
oleh Achmad Zaky, pendiri sekaligus salah satu perusahaan 
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Selamat Membaca

Mood liburan 
di pertengahan tahun 

mungkin kurang meyakinkan 
kita untuk mengambil cuti, 

namun membahas pariwisata 
selalu menyenangkan. Buletin 

SNKI edisi Juli 2019 menyajikan 
perkembangan terbaru seputar 
pengembangan desa wisata dan 

homestay berbasis teknologi, 
serta capaian KUR sektor 

pariwisata dan kinerja KUR 
pada semester I 2019.

Melalui edisi ini kami juga 
membagikan hasil kegiatan 
sosialisasi dan fasilitasi hak 
kekayaan intelektual (HKI) 

yang diadakan Kota Pontianak 
pada Jumat (5/7). Bapak 
Bahasan, Wakil Walikota 

Pontianak, aktif mendukung 
penggunaan HKI sebagai 

jaminan pinjaman.

Kemenpar Gandeng APKASI
Dorong Percepatan Desa Wisata

dan Homestay Berbasis Teknologi
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unicorn di Indonesia, Bukalapak. “Tahun ini kami 
berkomitmen melayani usaha-usaha kecil di Indonesia. 
Kami sekarang sedang menyasar pasar Asia 
Tenggara. Kadang pengusaha kecil senang kalau 
ada pembeli dari negara ASEAN lain, mereka juga 
jadi punya pengalaman melakukan bisnis ekspor”, 
tutur  Zaky.

Niat CEO salah satu e-commerce terbesar di tanah 
air ini disambut positif oleh Azwar. “Kalau semua 
kabupaten didaftarkan ke dalam platform online 
maka akan ada lompatan baru. Karena sekarang 
era kolaborasi yang sebenarnya justru bisa membantu
percepatan agar produk-produk daerah bisa 
go  online” , tanggapnya.

Sementara itu, Vitria Ariani selaku Ketua Tim 
Percepatan Pengembangan Pariwisata Pedesaan 
dan Perkotaan Kemenpar berharap AKAMSI punya 
komitmen yang kuat membangun pariwisata 
daerah. “Karena sebenarnya pertumbuhan desa
-desa itulah yang menjadikan Indonesia negara 
yang  kuat,  tanpa  melupakan  kearifan  desa”.

Pentingnya menonjolkan keunikan suatu daerah 
juga disampaikan oleh Anneke Prasyanti, Ketua Tim 
Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata. 
“Suku bangsa di Indonesia ada 1.340 seharusnya 
kita punya akar yang kuat di tiap provinsi. Harapan 
saya, akan ada perda-perda baru agar  Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) tidak keluar kalau tidak 
ada kearifan lokal di bidang arsitektur atau 
desain  bangunan  penginapan.”

Sumber: Kementerian Pariwisata
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Wakil Walikota Pontianak, Bahasan, menekankan 
pentingnya Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) perlu dipahami oleh masyarakat 

sebagai hak alamiah atau hak dasar yang dimiliki 
seseorang berkaitan dengan intelektualitas dan 
harus dihormati serta dihargai oleh orang lain. 
Tak terkecuali industri kreatif  yang  saat  ini  
berkembang  pesat. 

Ia menilai, sebuah karya kreativitas atau produk 
ekraf merupakan kekayaan intelektual yang 
perlu  mendapatkan penghargaan dan perlindungan 
hukum atas karyanya. “Kreativitas itu sebagai 
karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi
dan berhak memperoleh perlindungan hukum,”
ujarnya saat membuka sosialisasi dan fasilitasi HKI 
di Hotel Mercure  Pontianak,  Jumat  (5/7/2019).

Dorong HKI sebagai Jaminan 
Pembiayaan Perbankan

Bahasan meminta pelaku ekraf dalam memulai 
bisnis dan menjalankannya, harus sudah memper-
hitungkan perlindungan terhadap HKI. Sebab bila 
tidak, bukan tidak mungkin karya atau kreasi para
pelaku ekraf atau entrepreneur itu dicuri atau ditiru 
dengan mudah oleh orang lain. “Oleh sebab itu, saya 
ingatkan bahwa di awal memulai bisnis, saudara 
sudah memberikan perlindungan HKI terhadap 
hasil  karya  atau  kreasinya”, pesannya.

Pemerintah Kota Pontianak, lanjut Bahasan, 
memberikan dukungan, baik dari sisi kelembagaan 
maupun regulasi pada tingkat daerah dalam upaya 
mengembangkan dan melindungi produk-produk 
ekraf. Bahkan, ada wacana dari Kepala Badan Ekonomi 
Kreatif untuk mengusulkan ketentuan mengenai 
pembiayaan HKI dalam rancangan Undang-undang 
yang memungkinkan HKI digunakan sebagai jaminan 
untuk mengakses lembaga keuangan seperti 
perbankan. 

Apabila usulan ini nantinya disetujui, maka 
ke depan pelaku ekraf yang tidak memiliki 
aset fisik memadai, namun mengantongi HKI, 
dapat mengakses pembiayaan dalam mengembangkan 
usahanya dengan menjadikan HKI sebagai jaminannya. 
“Sertifikat HKI nantinya sama dengan sertifikat 
tanah, dapat digunakan ke bank untuk memperoleh 
pembiayaan dalam mengembangkan usahanya,” 
sebutnya.

Masyarakat harus memahami betapa pentingnya HKI
untuk dimiliki para pelaku ekraf. Oleh sebab itu maka 
perlu dilakukan sosialisasi sekaligus fasilitasi 
pendaftaran HKI terutama di bidang ekraf. Menurut-
nya, kegiatan ini sebagai wujud konkrit dalam upaya 
melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual oleh 
pemerintah yang bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman agar HKI dapat 
dikenal dan dipahami dengan mudah. “Sehingga HKI 
ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para 
pelaku ekraf di Kota Pontianak”, pungkasnya. 
(jim/humpro)

Sumber: Pemerintah Kota Pontianak
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telekomunikasi baik ponsel maupun komputer 
yang terkoneksi dengan internet.

Peluang Usaha

Masyarakat di sekitar dapat mendatangi agen bank terse-
but untuk membuka rekening tabungan, menabung, 
mentransfer, dan menarik dana. Selain tabungan, agen 
Laku Pandai juga memberikan layanan transaksi 
keuangan lainnya seperti pembayaran listrik prabayar 
dan pascabayar maupun pembelian voucher pulsa 
telepon. Diharapkan, agen Laku Pandai juga dapat 
memberikan kredit mikro kepada masyarakat dan 
menjual produk keuangan lain, seperti asuransi mikro. 

Dari setiap transaksi yang dilakukan, agen Laku Pandai 
memperoleh fee dengan besaran yang berbeda-beda 
tergantung dari jenis transaksi dan kebijakan dari 
masing-masing bank. Semakin besar transaksi maka 
semakin besar pendapatan agen Laku Pandai. Ini 
merupakan peluang usaha tersendiri bagi masyarakat.

Masyarakat yang menjadi nasabah Laku Pandai juga 
memperoleh berbagai keuntungan. Selain dimudahkan 
dengan adanya agen Laku Pandai yang berada dekat 
tempat tinggalnya sehingga tidak perlu mendatangi 
bank, nasabah juga tidak dikenakan biaya administrasi 
bulanan sehingga tidak perlu khawatir saldo tabungan 
berkurang. Nasabah tetap memperoleh bunga tabungan 
dan simpanannya aman karena dijamin oleh Lembaga 
Penjamin Simpanan. 

Selain itu, tidak ada batas minimum setoran dan 
saldo minimum. Nasabah juga dapat mengajukan 
kredit mikro atau pembiayaan usaha produktif 
setelah menabung secara berkala minimal enam 
bulan dan dianggap layak oleh bank. Kredit 
ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang 
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Sebut saja Wati, 35, wanita asal Purbalingga, 
Jawa Tengah yang pada momen Lebaran lalu 
hendak mudik ke kampungnya. Penghasilan dan 

tunjangan hari raya yang diterimanya sebagai asisten 
rumah tangga cukup lumayan untuk nafkah sekeluarga.

Dengan pertimbangan keamanan, sang majikan 
menawarkan Wati untuk mentransfer uangnya 
mengingat membawa uang tunai dalam jumlah 
banyak dengan angkutan umum sangat berisiko, 
terlebih saat mudik. Namun, alih-alih mengiyakan, 
Wati tetap memilih cara konvensional, membawa 
uang tunai. Transfer ribet katanya. Bank atau ATM 
terletak jauh dari rumahnya yang berada di pelosok 
desa. Itu pun harus meminjam rekening saudaranya 
terlebih dahulu. Ya, meski telah bekerja bertahun-tahun 
di Jakarta, Wati masih belum memiliki rekening 
tabungan sendiri.

Permasalahan yang dihadapi Wati adalah potret 
persoalan klasik pekerja migran atau masyarakat 
yang hidup di daerah pelosok di Indonesia. 
Letak bank atau ATM yang jauh membuat masyarakat 
enggan  bersentuhan  dengan  akses  keuangan.

Persoalan ini coba dijawab oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) melalui program Laku Pandai sejak 
akhir 2014. Laku Pandai atau Layanan Keuangan 
Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif dikenal 
juga dengan branchless banking. Melalui program 
ini, bank tidak perlu membuka banyak kantor cabang 
fisik di pelosok, tetapi dapat merekrut anggota 
masyarakat sebagai agen bank di daerahnya. 
Masyarakat dapat membuka bank di rumah atau 
tempat usahanya, cukup dengan bermodalkan alat 
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50% dari total rekening tabungan Laku Pandai. 
Pada 2019, direncanakan perluasan penyaluran 
BPNT kepada sekitar 5,4 juta Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) di 295 Kabupaten/Kota.
Selain sebagai e-Warong, agen Laku Pandai juga 
berperan untuk mendukung program Zakat Inclusion 
dengan menjadi penghimpun zakat. Presiden RI 
Joko Widodo telah meluncurkan penghimpunan 
zakat melalui agen Laku Pandai pada 14 Juni 2017. 
Terdapat 8 bank yang bekerja sama dengan Baznas 
untuk mendukung program ini, yaitu Bank Mandiri, 
BNI, BRI, BTN, BTPN, BRI Syariah, BTPN Syariah, 
dan  Bank  Jabar  Banten.

Ke depan, terdapat potensi pengembangan fungsi 
agen Laku Pandai lainnya seperti untuk membayar 
pajak, iuran BPJS kesehatan, atau untuk layanan 
pembayaran transaksi dan pemasaran produk
e-commerce.

Inklusi Keuangan

Berbagai potensi yang dimiliki Laku Pandai dapat 
mendukung pencapaian target inklusi keuangan tahun 
ini. OJK dan pemerintah ditargetkan untuk mencapai 
target inklusi keuangan sebesar 75% dan literasi 
keuangan sebesar 35% pada 2019. Target 
literasi keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi 
Nasional Perlindungan Konsumen, sedangkan target 
inklusi keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden 
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif. Inklusi keuangan sendiri 
merupakan pemanfaatan produk atau layanan 
jasa keuangan, sementara literasi keuangan 
berarti pemahaman mengenai manfaat dan risiko 
produk  dan  layanan  jasa  keuangan.

bersifat produktif seperti modal kerja, investasi 
barang modal dan pendidikan, serta kegiatan lain yang 
mendukung keuangan inklusif seperti melahirkan, 
biaya pengobatan atau pemakaman.Maksimum kredit 
sebesar Rp20 juta dengan jangka waktu satu tahun. 

Lama pinjaman dapat disesuaikan untuk nasabah yang 
siklus usahanya lebih dari satu tahun. Masyarakat 
juga bisa dengan mudah membeli asuransi mikro, 
seperti asuransi jiwa, demam berdarah, kebakaran, dan 
bencana alam dengan premi rendah hanya 
Rp50.000,00.

Perkembangan Laku Pandai

Sejak diluncurkan sampai saat ini, perkembangan
Laku Pandai berjalan baik. Hingga Maret 2019, 
jumlah nasabah mencapai 5,11 juta orang dengan 
jumlah saldo tabungan Rp2,51 triliun. Jumlah agen 
Laku Pandai juga mengalami kenaikan signifikan 
mencapai 1,07 juta agen atau naik 286 kali lipat dari 
jumlah 3.734 agen pada 2015. Agen Laku Pandai ini 
telah tersebar di 34 provinsi dan 510 dari total 514
kabupaten/kota  di Indonesia.

Jumlah bank penyelenggara juga meningkat dari 
6 bank umum pada 2016 menjadi 26 bank umum dan 
4 bank syariah pada 2019. Fungsi Agen Laku Pandai 
sebagai perantara bank juga dimaksimalkan untuk 
berbagai macam transaksi keuangan. Salah satunya 
untuk membantu program pemerintah dalam 
menyalurkan bantuan sosial pemerintah secara nontunai 
melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan 
Pangan Non Tunai (BPNT). Penerima bantuan dapat 
membelanjakan bantuannya dan/atau melakukan 
penarikan tunai di Agen Laku Pandai yang menjadi 
Agen e-Warong.

Hingga Maret 2019, terdapat 108.741 agen Laku 
Pandai yang menjadi e-Warong atau 10,13% dari 
total agen Laku Pandai. Dan, sejak 2017, terdapat 
pembukaan 10 juta rekening Laku Pandai dalam rangka 
penyaluran bantuan sosial nontunai atau sekitar 
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Target ini sepertinya optimistis untuk dicapai, melihat 
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 
tahun 2016 menunjukkan Indeks Inklusi 
Keuangan Tahun 2016 telah mencapai 67,8%, 
dan  tingkat  literasi  keuangan  29,7%.

Namun, penyebaran inklusi dan literasi keuangan ini
masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, belum
merata di seluruh Indonesia. Hal ini tecermin dari 
persebaran agen dan nasabah Laku Pandai sendiri. 
Agen dan nasabah Laku Pandai 65% berlokasi 
di Pulau Jawa. Proporsi penyebaran nasabah 
selanjutnya di Sumatera (15,04%), Sulawesi 
(7,63%), Kalimantan (5,81%), Bali dan Nusa 
Tenggara (4,70%), serta Maluku dan Papua (1,25%).

Masalah akses infrastruktur dan koneksi teleko-
munikasi ke daerah-daerah pelosok merupakan 
tantangan yang harus dijawab selanjutnya untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang melek 
keuangan.

Rendahnya tingkat literasi dibandingkan dengan
inklusi, juga merupakan tantangan sendiri, karena 
pemakaian produk atau jasa keuangan tidak 
diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Hal 
ini dapat berpotensi masyarakat tidak memahami 
risiko dari produk keuangan yang dipilihnya 
sehingga rentan mengalami kerugian atau menjadi 
korban penipuan. OJK mencatat total kerugian akibat 
investasi bodong mencapai Rp88,8 triliun selama 
periode 2008 sampai 2018. 

Total kerugian tersebut belum termasuk kerugian 
akibat fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman 
daring ilegal maupun maupun bursa mata uang 
virtual (cryptocurrency) ilegal.Meningkatkan literasi 
dan inklusi keuangan merupakan upaya besar dan 
membutuhkan kerja sama berbagai pihak, terutama 
harmonisasi antarlembaga dan kementerian yang 
saling terkait satu sama lain agar tidak berjalan 
sendiri-sendiri.

Mewujudkan masyarakat yang melek keuangan ibarat 
membesarkan anak. Regulator ibarat keluarga besar 
yang harus bekerja bersama membekalinya dengan 
pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi 
dunia.

Penulis: Lydia Nurjanah, Analis Strategi dan Kebijakan Komunikasi Otoritas 
Jasa Keuangan (Tulisan adalah pendapat pribadi penulis, tidak merepre-
sentasikan  pendapat  lembaga)
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Kembangkan UMKM dan Pariwisata
Banyuwangi, Pemerintah Salurkan 

KUR Pariwisata dan Adakan 
Pelatihan Santripreneur Go-Online

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya 
untuk memajukan sektor pariwisata 
melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). Kali ini, KUR Pariwisata sebesar 

Rp279 Miliar akan disalurkan kepada 6.911 debitur 
di Banyuwangi-Jawa Timur untuk tahun 2019.
 
“KUR yang memiliki suku bunga rendah sebesar 7% 
ini dapat menjadi pilihan alternatif skema pembiayaan 
bagi pelaku UMKM di sektor pariwisata,” ujar Deputi 
Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Iskandar Simorangkir, Jumat (19/7) di Banyuwangi.
 
Sejak ditetapkan pada September 2018 hingga 
Juni 2019, KUR Pariwisata telah disalurkan 
sebesar Rp21,7 Triliun dan diberikan kepada 1,1 
juta debitur. Penyaluran KUR Pariwisata memiliki 
porsi sebesar 5,3% dari total akumulasi penyaluran 
KUR. Khusus di Banyuwangi, telah tersalurkan KUR 
Pariwisata sebesar Rp657 Miliar kepada 26 ribu 
debitur.
 
“Kota yang dijuluki The Sunrise of Java ini merupakan 
salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata 
yang cukup besar. Kota ini menjadi daerah dengan 
penyaluran KUR Pariwisata yang cukup tinggi,” 
papar  Iskandar.
 
Adapun akumulasi KUR yang telah disalurkan sejak
2015 hingga akhir Juni 2019 adalah sebesar Rp408,5 
Triliun. Angka tersebut diberikan kepada 16,57 
juta debitur dengan Non Performing Loan (NPL) 
tetap terjaga sebesar 1,39%.
Sementara khusus tahun 2019, realisasi penyaluran 
KUR hingga 30 Juni 2019 adalah Rp75,1 Triliun 
(atau sebesar 53,7% dari target Rp140 Triliun) 
untuk 2,7 juta debitur. “Jawa Timur menjadi 



salah satu provinsi dengan penyaluran KUR 
tertinggi kedua dengan total akumulasi penyaluran 
sebesar Rp67,5 Triliun kepada 3,2 juta 
debitur”,  imbuh  Iskandar.

Dalam kesempatan ini, dilakukan pula penyerahan 
simbolis kepada santri yang telah menerima 
pelatihan dalam program Santri preneur Go-Online.
Program ini merupakan wujud kebijakan Kemitraan 
Ekonomi Umat.

Melalui kegiatan ini, Kemenko Perekonomian 
yang bekerja sama dengan Shopee Indonesia 
mengupayakan peningkatan literasi digital di bidang
pemasaran dan pengembangan produk bagi 
santri dan masyarakat pondok pesantren. 
Hal ini sekaligus merupakan implementasi 
dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
  
Pemerintah berharap kegiatan ini dapat mening-
katkan pengetahuan dan keterampilan santri serta 
masyarakat sekitar pada bidang kewirausahaan 
digital. “Harapannya, setelah pelatihan peserta 
dapat meningkatkan kapasitas penjualan produknya 
sekaligus dapat meningkatkan kompetensi. 
Dengan demikian, selain belajar menjadi ahli ilmu 
agama, menjadi ustad, sekaligus juga sebagai 
digital  entrepreneur”,  kata  Susiwijono.
 
Kemenko Perekonomian, lanjutnya, sangat mendukung 
pengembangan ekosistem ekonomi digital 
sebagai bagian dan langkah strategis guna 
memperkuat sektor kewirausahaan untuk meng-
hadapi era disruptif dan revolusi industri 4.0.
 
Bupati Banyuwangi Azwar Anas pun menerangkan 
pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam 
mengembangkan UMKM dan pariwisata. 
Menurutnya, Pemerintah perlu bekerja kreatif, 
penuh  inovasi,  dan  tepat  sasaran.
 
“Saya sependapat bahwa digital market place itu 
harus terkoneksi dengan UMKM untuk 
meningkatkan kapasitas suatu daerah. Kunjungan 
kerja Kemenko Perekonomian beserta seluruh 
program dan kebijakan yang ada ini pun semoga 
menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi, 
khususnya dalam mengembangkan UMKM dan 
sektor  pariwisata”,  ungkap  Bupati  Azwar.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
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Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah 
disalurkan kepada masyarakat sejak November
2007 sampai saat ini masih menjadi pilihan 

utama kredit/pembiayaan dengan suku bunga 
rendah yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM yang 
produktif, layak, namun tidak memiliki agunan 
tambahan atau agunan tambahannya tidak cukup.

Menjadi salah satu kredit program prioritas di negeri 
ini, KUR diharapkan mampu bertransformasi untuk 
bisa menjadi lebih baik, dari sisi skema maupun dari 
regulasinya. Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah 
melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 
yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian dengan beranggotakan 12 Menteri/
Kepala Badan terkait. Didirikan melalui Keputusan 
Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah 
dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, 
Komite Kebijakan terus memonitor perkembangan 
kinerja program KUR, serta merumuskan berbagai 
kebijakan prioritas. Salah satu kebijakan yang 

dikeluarkan dalam rangka mendorong penyaluran 
KUR di sektor produksi adalah penetapan target 
penyaluran KUR sektor produksi.

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan KUR semester I 
tahun 2019, pada tanggal 3 Juli 2019 Komite Kebijakan 
Pembiayaan bagi UMKM telah melaksanakan Rapat 
Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian. Rapat tersebut membahas 
evaluasi pelaksanaan KUR semester I tahun 2019, 
usulan perubahan Peraturan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan 
KUR, serta pembahasan beberapa permasalahan 
terkait  pelaksanaan  program  KUR.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan 
Pembiayaan bagi UMKM menyampaikan laporan 
pelaksanaan KUR sampai dengan 30 Juni 2019. 
Berdasarkan laporan perbankan dari Agustus 
2015 sampai dengan 30 Juni 2019, realisasi 
penyaluran KUR adalah sebesar Rp408,5 Triliun 
dengan outstanding Rp147,2 Triliun dan NPL 1,39%.
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Sampai dengan 30 Juni 2019, penyaluran KUR tahun 
2019 sudah mencapai Rp75,1 Triliun (53,7% dari 
target tahun 2019 sebesar Rp140 Triliun). Skema 
KUR Mikro (64,9%) diikuti dengan skema KUR 
Kecil (34,8%) dan KUR TKI (0.38%) masih 
mendominasi penyaluran. Kinerja ini menunjukkan 
keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses 
pembiayaan  untuk  usaha  kecil.

Apabila dilihat per wilayah, penyaluran KUR 
didominasi di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran 
sebesar 54,3%, diikuti dengan Sumatera 20,3% dan 
Sulawesi 10,19%. Kinerja penyaluran KUR per 
provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM 
di Indonesia.

Sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Komite 
Kebijakan, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 60%. 
Sampai dengan 30 Juni 2019 tercatat porsi 
penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, 
perikanan, industri, konstruksi, pariwisata, dan jasa-
jasa) sebesar 44%. Masih ada gap sebesar 16% untuk 
mencapai target yang ditetapkan Komite Kebijakan.

Dari perspektif kinerja pada masing – masing Penyalur 
KUR, terdapat beberapa Penyalur KUR yang memiliki 
NPL KUR di atas batas yang telah ditetapkan Komite 
Kebijakan, yaitu sebesar 5%. Berkenaan dengan 
hal tersebut, Komite Kebijakan dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) telah melakukan penghentian 
sementara secara menyeluruh maupun sebagian 
(hanya pada skema KUR yang memiliki tingkat NPL 
KUR tinggi) kepada Penyalur KUR tersebut. Diharapkan 
Penyalur terkait dapat segera memperbaiki 
kinerjanya sehingga dapat kembali menyalurkan KUR 
kepada  UMKM.

Selain kinerja penyaluran KUR, pada Rapat Koordinasi 
tersebut juga disampaikan usulan perubahan Permenko 
tentang Pedoman Pelaksanaan KUR terkait pengaturan 
akad bagi KUR Syariah. Saat ini Permenko tentang 
Pedoman Pelaksanaan KUR hanya mengatur jenis 
akad bagi KUR Syariah adalah murabahah. Padahal jika 
melihat skema akad pembiayaan syariah, terdapat 
banyak akad syariah seperti mudharabah, ijarah, 
musyarakah.

Berdasarkan masukan dari Bank Syariah Penyalur 
KUR, maka diusulkan perubahan pengaturan akad KUR 
syariah dalam Permenko menjadi sesuai akad syariah 
yang berlaku di perbankan. Rapat Koordinasi 
menyetujui perluasan akad untuk KUR syariah 
tersebut dengan catatan harus workable dengan proses 
bisnis KUR. Terkecuali jika ada akad yang metode 
perhitungannya tidak sesuai dengan KUR, maka 
tidak dapat diimplementasikan. Perluasan akad 
syariah ini akan ditindaklanjuti dengan perubahan 
Permenko  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  KUR.

Program KUR yang terus bertransformasi ini 
menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga 
kualitas dalam pelaksanaan KUR. Terlebih, 
pemerintah masih memberikan subsidi bunga pada 
pelaksanaan program KUR ini. Oleh karenanya, 
akuntabilitas dan ketepatan sasaran penyaluran KUR 
harus terus dijaga melalui perumusan kebijakan-
kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh 
pihak terkait dalam program KUR ini. Tentu dengan 
tetap mengedepankan asas kemudahan dan 
keterbukaan bagi UMKM yang ingin mengakses KUR 
ini. Diharapkan melalui program KUR ini, dapat 
meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM 
di negeri ini sehingga mampu bersaing dengan 
UMKM negara lain. (JLP)
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