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EFEKTIVITAS PROGRAM
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NASIONAL (PEN) TERHADAP
KLASTER UMKM



Pemulihan ekonomi nasional masih bergulir hingga tahun ke
tiga, begitu pula bantuan yang disalurkan. Sejak tahun 2020,
bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
merupakan yang terendah dalam hal realisasi anggarannya. 

 
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perjalanan realisasi

anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), dampak
PEN terhadap UMKM, beserta kendalanya. Metode yang

digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang menggunakan data
sekunder untuk mendeskripsikan fenomena yang ditemukan. 

 
Kajian penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran PEN
untuk percepatan pemulihan hingga bulan Juni 2022 merupakan

angka yang paling rendah. Hal tersebut dikarenakan oleh
ketidakpastian global yang membuat angaran perlindungan

sosial yang didahulukan realisasinya. 
 

Selain itu, dampak bantuan PEN kepada UMKM dapat terlihat
dari posisi penyaluran kredit terhadap lima industri terbesar
yang mendominasi perekonomian. Berdasarkan ukuran skala

usaha, yang paling banyak melakukan kredit adalah usaha
mikro. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran manfaat adalah
risiko gagal bayar yang merugikan peminjam dan ketimpangan

literasi bagi UMKM dalam informasi ketersediaan pinjaman.
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DAFTAR SINGKATAN

AOSD              = ASEAN Online Sale Day
ASEAN            = Association of Southeast Asian Nations
Bappenas       = Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI                    = Bank Indonesia
BLT                 = Bantuan Langsung Tunai
BMT                = Baitul Maal wa Tamwil
BPR                = Bank Perkreditan Rakyat
BPS                 = Badan Pusat Statistik
BPUM             = Bantuan Presiden Untuk Usaha Mikro
BTPUKLPW   = bantuan tunai pelaku usaha pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung
BUMN            = Badan Usaha Milik Negara
COVID-19      = Coronavirus disease 2019
Gernas BBI     = Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
K/L                 = Kementerian/Lembaga
KIC                 = Katadata Insight Center
KIP                 = Kartu Indonesia Pintar
KUR               = Kredit Usaha Rakyat
LPDB              = Lembaga Pengelola Dana Bergulir
MDR               = Merchant Discount Rate
NPL                = Non-performing Loan
PDB                = Produk Domestik Bruto
PEN                = Pemulihan Ekonomi Nasional
PIP                  = Pusat Investasi Pemerintah
PKH                = Program Keluarga Harapan
PKL                = Pedagang Kaki Lima
PNM               = Permodalan Nasional Madani
QRIS               = Quick Response Code Indonesian Standard
UB                  = Usaha Besar
UK                  = Usaha Kecil
UMi                = Usaha Mikro
UMKM           = Usaha Mikro Kecil Menengah
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PENDAHULUAN 
Dampak pandemi membawa problem serius pada perekonomian. Hal tersebut menyebabkan 

kesejahteraan masyarakat menjadi turun. Ketika masyarakat ingin beraktivitas mencari nafkah, 

terdapat ancaman penularan yang serius. Akibatnya, ketidakpastian akan memperoleh pendapatan 

juga meningkat. Langkah pengetatan mobilitas yang ditempuh pemerintah pada tahun 2020 dinilai 

dapat mengurangi penularan akibat virus. Hal ini juga telah membawa perubahan perilaku 

masyarakat mulai dari bekerja dari rumah, sekolah secara daring, beribadah, hingga pariwisata 

yang mulai surut pengunjung. Hal tersebut berujung pada berkurangnya geliat ekonomi dan 

konsumsi masyarakat. 

Turunnya kegiatan ekonomi dan perubahan perilaku masyarakat tentunya mengantarkan 

pertumbuhan ekonomi dalam statistik yang negatif hingga dapat dikatakan memasuki masa krisis. 

Pembatasan kegiatan masyarakat tentunya menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi merosot 

hingga -5,3 persen secara year on year pada triwulan dua tahun 2020. Terdapat tekanan tajam pada 

sektor-sektor perekonomian pada sisi permintaan maupun penawaran (Kementerian Keuangan, 

2020).  

Besarnya jumlah orang yang terinfeksi coronavirus disease 2019 (Covid-19) menyebabkan 

melemahnya berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas), dan Bank Dunia menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan pelaku usaha 

mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan pinjaman dan pembayaran operasional, seperti 

listrik, gas, dan gaji karyawan.  

Kesulitan keuangan bagi UMKM dalam melangsungkan kewajiban kreditnya dapat berpengaruh 

kepada kesehatan perbankan. Kondisi non-performing loan (NPL) mengalami peningkatan. Hal 

ini akan menganggu arus kas, penurunan kinerja bisnis, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan 

ancaman kebangkrutan sebuah usaha. Kondisi tersebutlah yang selalu diupayakan oleh pemerintah 

untuk dapat diminimalisir agar terjaga stabilitasnya secara keseluruhan. 

Sejak tahun 2021, perekonomian global mulai tumbuh positif setelah kontraksi pada kuartal II-

2020. Begitupula di Indonesia yang mengalami pertumbuhan positif dan pemulihan ekonomi. 
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Keadaan perbaikan kondisi ekonomi tersebut salah satunya adalah peran UMKM yang diberikan 

program pemulihan oleh pemerintah (Kementerian Perekonomian, 2021). 

Pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia adalah UMKM. Indonesia memiliki 64,19 juta 

UMKM, yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil sebanyak 64,13 juta atau sekitar 99,92 persen 

dari keseluruhan. Jumlah tersebut selalu mengalami peningkatan semenjak tahun 1997 (lihat 

Grafik 1). 

Grafik 1. Jumlah UMKM di Indonesia 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. 

 

Berdasarkan Grafik 1, jumlah usaha mikro tahun 2019 mencapai 64,6 juta. Rinciannya  adalah 

sekitar 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil, dan 65,5 ribu unit berbentuk usaha menengah. 

Usaha besar hanya mencapai 0,01 persen dari total unit usaha dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 

UMKM dapat menyerap 119,6 juta orang atau 96,92 persen dari total tenaga kerja Indonesia. 

Angka tersebut meningkat sebesar 2,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 

116,9 juta orang. Selain itu, UMKM menyumbangkan 60,51 persen terhadap produk domestik 

bruto (PDB) atas dasar harga berlaku. Sedangkan pada PDB harga konstan, kontribusi UMKM 

mencapai 57,14 persen. 
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UMKM terus berkontribusi terhadap PDB dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB 

atas dasar harga konstan sebesar Rp7.034,1 triliun pada tahun 2019, naik 22,9 persen dari tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp5.721,1 triliun. Sementara, kontribusi UMKM terhadap PDB atas 

dasar harga berlaku sebesar Rp9.580,8 triliun. Kontribusi ini naik 5,7persen dari tahun sebelumnya 

yang sebesar Rp9.062,6 triliun. Tidak hanya itu, UMKM Indonesia berkontribusi dalam menyerap 

119,6 juta atau 96,92persen dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia (BPS, 2020). 

Penyerapan tenaga kerja ini meningkat 2,21 persen dari 2018. Besarnya kontribusi UMKM 

dikarenakan mayoritas unit usaha Indonesia disumbangkan dari UMKM. Sebanyak 64,2 juta atau 

99,99 persen unit usaha Indonesia adalah UMKM. Rinciannya sebanyak 63,4 juta adalah Usaha 

Mikro (UMi), 783,1 ribu adalah Usaha Kecil (UK), dan 60,7 ribu Usaha Menengah (UM). 

Sementara Usaha Besar (UB) hanya sebanyak 5,5 ribu atau 0,01 persen dari total unit usaha 

Indonesia. Tenaga kerja yang terserap dari unit usaha ini sebanyak 3,6 juta atau 3 persen dari total 

tenaga kerja Indonesia (Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021). 

Grafik 2. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia periode 2015-2019 (dalam 

Kuadriliun Rupiah) 

 

 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020. 
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Melihat kontribusi UMKM terhadap PDB sebagaimana Grafik 2, sudah seharusnya UMKM 

diperhatikan dalam keberlangsungan unit usahanya. Di antara jumlah UMKM yang menjamur 

setiap tahunnya, ada pula yang terkena dampak terpuruknya akibat pandemi. UMKM yang 

mengalami kerugian karena pandemi disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam beradaptasi di 

tengah kebiasaan baru. 

Penelitian Bahtiar (2021) yang mengkaji kondisi UMKM terdampak pandemi Covid-19 dan upaya 

pemerintah dalam memulihkannya menunjukkan bahwa pandemi berdampak negatif pada sektor 

UMKM yang menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi. Misalnya, dengan menurunkan 

produksi barang/ jasa, mengurangi jumlah/ jam kerja karyawan, serta jumlah saluran penjualan/ 

pemasaran. Di sisi lain, membaiknya angka penyebaran virus COVID-19 dan adanya program 

vaksinasi telah menumbuhkan optimisme bagi para pelaku UMKM pada tahun 2021.  

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur membaik karena adanya 

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN terbagi menjadi lima klaster, 

diantaranya klaster kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, dan UMKM 

serta korporasi. Data dari website resmi PEN menunjukkan ada peningkatan dalam realisasi pada 

setiap klaster. Namun, klaster pemulihan ekonomi untuk UMKM dan korporasi memiliki angka 

yang penyerapan anggarannya paling rendah.  

Pemerintah telah melakukan bermacam hal untuk mempertahankan UMKM di tengah pandemi. 

Empat langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memitigasi dampak Covid-19 

terhadap UMKM, yaitu: (1) Upaya Restrukturisasi Kredit UMKM melalui Percepatan bagi upaya 

relaksasi restrukturisasi kredit UMKM yang mengalami kesulitan; (2) Skema Baru Pembiayaan: 

Mempersiapkan skema baru pembiayaan, terutama berkaitan dengan investasi dan modal kerja 

yang pengajuannya lebih mudah dengan jangkauan terutama daerah-daerah yang terdampak; (3) 

Paket Sembako untuk Pelaku UMKM dengan memasukkan para pelaku usaha mikro atau 

masyarakat yang membutuhkan ke dalam skema bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan 

paket sembako, serta (4) Produksi dengan Protokol Kesehatan: UMKM diberikan peluang terus 

untuk berproduksi di sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional, sektor makanan 

dengan protokol kesehatan yang ketat (Cooperative: Kementerian Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia, Edisi No. 02/April 2020). 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf
https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1592638534_Cooperative%20April%202020%20v2.pdf
https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1592638534_Cooperative%20April%202020%20v2.pdf
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Langkah yang ditempuh oleh Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM) selama 

pandemi di Indonesia diantaranya adalah: (1) Stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi 

dengan angka yang disetujui yaitu sekitar Rp2 triliun; (2) Program belanja di warung tetangga 

yang diharapkan mampu berjalan dengan baik dengan menerapkan aturan social distancing; (3) 

Restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha; (4) Bantuan langsung tunai, dan (5) 

Pembelian produk UMKM oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Bauran kebijakan juga telah dilakukan untuk menekan dampak Covid-19 terhadap UMKM oleh 

pemerintah. Kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) lewat kebijakan makroprudensial yang 

akomodatif telah diterapkan, searah dengan kebijakan yang telah diambil sebelumnya, seperti 

penyediaan likuiditas dan perkuatan kebijakan makroprudensial untuk pembiayaan yang inklusif.  

Kemudian, upaya lain yang dilakukan bersama BI menjaga kemudahan dan kelancaran sistem 

pembayaran baik tunai maupun non-tunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan 

keuangan. BI memperkuat sinergi bersama perbankan, financial and technology (fintech), 

pemerintah, serta otoritas terkait dalam rangka percepatan digitalisasi untuk mendukung ekonomi, 

antara lain melalui beberapa upaya sebagai berikut. (a) Memperkuat implementasi kebijakan untuk 

mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan 

digitalisasi sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI); (b) 

Memperluas penerimaan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis 

komunitas dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM 

melalui perpanjangan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0 persen untuk Usaha 

Mikro (UMI) dari 30 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020; (c) Mendorong 

penggunaan QRIS dalam e-commerce; (d) Memperluas akses UMKM dan masyarakat kepada 

layanan ekonomi dan keuangan digital dengan dukungan kolaborasi antar bank dan fintech di 

seluruh Indonesia; (e) Memperluas akseptasi digital secara spasial dengan memperkuat sinergi 

kebijakan elektronifikasi keuangan dengan seluruh Pemerintah Daerah, seperti penyaluran 

program sosial pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai 

(BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringankan beban masyarakat 

terdampak Covid-19, serta (f) Melanjutkan perluasan akseptasi pembayaran digital melalui 

kampanye QRIS di seluruh wilayah Indonesia (Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III, 2020). 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-III-2020.aspx
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Sementara itu, kerja sama yang dilakukan pemerintah untuk bantuan UMKM bersama dengan 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diantaranya adalah lewat digitalisasi UMKM dan sinergi 

lintas kementerian seperti kolaborasi antara Kemenkop UMKM dan Kementerian BUMN yang 

melakukan kolaborasi pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM. Kemenkeu juga 

memberikan stimulus berupa program PEN bagi UMKM sebesar Rp123,46 triliun (Kemenkeu, 

2020). Melihat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, penting untuk menilai 

kebermanfaatan program PEN bagi UMKM pada semester pertama tahun 2022, mengingat alokasi 

anggaran untuk sektor ini yang diberikan juga cukup besar.  

PERTANYAAN PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, UMKM memegang peran penting yang akan 

membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana realisasi program PEN pada klaster UMKM? 

2. Bagaimana dampak penyerapan program PEN pada klaster UMKM? 

3. Apa kendala yang dihadapi dalam penyerapan realisasi klaster UMKM? 

METODE/PENDEKATAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2018), metode 

penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-

positivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti 

berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak. 

Sukmadinata (2017) menerangkan, metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan 

untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah 

maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, 

keterkaitan antar kegiatan. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai macam literatur 

seperti portal berita, opini, serta bahan kajian. Sumber data yang diperoleh juga dari Kementerian 

Keuangan, Kementerian UMKM dan Koperasi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).  

file:///C:/Users/TII%20002/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Sukmadinata,%20N.%20S.%20(2018,%20October).%20Metode%20Penelitian%20Pendidikan%20(Bandung:%20PT%20Remaja%20Rosdakarya,%202015).%20In%20Conference%20on%20Community%20Engagement
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Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai realisasi program PEN pada klaster UMKM, 

penelitian ini menggunakan data dari Kementerian Keuangan yang disajikan dalam website resmi 

PEN yaitu pen.kemenkeu.go.id. Data yang diperoleh adalah dengan menilai seberapa banyak 

anggaran yang terealisasi per bulannya sejak pertengahan tahun 2021 hingga bulan Januari 2022. 

Data yang telah diperoleh kemudian dibuat dalam bentuk tabel dan diinterpretasikan berdasarkan 

tren dan aktivitasnya.  

Dampak dan kendala penyerapan program PEN pada klaster UMKM akan menggunakan data 

primer yang diperoleh melalui identifikasi media digital dan wawancara. Pertanyaan yang diajukan 

ketika wawancara kepada para pelaku usaha yang industrinya paling terdampak pandemi. 

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kemenkop dan UMKM, terdapat lima jenis usaha yang 

paling terdampak ketika pandemik COVID-19. Pertama, usaha penyediaan akomodasi makan dan 

minuman. Kedua, perdagangan besar dan eceran, seperti reparasi, perawatan mobil dan motor. 

Ketiga, industri pengolahan. Kemudian, aktivitas jasa lainnya. Kelima, usaha pertanian, kehutanan 

dan perikanan (Kemenkop dan UMKM, 2020). 

KAJIAN LITERATUR 

Definisi UMKM 
UMKM (Usaha   Mikro   Kecil   Menengah) adalah   sektor   perekonomian   mikro   yang 

bersentuhan langsung pada praktik perekonomian masyarakat, terutama masyarakat dalam skala   

perekonomian   menengah   ke   bawah. Adanya   pandemi   Covid-19   menyadarkan masyarakat 

bahwa UMKM adalah salah satu upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena 

tidak melibatkan sektor industri atau kerja sama dengan luar negeri. Dengan demikian, ketika ada 

gejolak (shock) seperti pandemi yang melanda, UMKM dapat menjadi andalan sebagai 

penghasilan utama. Tidak salah jika kemudian UMKM menjadi salah satu harapan besar dalam 

pemulihan sistem perekonomian masyarakat, atau bahkan sistem perekonomian di Indonesia 

(Arifqi dan Junaedi, 2021). 

UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil 

dan Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya didasarkan Undang-undang; 

https://economy.okezone.com/read/2020/07/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-paling-terdampak-covid-19
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a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang me-menuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, 

kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 miliar rupiah. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 500 

juta - 10 miliar, kriteria Omzet: >2,5 miliar - 50 miliar rupiah (UU No. 20 Tahun 2008). 

 

Dampak Pandemi terhadap UMKM 
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 

206 UMKM di wilayah Jabodetabek pada bulan Juni 2020, kondisi UMKM sebelum Covid-19 

dialami cukup baik oleh hampir seluruh pelaku usaha. Namun, saat terjadi Covid-19, sebesar 56,8 

persen UMKM berada dalam kondisi yang buruk. Hanya 14,1 persen UMKM yang masih berada 

dalam kondisi baik. 

Berdasarkan dampak pandemi terhadap usaha, dari 206 UMKM sebanyak 82,9 persen terkena 

dampak negatif dari pandemi dan hanya 5,9 persen mendapatkan dampak positif. Dampak tersebut 

mempengaruhi omzet yang dihasilkan pelaku usaha. Sejumlah 63,9 persen UMKM mengalami 

penurunan omzet lebih dari 30 persen. 

Survei KIC tersebut juga menunjukkan para pelaku UMKM melakukan sejumlah upaya untuk 

mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi, seperti 

menurunkan produksi barang/ jasa, serta mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran 
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penjualan/ pemasaran. Namun, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu 

dengan menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan. 

Penelitian Mujianto et. al. (2022) tentang dampak pandemi pada UMKM warung ritel tradisional 

dan strategi bertahannya menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada UMKM ritel 

tradisional dengan kondisi penurunan omzet Toko/ Warung ritel dibandingkan dengan masa 

sebelum Pandemi Covid-19 sebesar 63,98 persen. Kondisi kecukupan kas usaha Toko/ Warung 

ritel dibandingkan dengan biaya operasional usaha selama pandemi Covid-19 yang beroperasi di 

bawah 12 bulan sebanyak 84,37 persen.  

Warung ritel tradisional yang menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah 

sebagai dampak Covid-19 sebesar 73,55 persen dan sebanyak 88,37 persen menyatakan tidak 

pernah mendapatkan bantuan dari perusahaan swasta saat pandemi Covid-19. Strategi Financial 

& Operasional yang dilakukan warung ritel tradisional agar mampu bertahan dan terus 

berkembang dalam masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan efisiensi biaya sebanyak 

34,33 persen dengan strategi pemasaran dengan melengkapi produk yang dijual pada kemasan 

kecil/ renceng/ sachet sebanyak 33,58 persen dan melakukan order kulakan dengan daring 

sebanyak 32,83 persen. Proyeksi omzet usaha warung ritel tradisional pada tahun 2021 mengalami 

penurunan, terkonfirmasi sebesar 64,54 persen dengan proyeksi keuntungan usaha pada tahun 

2021 mengalami penurunan sebesar 65,66 persen (Mujianto et. al., 2022). 

Tjia et. al. (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh pandemi terhadap penjualan UMKM 

sektor makanan dan minuman Kota Depok. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan 

dapat diketahui bahwa pandemi Covid-19 sempat menyebabkan penurunan pada   penjualan   di   

sektor   makanan   pada   2 - 4   bulan   pertama pandemi. Namun, karena UMKM cepat melakukan 

adaptasi, penjualan sektor makanan di Kota Depok dapat kembali normal setelah empat bulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam latar belakang, berbagai upaya telah dilakukan untuk 

menyambung nafas UMKM agar tetap bertahan. Pada kebijakan dan alokasi dana PEN, terdapat 

dua klaster, yaitu Dukungan UMKM dan Insentif Usaha. Keduanya berbaur untuk memberikan 

stimulus seperti penyaluran kredit dan pemberian pesangon atau insentif.  



Policy Assessment 2022 
 

THE INDONESIAN INSTITUTE 15 

 

Penelitian ini memiliki batasan pada analisis yang lebih relevan dan signifikan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Periode waktu pengamatan hanya terbatas pada bulan Januari 2022 hingga 

Juni 2022. Kemudian, untuk memperoleh informasi mengenai dampak bantuan PEN dan kendala 

yang dihadapi, terbatas pada lima kelompok UMKM yang paling terdampak.  

Pada tahun 2022, pemerintah memprioritaskan UMKM dalam alokasi PEN 2022 sesuai dengan 

keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto. Alokasi 

anggaran PEN tahun 2022 diketahui sebesar Rp455,62 triliun untuk meneruskan pemulihan 

ekonomi. Termasuk alokasi dan wujud keberpihakan pada UMKM berupa restrukturisasi kredit 

untuk mengurangi beban debitur.  

Sesuai keterangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa kebijakan stimulus PEN sejak 

tahun 2020 diprioritaskan untuk UMKM. Program yang dicanangkan seperti restrukturisasi 

pinjaman UMKM, penundaan cicilan bunga, itu diberikan bukan hanya untuk penerima Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) atau penerima pinjaman melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang 

disalurkan lewat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) saja, tetapi juga penerima pinjaman 

yang nominalnya di bawah Rp10 juta melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR Syariah, 

koperasi simpan pinjam, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan lain sebagainya (GAPMMI, 2020). 

Realisasi PEN Tahun Anggaran 2022 
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, nominal anggaran PEN tahun 2022 yang 

dialokasikan terbagi menjadi 3 kelompok, antara lain kelompok penanganan kesehatan, 

perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Alokasi terbesar adalah untuk 

penguatan pemulihan ekonomi, yaitu sebesar Rp178,32 triliun atau 39,13 persen dari total 

anggaran Rp455,62 triliun pada tahun 2022 (Kemenko Perekonomian, 2022).  

Tabel 1. Realisasi Anggaran PEN hingga pertengahan Tahun 2022 Berdasarkan Kelompok 

Alokasi (triliun rupiah) 

Update 

Terakhir 

Penanganan 

Kesehatan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Penguatan 

Ekonomi 

Total 

122,5  154,8  178,3  455,62  

Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi % 

25 Maret 0,8   21,2   0,6   22,6  5 

28 April 11,9  9,7 49,3  31,8 9,2  5,2 70,37  15,4 

13 Mei 15,2 12,4 51,0 33,0 14,5 8,1 80,79 17,73 

3 Juni 24,5 20,0 55,8 36,1 14,8 8,3 95,13 20,9 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.  

https://gapmmi.id/article/read/7621/upaya-priorotas-untuk-umkm-terdampak-covid-19
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/05/awal-april-realisasi-pen-2022-terbesar-untuk-perlindungan-masyarakat
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Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kalster PEN pada kelompok Penguatan Ekonomi adalah 

alokasi yang paling besar dibandingkan Penanganan Kesehatan dan Perlindungan Masyarakat. 

Namun, dalam hal realisasinya, nominal penguatan ekonomi adalah yang terkecil. Nilai alokasi 

penguatan pemulihan ekonomi digunakan untuk mendukung inisiatif Kementerian/ Lembaga (K/ 

L) seperti program padat karya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, 

dukungan kepada UMKM, hingga penanaman modal negara untuk BUMN yang menangani 

proyek strategis nasional. Realisasi untuk penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp5,02 triliun 

atau baru 2,8 persen dari total alokasinya. 

Meskipun anggaran untuk penguatan pemulihan ekonomi adalah yang terbesar daripada kelompok 

penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat, namun nilai realisasinya yang terbesar 

adalah kelompok perlindungan masyarakat, sebesar Rp22,74 triliun atau sebesar 14,7 persen dari 

total alokasi. Perlindungan masyarakat yang dimaksudkan adalah meliputi bantuan sosial (bansos), 

Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai 

(BLT), dan sebagainya.  

Berdasarkan data yang disajikan oleh Kemenkeu yang ada pada website resmi informasi PEN 

(www.pen.kemenkeu.go.id), bentuk dukungan PEN terhadap UMKM menunjukkan realisasi 

sebesar Rp116,2 triliun sepanjang tahun 2021. Nominal tersebut merupakan 71,5 persen dari pagu 

senilai Rp162,40 triliun. Angka tersebut juga masih digabungkan dengan dukungan kepada 

korporasi. 

Terdapat temuan yang tak kalah penting dalam penelitian ini, yaitu mengenai keterbukaan 

informasi. Penelitian ini menemukan fakta bahwa sejak awal tahun 2022, tidak ada updating data 

dalam website resmi PEN milik Kementerian Keuangan. Hal tersebut sangat berbeda dengan tahun 

2020 dan tahun 2021 di mana segala sesuatu mengenai perubahan nominal PEN terpublikasi dan 

terlaporkan pada publik pada setiap bulannya.  

 

Dampak Bantuan PEN Kepada UMKM 
Pemberian bantuan dalam bentuk dukungan terhadap UMKM untuk pemulihan ekonomi tercatat 

terealisasi secara signifikan. Data yang diperoleh dari Kemenkeu, ada berbagai penyaluran yang 

diberikan dari pemerintah untuk para pelaku usaha. Diantaranya adalah bantuan presiden untuk 

http://www.pen.kemenkeu.go.id/
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usaha mikro (BPUM), bantuan tunai pelaku usaha pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung 

(BPTKLW), imbal jasa penjaminan, penempatan dana pada perbankan, dan subsidi bunga KUR. 

BPUM yang tersalurkan sebanyak 12,8 juta usaha dan BPTKLW sebanyak 1 juta usaha. 

Sementara, untuk imbal jasa penjaminan sudah tersalurkan sebanyak 2,45 juta UMKM.  

Penempatan dana pada perbankan dengan total penyaluran kredit Rp458,22 triliun kepada 5,49 

juta debitur per 17 Desember 2021. Sementara, subsidi bunga KUR sudah tarsalurkan kepada 7,51 

juta debitur dan Non-KUR untuk 7,02 debitur. Angka-angka tersebut diperuntukkan bagi UMKM 

sebagai upaya melanjutkan hidupnya akibat terpaan pandemi.  

Kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur berupa subsidi bunga KUR 

3 persen juga dilanjutkan hingga 30 Juni 2022. Plafon KUR juga ditingkatkan oleh pemerintah 

sebesar 30 persen di tahun 2022 menjadi Rp373,17 triliun. Adapun skema KUR Super Mikro yang 

telah dikeluarkan Pemerintah utamanya ditujukan bagi ibu rumah tangga dan pekerja terkena PHK. 

Program ini mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, melakukan perubahan 

kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan, serta kembali melanjutkan 

kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR. 

Berbagai upaya kebijakan KUR tersebut mendorong kinerja penyaluran KUR. Hingga 7 Februari 

2022, telah terealisasi sebesar Rp25,94 triliun kepada 650 ribu debitur atau 6,95 persen dari target 

penyaluran sebesar Rp373,17 triliun. Realisasi tersebut tentunya juga berdampak secara langsung 

terutama pada kelompok industri yang paling terdampak pandemi.  

Di sisi lain, Pemerintah juga membentuk holding BUMN pembiayaan ultra mikro (UMi) dengan 

PT Bank Rakyat Indonesia sebagai induk usaha. Harapannya, holding ini dapat menggabungkan 

entitas-entitas utama yang dapat mengembangkan segmen ultra mikro lebih baik dengan target 

penambahan 29 juta pelaku usaha yang dapat terlayani pada tahun 2024 (Kemenkeu, 2022). 

Dampak bantuan PEN juga dapat diketahui dari posisi kredit UMKM di bank umum. Terlihat 

Grafik 3 menunjukkan bahwa posisi kredit UMKM yang paling terdampak pandemi menunjukkan 

adanya peningkatan dari bulan Januari 2022 hingga Maret 2022. Lima UMKM tersebut merupakan 

yang terbesar dalam melakukan kredit di bank umum. Hal tersebut disebabkan karena lima 

UMKM tersebut mendominasi dalam pembentukan PDB.  

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-prioritaskan-umkm-dalam-alokasi-pen-2022/
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Sumber: Statistik ekonomi keuangan Indonesia, 2022. 

Terlihat pada Grafik 3 bahwa UMKM pada industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 

dan motor merupakan yang tertinggi dan ada peningkatan dari bulan Januari hingga Maret 2022. 

Begitu juga pada UMKM bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan.  

Di sisi lain, berdasarkan jenis penggunaan kredit, mayoritas UMKM menggunakannya sebagai 

modal kerja dan investasi. Pada Grafik 4, yang paling banyak digunakan adalah untuk modal kerja. 

Begitu pula alokasi PEN tentunya dapat meringankan para pelaku usaha untuk membayar bunga 

kredit yang telah dilakukannya. 

 

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2022. 
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dan Eceran,

Reparasi Mobil dan

Motor

Pertanian,

Kehutanan dan

Perikanan

Industri Pengolahan Jasa Lainnya

Penyediaan

Akomodasi dan

Makan Minum

Jan 600,131.84 179,306 127,069 60,136 59,241

Feb 607,828 186,698 127,437 61,492 59,731

Mar 617,693 192,222 127,700 62,576 60,436
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Grafik 3. Posisi Kredit 5 UMKM di Bank Umum (miliar rupiah)   

Januari Februari Maret

Modal Kerja 923,766 917,490 933,837

Invetastasi 294,489 317,309 318,303
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Grafik 4. Jenis Penggunaan Kredit (miliar rupiah) 
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Grafik 4 menunjukkan kondisi penggunaan kredit berdasarkan jenis. Pada bulan Januari, 75,8 

persen dari total kredit, digunakan untuk modal kerja dan 24,2 persen digunakan untuk investasi. 

Kemudian pada bulan Februari terjadi perubahan pada penggunaan kredit. Penggunaan kredit 

untuk modal kerja mengalami penurunan dan kembali meningkat pada bulan Maret 2022. 

Sementara, penggunaan kredit untuk investasi jumlahnya mengalami peningkatan tapi tidak terlalu 

besar.  

Berdasarkan skala usaha, kelompok usaha kecil masih mendominasi dalam kredit di bank umum. 

Usaha kecil juga mengalami peningkatan sejak bulan Januari hingga bulan Maret 2022. Pada bulan 

Januari, penggunaan kredit untuk pada skala mikro sebesar Rp398,919 milyar. Tren penggunaan 

kredit pada skala mikro pada bulan Februari dan Maret mengalami peningkatan. Hingga bulan 

Maret 2022, realisasi penggunaan kredit skala usaha mikro mencapai Rp418,940 miliar. Di antara 

pengguna kredit berdasarkan skala usaha, yang paling mendominasi adalah usaha kredit berukuran 

kecil. 

Grafik 5. Posisi Kredit Berdasarkan Skala Usaha (miliar rupiah) 

 

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2022.  

Dukungan dari Kelembagaan lain 
Selain penggunaan dana PEN yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), 

terdapat banyak lembaga lain yang membantu penyerapan dana yang dibagikan kepada UMKM. 

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga berkontribusi dalam pemulihan UMKM. UU 
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Ciptaker membantu UMKM dalam hal pendirian izin usaha yang lebih ringkas. Sebelum adanya 

UU Ciptaker, Indonesia masih memiliki perizinan usaha yang rumit untuk meningkatkan 

kemampuan UMKM. Sebanyak 64,13 juta UMKM masih berada di sektor informal, sehingga 

perlu banyak bantuan untuk bertransformasi ke sektor formal (Maryanto, Chalim, dan Hanim, 

2022).  

Selain itu, penelitian ini juga mencatat peran lembaga non-pemerintah lain lewat inisiatif dan 

kegiatannya. Beberapa diantaranya adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas 

BBI), Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD), dan 

kerjasama dengan asosiasi pengusaha. Lembaga non-pemerintah ini ikut memberikan dukungan 

terhadap produk lokal dan menjadi nafas untuk UMKM agar tetap bergerak.  

Gernas BBI bertujuan untuk mendorong local brand unggulan dalam menciptakan industri baru. 

Terciptanya industri dan iklim usaha baru tentunya juga akan mengeskalasi pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, Gernas BBI juga mendorong UMKM untuk lebih terdigitalisasi. Gernas BBI pada tahun 

2020 telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta unit UMKM bergabung dengan platform online 

untuk memasarkan produknya (Kemenkeu, 2021). Dalam menjadikan UMKM yang melek digital, 

Asosiasi Pedagang Indonesia (APINDO) membuat program Apindo UMKM Akademi. Program 

tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan kemajuan UMKM di 

seluruh Indonesia dengan berkolaborasi dengan para professional dan pemangku kepentingan. 

Misi program Apindo UMKM Akademi diantaranya adalah membentuk UMKM unggulan melalui 

pendampingan berkelanjutan dan berjenjang; memfasilitasi UMKM seperti business matching 

melalui promosi di pasar domestik maupun internasional; equity funding beserta informasi untuk 

UMKM; serta dasbor informasi terkait kegiatan dan ekosistem UMKM (republika.com, 

18/06/2020).    

Terkait dengan bantuan UMKM berbasis gender, salah satunya adalah platform Melati Nusantara. 

Melati Nusantara merupaka komunitas yang membantu pengembangan usaha bagi perempuan. 

Program ini memberikan pendampingan berkelanjutan bagi 7000 pelaku UMKM khususnya 

wanita, yang didukung oleh program Women Entrepreneurship Recovery Fund 

(melatinusantara.id, 23/03/2022).  
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Kendala yang Dihadapi dalam Penyaluran dan Perolehan Manfaat 
Penyaluran bantuan program PEN untuk pemulihan UMKM kepada sektor industri yang paling 

terdampak umumnya menghadapi tantangan yang beragam. Pada tahun 2020, Direktur Utama PT 

Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) memaparkan bahwa masih ada kendala di lapangan ketika 

melakukan penjaminan pinjaman PEN kepada bank-bank umum penyalur (liputan6, 30/09/2020). 

Pada awal tahun 2020, ketika PEN diluncurkan, bank umum dan bank swasta yang ditunjuk untuk 

menyalurkan bantuan pinjaman kepada UMKM masih belum memenuhi persyaratan untuk ikut 

program penjaminan. Hal tersebut dikarenakan risiko yang ditanggung oleh bank-bank tergolong 

tinggi. Bank umum dan swasta diminta untuk menyalurkan kredit oleh pemerintah dan risikonya 

ditanggung sepenuhnya oleh peminjam berupa kemungkinan gagal bayar.  

Tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah transformasi digital yang masih membutuhkan 

waktu untuk beradaptasi untuk menikmati dana PEN. Penggunaan data saat ini mengintegrasikan 

media online untuk mengumpulkan persyaratan administrasi untuk mengajukan pinjaman. Dapat 

dilihat pada website resmi LPDB yang menggunakan e-proposal dalam mengajukan pinjaman. 

Selain belum meratanya pengetahuan teknologi, pihak peminjam juga mengalami tantangan 

berupa kredit macet. Lembaga peminjam yang berada di bawah Kemenkop UMKM, LPDB, ada 

50 koperasi bermasalah yang belum mengembalikan pinjaman. Nilai tunggakan cicilan kredit 

mencapai Rp75 miliar. 

Diketahui, hingga 15 Juni 2022, LPDB memiliki 3.165 mitra dengan dana yang tersalurkan 

Rp14,57 triliun. LPDB telah meneruma proposal sebanyak 4.757 pinjaman, akan tetapi, pinjaman 

yang lunas hanya Rp4,23 triliun. Artinya adalah masih banyak UMKM dan koperasi yang belum 

mengembalikan pinjaman. Macetnya kredit yang dihadapi dapat menjadi gelembung besar dan 

berdampak pada iklim moneter dalam negeri. 

Selain tantangan yang telah disebutkan, tantangan lain ada pada asosiasi pedagang. Salah satu 

contoh kecilnya adalah ketika peneliti melakukan tanya jawab sederhana dan informal dengan 

pelaku usaha yang ada di sekitar kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku usaha mengaku bahwa 

kendala dalam memperoleh bantuan dana PEN adalah tidak terbukanya informasi yang disebarkan 

oleh ketua wilayahnya. Hal ini mengakibatkan pedagang menilai hanya segelintir yang terpilih 

untuk memperoleh dana PEN untuk UMKM.  
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PENUTUP 

Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan yang juga 

menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, realisasi program PEN pada klaster UMKM hingga 

bulan Juni 2022 masih terus bergulir. Realisasi anggaran PEN untuk percepatan pemulihan 

ekonomi, dalam hal ini adalah bantuan kepada UMKM, masih membuka restrukturisasi kredit 

seperti bantuan subsidi bunga hingga 30 Juni 2022.  

Kedua, dampak penyerapan program PEN pada klaster UMKM yang paling terkena imbas 

pandemi dapat terlihat dari posisi kredit UMKM yang semakin meningkat. UMKM pada industri 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor merupakan yang tertinggi dan ada 

peningkatan dari bulan Januari hingga Maret 2022. Begitu juga pada UMKM bidang pertanian, 

kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan. Di sisi lain, berdasarkan jenis penggunaan 

kredit, mayoritas UMKM menggunakannya sebagai modal kerja dan investasi. 

Ketiga, dukungan kepada UMKM untuk pemulihan ekonomi datang dari berbagai pihak baik 

pemerintah maupun non-pemerintah. Dari pemerintah, dana PEN yang digulirkan dan digunakan 

untuk subsidi bunga. Dari segi non-pemerintah, adalah bantuan dari asosiasi pengusaha yang 

mewadahi UMKM untuk terdigitalisasi. Selain itu, program untuk mendukung kesetaraan gender 

juga tercermin dalam program Melati Nusantara yang membantu perempuan dalam 

mengembangkan usahanya dan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi.  

Keempat, penyaluran bantuan PEN tidak selalu menghadapi jalan mulus. Kendala awal yang 

dihadapi adalah tantangan bagi bank umum maupun swasta yang perlu menyesuaikan dalam 

penyaluran pinjaman, selain kekuatiran akan masalah kredit macet. Peminjam merasa keberatan 

dalam mempelajari persayaratan dalam memberikan pinjaman. Selain itu, ketimpangan teknologi 

yang dihadapi UMKM masih tinggi, menyebabkan masih banyak UMKM yang belum mengenal 

pemasaran secara daring untuk menjangkau pasar yang lebih luas.  

 

Rekomendasi 
Untuk merealisasikan anggaran bantuan UMKM yang termasuk dalam klaster percepatan 

pemulihan ekonomi, maka Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koperasi dan UMKM 
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perlu menggencarkan lagi informasi terkait adanya bantuan PEN kepada UMKM. Baik untuk 

UMKM yang baru mendirikan usahanya, maupun UMKM yang telah terdaftar bantuan 

sebelumnya. Hal tersebut membutuhkan pendataan dan pengawasan yang lebih ketat agar tepat 

sasaran.  

Selain itu, terkait bantuan subsidi bunga yang diberikan, bank umum dan swasta, termasuk LPDB 

yang berada di bawah Kemenkop UMKM, perlu mencari solusi agar peminjam tidak gagal bayar 

dan menimbulkan kredit macet. Kemudahan dalam mengakses pinjaman dari bank dan sosialisasi 

mengenai informasi ini ke jaringan UMKM juga penting untuk dilakukan oleh berbagai pihak 

terkait untuk mempermudah dan memperluas akses UMKM dalam mendapatkan dukungan 

usahanya. Solusi tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi untuk mengupayakan peningkatan 

laba bagi UMKM dan koperasi yang meminjam. Kredit yang macet membuat sirkulasi pinjaman 

menjadi terganggu.  

Terakhir, infrastruktur teknologi dan literasi baik informasi maupun keuangan perlu diperhatikan. 

Masih banyak pelaku usaha terutama industri makanan dan minuman yang belum terdigitalisasi 

bahkan belum terdaftar sebagai nasabah (unbanked). Kementerian Komunikasi dan Informasi 

perlu memastikan bahwa koneksi internet dapat merata di Indonesia untuk ikut mendukung 

digitalisasi kegiatan ekonomi UMKM. 
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