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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA :  Hambatan Penyerapan PEN untuk UMKM Selama Pandemi   

Pemateri :  

1. Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi TII   

2. Lishia Erza, Asosiasi Penguasaha Indonesia (APINDO)   

3. Muhammad Subkhan, Kementerian Koperasi dan UKM   

 

Moderator  : Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII  

 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi  

 Jumlah usaha mikro tahun 2019 mencapai 64,6 juta.  

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

 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.  

 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. 

 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat, tenaga kerja UMKM sebanyak 

119,6 juta orang pada 2019. Jumlah tersebut meningkat 2,21% dibandingkan pada tahun 

sebelumnya yang sebanyak 117 juta orang. Jumlah tersebut pun setara dengan 96,92% dari total 

tenaga kerja di Indonesia. 

 Pandemi  menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 

30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. 

 Sebagian besar penerima bantuan menggunakan dana BPUM untuk keperluan yang produktif, 

seperti membeli bahan baku/bibit/barang dagangan (75,4%) dan membeli peralatan 

produksi/usaha (15,1%). 
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 Dari total nilai restrukturisasi kredit pada Februari 2022, sebanyak 38,35% di antaranya berasal dari 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sedangkan sisanya dari non-UMKM. 

 Namun, jika dilihat dari jumlah peserta restrukturisasi yang totalnya mencapai 3,7 juta debitur, 

mayoritas atau 76,75% pesertanya adalah UMKM 

 UMKM pada industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor merupakan yang 

tertinggi dan ada peningkatan dari bulan Januari hingga Maret 2022. 

 Pada bulan Januari, 75,8 persen dari total kredit, digunakan untuk modal kerja dan 24,2 persen 

digunakan untuk investasi. 

 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. 

 

Muhammad Subkhan, Kementerian Koperasi dan UKM   

 

 Pelaksanaan 11 kegiatan prioritas mandat pp 7 tahun 2021 seperti pembinaan usaha mikro, 

infrastruktur data tunggal, incubator usaha, koperasi modern, penyediaan pusat promosi kuliner, 

pendampingan konsultasi, katalog promosi, major project rumah produksi bersama, kreatif hub, dan 

bantuan produktifitas usaha.  

 Diagram alur korporatisasi petani dan nelayan (pangan) melalui koperas seperti modernisasi 

koperasi, penguatan rantai pasok, ekosistem jaringan usaha, transformasi usaha informal ke formal, 

inkubasi usaha, dan pengelolaan data bergulir.  

 Penangan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2022, terdiri dari Bidang Kesehatan 

sebesar, Rp. 125,97 T, Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 150,8 T, dan Penguatan Pemulihan 

Ekonomi sebesar Rp 174,87 T 

 Penguatan Pemulihan Ekonomi terdiri dari Infrastruktur Konektivita  Pariwisata; Ekonomi Kreatif; 

Ketahanan Pangan; ICT; Kawasan Industri; Dukungan UMKM/Korporasi/BUMN; Investasi 

Pemerintah; Insentif Perpajakan 
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Lishia Erza, Asosiasi Penguasaha Indonesia (APINDO)   

 

 Roadmap perekonomian APINDO (2019-2024)  terdiri dari pendampingan berkelanjutan, komite 

kerjasama public-private, iklim usaha kondusif, perkuat basis data UKM, credit scoring, jaringan 

kemitraan, dan cultural creative market.  

 Konsep modal terdiri dari 8 hal, modal uang, modal intelektual, modal material, modal pengalaman, 

modal spiritual, modal sosial, modal budaya dan modal lingkungan hidup 

 Besaran dan bentuk stimulus COVID di dunia tergantung penilaian kemampuan negara untuk 

menambah beban pada stabilitas makro ekonominya 

 KADIN pada Mei 2020 memperkirakan Indonesia membutuhkan stimulus sebesar minimal Rp 1.600 

triliun (sekitar 10% GDP 2019) 

 Meskipun merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, stimulus PEN Indonesia hanya 

sekitar 4,4% dari GDP Indonesia.  

  Ada beberapa hal yang tidak tersentuh PEN, misalnya biaya sewa ataupun membayar gaji pegawai.  

 APINDO banyak melakukan pelatihan dan pendampingan untuk UMKM 

 

FORUM DISKUSI   

 

Pertanyaan Ahmad Hidayah  

1. Ada kontradiksi, dimana bank didorong untuk menyalurkan dana untuk pemulihan ekonomi, namun 

disatu sisi ada potensi gagal bayar. Bagaimana terkait hal tersebut? 

2. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki asset namun hendak membuka usaha dengan 

cara meminjam uang di bank? 

3. Bagaimana dengan bank-bank kecil yang memberikan bunga sangat besar sehingga dapat 

menyebabkan gagal bayar?  

 

Jawaban Nuri Resti Chayyani  

 Banyak orang yang menganggap pinjaman sebagai hibah. Sehingga, memang benar ada potensi gagal 

bayar. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah.  

Jawaban M. Subkhan  

 Untuk pelaku usaha memang wajib menggandeng perbankan.  

 Saat ini, yang dilakukan pemerintah adalah jika terjadi gagal bayar, maka pemerintah menanggung 

70% dari total yang tidak terbayarkan tersebut.  
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 Untuk mengatasi gagal bayar, maka ada pendampingan terhadap mitra usaha.  

 Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program yang bernama Kredit Super Mikro, untuk ibu 

rumah tangga dan pekerja yang diputus kontrak. Jika KUR usaha harus sudah 2 tahun, tapi Kredit 

Super Mikro hanya 6 bulan usaha. Bahkan, bisa juga yang baru saja mulai.  

Jawaban Lishia Erza  

 

 Ada beberapa program yang membantu UMKM seperti buy now paylater. Misalnya, pelaku usaha 

membeli barang saat ini menggunakan hal tersebut, lalu dalam satu bulan telah dijual kembali dengan 

harga yang lebih tinggi. Maka pelaku usaha tersebut mendapat untuk tanpa mengeluarkan modal.  

 

Closing Statement 

1.  Lishia Erza  

Hambatan PEN pasti dan selalu ada. Oleh karena itu, penting untuk belajar dari yang sudah sebelmnya. Selain 

itu, efektifitas PEN tidak hanya diukur dari realisasi, namun harus diukur secara holistik.  

2. M. Subkhan  

Pemerintah telah berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan UMKM di Indonesia. Selain itu, 

permasalahan-permasalahan yang ada saat ini harus dijadikan peluang.  

3. Nuri Resti Chayyani  

Pemulihan ekonomi perlu dilanjtukan untuk UMKM. Tentunya dengan regulasi yang jelas tanpa menyulitkan 

pelaku usaha. Sinergi dan harmonisasi antara pemerintah dan asosiasi pengusaha perlu dilakukan agar 

maksimal.  

 

  

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

