
Diumumkannya 
tingkat penggunaan 
dan kepemilikan layanan 
keuangan formal 
masyarakat tahun 2018 dan 
2019 bukan berarti pekerjaan 
kita sudah selesai. Mari kita 
kawal perkembangan uji coba 
ekosistem pembayaran elektronik 
di Desa Pegagan Kidul dan KUR yang 
diharapkan kian diminati lebih banyak 
pelaku usaha.
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Pemerintah kembali menurunkan suku bunga 
Kredit Usaha Rakyat menjadi 6% per tahun, 
dari semula 7%. Selain itu, total plafon KUR 

juga ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 
triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran 
pada APBN 2020, dan akan terus meningkat secara 
bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024. Plafon 
maksimum KUR Mikro pun dilipatgandakan, dari 
semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. 
Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 
2020.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan 
Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM), kebijakan ini diambil dalam rangka 
mempercepat pengembangan UMKM. Selain 
itu juga sejalan dengan akan diterbitkannya 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan
Kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Koordinasi 
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, yang 
diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/11).

Menko Airlangga menuturkan, kebijakan penurunan   
    suku bunga KUR menjadi 6% akan memperbanyak 
           jumlah   UMKM  yang  mendapatkan  akses 
               pembiayaan di sektor formal dengan suku 

bunga rendah. “Selain perubahan plafon KUR Mikro, 
total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor per-
dagangan pun mengalami perubahan, dari semula 
sebesar Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Sedangkan, 
untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi,” 
ujarnya.

Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan 
mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di 
Indonesia,mengingat begitu penting dan 
strategisnya peran UMKM bagi perekonomian 
Indonesia. Data BPS 2017 menunjukkan total 
unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit 
usaha. Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya 
sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga 
kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi 
terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, 
UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34%.

“KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi kita 
akan fokus membangun KUR berbasis kelompok 
atau klaster, karena akan lebih efisien untuk 
perekonomian,” kata Menko Airlangga.

Kinerja Kredit Usaha Rakyat

Sejak 2015 Pemerintah memang merubah beberapa 
kebijakan KUR secara signifikan. Hasilnya pun positif. 
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Pengembangan UMKM, Suku Bunga
KUR Kembali Diturunkan Menjadi

6% 
per Tahun
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Untuk menjaga dan meningkatkan terus kinerja 
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 
dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil 

dan tinggi. Salah satu upaya meningkatkan pertum-
buhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan mengu-
rangi ketimpangan serta kemiskinan dapat ditempuh 
melalui upaya percepatan keuangan inklusif.

Sejak akhir 2018 sampai Mei 2019, Sekretariat Dewan 
Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melakukan survei 
nasional untuk mengukur akses masyarakat kepada 
layanan keuangan formal di Indonesia tahun 2018. 
Survei dilaksanakan dengan dukungan Bill & Melinda 
Gates Foundation dan RISE Indonesia 

Perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran 
KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 
2019 sebesar Rp449,6 triliun dengan outstanding  
sejumlah  Rp158,1  triliun.

Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) 
terjaga di kisaran 1,23%. Total debitur penerima 
KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 
mencapai 18 juta debitur dengan 12 Juta Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang.

Per 30 September 2019, penyaluran KUR sudah 
mencapai Rp115,9 triliun atau 82,79% dari 
target tahun ini yang sebesar Rp140 triliun, 
dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta. 
Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 Septem-
ber 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.
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Peningkatan Inklusi Keuangan 
Indonesia: Lebih Banyak Masyarakat 
yang Memiliki dan Menggunakan 
Layanan Keuangan Formal

“Manfaat   KUR  juga  sangat  dirasakan  oleh 
masyarakat   berpenghasilan   rendah   dalam 
meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan 
skala ekonomi usahanya. Hal ini terlihat dari 
komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 
64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 
0,4%,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut adalah 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, 
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, 
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Deputi 
Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 
Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. 
(map/rep/iqb)

Sumber: Kemenko Perekonomian

Melibatkan 6.695 orang dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh   
      provinsi; Penarikan sampel dua tahap berstrata dengan klasifikasi desa/kelurahan perkotaan (urban) 
         dan desa/kelurahan perdesaan (rural); Menggunakan wawancara tatap muka.

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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•  Produk perbankan telah digunakan 57,5% dari populasi orang dewasa di Indonesia, meski hanya   

    38,4 persennya yang memiliki akun bank

•  Sebagian besar masyarakat menggunakan akun bank untuk keperluan menyimpan uang dan

    pembayaran/transfer

•  Penduduk yang memiliki pinjaman dari lembaga keuangan formal ada lebih banyak di luar Jawa, 

    dengan pengecualian untuk kredit di daerah pedesaan

•  Kepemilikan akun meningkat lebih dari 20 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2016

•  Kepemilikan akun berdasarkan gender menunjukkan proporsi yang setara antara wanita dan pria

•  Kepemilikan akun menyebar di daerah perkotaan, tetapi tumbuh lebih cepat di daerah pedesaan

•  Kepemilikan akun penduduk di luar Jawa lebih tinggi daripada di Jawa

•  Terdapat kesenjangan tingkat kepemilikan akun yang signifikan antarprovinsi di pulau Jawa

•  Tingkat kepemilikan akun di daerah pedesaan untuk hampir seluruh provinsi di Jawa lebih rendah 

    dari rata-rata nasional, kecuali Jawa Tengah

•  Tingkat penggunaan layanan dan produk perbankan di luar Jawa lebih tinggi dibanding di Jawa, 

    baik di daerah perkotaan dan pedesaan

•  Hampir setengah dari orang dewasa mengetahui ATM dalam jarak satu kilometer dari rumah

•  Kepemilikan akun tumbuh lebih cepat di kalangan orang miskin daripada penduduk 

    berpenghasilan tinggi

•  Indonesia dipadati pengguna baru layanan seluler setiap tahunnya, terlebih dari kelompok umur  

    15-34 tahun

•  Kesenjangan pengguna ponsel berdasarkan gender dan tempat tinggal semakin mengecil

•  Hampir separuh dari populasi penduduk dewasa (45,7%) pada tahun 2018 mempunyai 

    setidaknya satu ponsel cerdas

•  Pengguna layanan seluler terpusat di kalangan sosioekonomi menengah dan atas yang tinggal 

    di kota-kota besar pulau Jawa

•  Pada umumnya, masyarakat menggunakan ponsel untuk melakukan dan menerima panggilan 

Perbankan
BANK

Uang Elektronik dan 
Kepemilikan Telepon Seluler
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    (rata-rata 88,5%) serta bertukar pesan singkat (rata-rata 76,5%)

•  Penduduk usia 15-44 tahun berkemampuan lebih baik dalam menggunakan telepon genggam  

    yang lebih baik dibanding kelompok usia lainnya. Namun, kemampuan tersebut tidak termasuk 

    melakukan transaksi keuangan

•  Pemerintah Indonesia telah memimpin sejumlah langkah yang berdampak terhadap penetrasi   

    ponsel cerdas

•  Kesadaran terhadap uang elektronik berbasis layanan seluler meningkat lebih dari dua kali lipat 

    dibanding tahun 2016 seiring peningkatan penetrasi ponsel pintar

•  Jumlah pengguna uang elektronik berbasis seluler meningkat lebih dari empat kali lipat dari 

    tahun 2016

•  Penggunaan uang elektronik berbasis seluler masih didominasi oleh pembelian (oleh lebih dari 

    setengah pengguna uang elektronik atau 2,7% penduduk dewasa Indonesia), sementara 

    pemba yaran tagihan, transfer, dan penarikan tunai belum banyak digunakan

•  Mayoritas pengguna uang elektronik berbasis seluler adalah pemuda di wilayah perkotaan pulau 

    Jawa.

•  Pengguna produk asuransi secara signifikan lebih banyak berada baik pada daerah perkotaan   

    maupun perdesaan di luar Jawa dibandingkan Jawa 

•  Hampir sepertiga penduduk dewasa yang tidak memiliki akun di lembaga perbankan memiliki 

    ponsel cerdas 

•  Pemilk akun di lembaga keuangan formal sangat mungkin memiliki pinjaman informal 

•  Tidak sampai setengah jumlah peserta BPJS Kesehatan dan penerima bantuan pemerintah yang 

    memiliki akun di lembaga keuangan formal 

•  Agen bank adalah salah satu kanal utama untuk mengakses akun selain kantor cabang bank. 

    Terjadi peningkatan signifikan jumlah penduduk di Kawasan perkotaan yang mengetahui lokasi    

    agen perbankan.

Asuransi

Tak Terjangkau 
Perbankan (the Unbanked) 
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T      ak  lama  lagi,  masyarakat 
Desa  Pegagan  Kidul,  Keca-

matan Kapetakaan, Kabupaten 
Cirebon akan dapat membayar 
dengan uang eletronik saat ber-
transaksi di toko-toko keperluan 
sehari-hari dekat tempat tinggal 
mereka. Pasalnya, Desa ini telah 
ditetapkan menjadi Proyek Per-
contohan Percepatan Keuangan 
Inklusif Menuju Desa Juara Lahir 
Batin.

“Kami berinisiatif menciptakan 
ekosistem pembayaran nontunai 
secara keseluruhan dengan 
dukungan Bank Dunia atas kerja 
sama dengan Tim Percepatan 
Akses Keuangan Daerah (TPA-
KD) Provinsi Jawa Barat melalui 
sebuah proyek percontohan per-
cepatan keuangan,” tutur Head 
of Project Management Office   
Sekretariat Dewan Nasional 
    Keuangan  Inklusif  (DNKI),  
      Djauhari Sitorus dalam acara  
           Peluncuran    Proyek 

Percontohan Percepatan 
Keuangan Inklusif Menuju 
Desa Juara Lahir Batin, Cirebon 
(12/11).

Proyek percontohan ini merupa-
kan salah satu upaya 
pemerintah mendorong lebih 
banyak lagi masyarakat yang 
memiliki dan menggunakan 
produk dan layanan keuangan 
formal guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Proyek ini juga sejalan dengan 
program kerja TPAKD Jabar yang 
mendukung program #DesaJuara 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 
khususnya di area percepatan 
keuangan inklusif.

“Pada tahap awal uang elek-
tronik sudah dapat digunakan 
di tiga toko yang berjarak seki-
tar satu kilometer jauhnya dari 
desa mereka,” tutur Djauhari. 
Selanjutnya pihaknya akan 
menyiapkan 22 toko di dalam 
desa guna melayani pembayaran 
nontunai berbasis QR code.

Desa Pegagan Kidul dihuni 1.873 
rumah tangga dan 3.142 kelu-
arga ini terletak di Kecamatan 
Kapetakaan pada Kabupaten 
Cirebon. Mayoritas rumah 
tangga beranggotakan 
sedikitnya satu pekerja migran 
luar negeri atau pekerja migran 
domestik, dan banyak yang 
masih menerima Bantuan 
Pangan NonTunai (BPNT) atau 
bantuan Program Keluarga 
Harapan (PKH).

Jadi Pilot Project Desa Nontunai,
Warga Pegagan Kidul Cukup Gunakan Kartu Uang 

Elektronik Untuk Belanja di Warung Tetangga
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Pendapatan mayoritas rumah 
tangganya tak lebih dari Rp 5 
juta per bulan, dan masih ada 
yang tidak memiliki Surat Hak 
Milik (SHM) atas nama pribadi. 
Selain itu, masih ada 639 rumah 
tangga yang tidak memiliki 
rekening bank alias unbanked, 
namun memilih untuk 
menyimpan tabungannya 
secara informal.
Padahal, 
menurut Djau-
hari, masyarakat 
dapat bertransak-
si dengan lebih 
aman dan lebih 
murah dengan 
uang elektronik. 
“Resikonya pun 
terbilang lebih 
kecil terhadap 
adanya bencana 
alam maupun 
kejahatan dengan 
menyimpan uang di perusahaan 
tekfin maupun perbankan,” 
lanjut Djauhari.

Tak hanya bagi pembeli, pelaku 
usaha mikro dan kecil juga di 
untungkan dengan pembayaran 
nontunai. Terlebih sejumlah 
penyedia jasa seperti BNI, BRI, 
Mandiri, PNM Mekaar, Pegadaian 
dan Bank Jabar Banten telah 
menyatakan kesiapannya untuk 
mendukung rencana DNKI.

Tidak mau ketinggalan, lembaga 
keuangan lain seperti BPR 
Astanajapura, BTPN, BRILife, 
LinkAja serta DANA juga 
menyanggupi apabila diikutser-
takan dalam rencana tersebut.

   “Seluruh transaksi nontunai
       ini dapat digunakan  sebagai 
           dasar penilaian kelayakan 

kredit. Ini akan menguntungkan 
pelaku usaha, karena mereka 
bisa mendapat berbagai opsi 
pembiayaan baru”, tutur 
Djauhari.

Dalam proyek ini warga Desa 
juga akan diundang untuk 
berpartisipasi dalam sebuah 
kegiatan product matching 
pinjaman mikro bersama 

PT PNM dan PT Pegadaian 
sebagai upaya pengembangan 
usaha.

Dalam enam pertemuan selama 
tiga hari, sebanyak total 30 
rumah tangga akan diedukasi 
mengenai pinjaman lembaga 
keuangan formal, mengenai 
jenis-jenis pinjaman serta skema 
dan syarat peminjamannya. 
“Inilah kesempatan emas yang 
dapat dimanfaatkan warga 
setempat untuk dapat meminjam 
dengan mudah, aman dan 
nyaman,” ujarnya.

Sebagai penutup, Djauhari 
berharap bahwa kegiatan ini 
dapat membantu masyarakat 
Desa Pegagan Kidul dan 
kelompok Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) untuk 
mengoptimalkan produk layanan 

keuangan formal yang ada 
sesuai kebutuhan demi 
meningkatkan kesejahteraan 
mereka. “Program ini juga 
diharapkan dapat dijadikan 
contoh agar dapat diterapkan 
oleh TPAKD Jabar di lokasi lain 
di Jawa Barat dan oleh SNKI di 
provinsi lain di Indonesia,” 
imbuhnya.

Sebagai 
informasi, proyek 
percontohan ini 
ditujukan kepada 
seluruh warga 
desa, terutama 
Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 
dan PMI purna, 
bekerja sama 
dengan beberapa 
mitra industri 
keuangan. 

Mereka akan dikenalkan ke 
berbagai produk dan layanan 
keuangan sesuai dengan 
kebutuhan mereka, seperti 
tabungan, tabungan emas, 
asuransi kesehatan, dana 
pensiun, pinjaman mikro, dan 
uang elektronik. (kun/iqb)

Sumber: Kemenko Perekonomian

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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“Salam enak enak enak”
Itulah yang akan Anda dengar saat mengklik video 
apapun di kanal YouTube Kang Handri. Handri adalah 
seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sek-
retariat Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan beberapa 
pelaku usaha makanan di Kabupaten Brebes dan Kota 
Tegal. Handri, yang sehari-harinya bekerja sebagai Staf 
pada Sub Bagian Protokol, Bagian Umum, Setda Brebes 
juga ‘bekerja’ untuk minatnya menjajal kuliner khas Jawa 
Tengah di Brebes dan sekitarnya. Perjalanan kulinernya, 
baik di hari kerja maupun akhir pekan, dapat dilihat di 
kanal YouTube Kang Handri.

Dari hasil wawancaranya dengan Panturapost pada Maret 
2019 silam, dapat disimpulkan bahwa ia awalnya tak 
berniat menjadikan kanal YouTube-nya referensi kuliner 
bagi masyarakat asal Brebes maupun wisatawan lokal 
yang berkunjung ke kabupaten tersebut.

Para netizen yang kerap menyambangi akunnya tidak 
hanya mendapat referensi, namun juga memberikan 
referensi tempat makan baru bagi Handri. Handri 
    cukup aktif menanggapi permintaan para netizen 
       untuk  menjajal  tempat  makan  yang  mereka
           rekomendasikan   dari   Cirebon   sampai 
              Pekalongan.

                  Siapa  sangka  kanal  YouTube-nya kini 
                  tak  hanya  bermanfaat  sebagai  referensi         
                  kuliner  Brebes,  tapi  juga  sebuah  jendela 
                untuk  melihat  keseharian  para  pemilik  
            warung  dan  rumah  makan  yang  ditemuinya 
        serta secuil kisah mereka yang meraih kesuksesan.

Dua dari sejumlah pedagang yang Handri temui 
mengaku tidak memakai pinjaman bank untuk 
mempertahankan usahanya. Salah satunya adalah pemilik 
Rumah Makan Bu Sus di Jalan Raya Margasari, 
Kab. Tegal yang telah berjualan sejak tahun 1994. 
Warung yang menyediakan beragam lauk, bahkan 
menjual 50 jenis lauk saat waktu makan siang, ini 
awalnya hanya menggelar dua meja. Saat ditanya Handri 
mengenai modal usahanya, pemilik rumah makan 
tersebut pede menjawab bahwa ia hanya dapat pinjaman 
sebesar Rp300.000,00 dari sang ibu.

“Dari pinjam bank ya Mas?”, Handri mencoba konfirmasi.

“Enggak”, jawab sang pemilik dengan singkat.

Pedagang lain yang Handri temui bahkan berhasil mem-
pertahankan usahanya selama lebih dari 25 tahun. Pak 
Karyono, suami dari pemilik Bakso Dengkil Klangenan di 
Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, sukses memper-
tahankan usahanya sejak tahun 1962 tanpa modal bank. 
Lima puluh dua tahun silam ia menjual baksonya dengan 
pikulan dan berkeliling di lingkungan pabrik di Kersana 
dan sekitarnya. Saat itu, dengan Rp50 perak saja para 
buruh pabrik dan pekerja lain di sekitar lokasi sudah bisa 
mendapat semangkok baksonya.

“Jualan dari pagi sampai pagi buta di pasar, malamnya 
jalan lagi. Kalau hujan tetap jualan”, ujarnya saat men-
genang masa-masa awal berjualan.

Namun, tentu ada pedagang lainnya yang masih memin-
jam dari bank untuk mempertahankan usahanya. Salah 
satu debitur, yang merupakan peserta program Mitra 
Jateng 25, Handri temui saat mendampingi kunjungan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Brebes pada 
Desember 2017 silam. Kepada Gubernur Ganjar, sang 
debitur menjelaskan dalam bahasa Jawa yang kental bah-
wa ia mengambil kredit sebesar Rp25 juta dengan cicilan 
Rp1,2 juta per bulan.

Mengikuti Lika-liku Perjalanan 

Pedagang Mikro 
Menuju Sukses 
Bersama Vlogger Brebes
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Bagi kita yang tak terjun langsung ke lapangan untuk 
mengidentifikasi kebutuhan para pelaku usaha mikro 
seputar permodalan, jejak pertemuan Kang Handri 
dengan para pemilik rumah makan di kanal YouTube-nya 
cukup membantu. Dari beberapa videonya, kita bahkan 
mendapat gambaran sekilas seputar besar-kecilnya para 
pelaku usaha setempat akan kredit. Kanal YouTube-nya 
dapat diakses melalui https://www.youtube.com/kang-
handri. (AN)

INFOGRAFIS

SNKI
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