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KATA PENGANTAR 

 

Ass. Wr. Wb. 

 

Pertama-tama, patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas selesainya penulisan buku Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015. Saya 

mengapresiasi semua pihak, baik di internal maupun eksternal Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), yang telah berkontribusi dalam penulisan buku. 

Buku ini pada dasarnya berisi catatan dan data empirik yang menjadi bukti nyata 

identitas Indonesia sebagai laboratorium keuangan mikro dunia. Indonesia juga dikenal 

dengan baik sebagai pemimpin dunia di bidang keuangan mikro. Beragam skema dan 

produk keuangan mikro dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak dahulu hingga 

saat ini dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan mikro. 

Masyarakat yang menjadi nasabah keuangan mikro pada umumnya tergolong miskin atau 

berpendapatan rendah, sehingga sangat rentan terhadap gejolak sosial dan ekonomi. 

Kebanyakan dari mereka diketahui bermukim di wilayah perdesaan yang tidak jarang 

terisolasi atau menghuni kawasan kumuh di perkotaan. 

Fenomena tersebut menyebabkan keuangan mikro telah memainkan fungsi 

ganda, yaitu sebagai alat untuk intermediasi keuangan dan intermediasi sosial. Keuangan 

mikro tidak hanya menyediakan dana dengan cara yang mudah kepada masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan konsumtif atau produktif, namun mampu menjadi instrumen untuk 

menjaga kohesi sosial dan mengawal kearifan lokal. Dengan fakta ini, maka keuangan 

mikro dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan 

atau disparitas sosial dan ekonomi. 

Dari segi kelembagaan, beraneka ragam produk keuangan mikro telah 

disalurkan oleh lembaga-lembaga yang beroperasi pada sektor jasa keuangan maupun 

lembaga-lembaga yang bergerak di sektor lainnya. Sebagian lembaga jasa keuangan yang 

dimaksud bersifat formal dan berskala besar, seperti bank maupun lembaga keuangan 

bukan bank (LKBB). Sebagian lainnya belum berbadan hukum dan berskala menengah 

atau kecil. Lembaga jasa keuangan yang bersifat non formal dapat dibentuk atas inisiatif 

masyarakat dengan pertimbangan adat istiadat atau keagamaan, atau merupakan bagian 
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dari program pemerintah. Selain itu, terdapat pula skema dan produk keuangan mikro 

yang dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga donor. 

Perbankan di Indonesia telah menyalurkan produk keuangan mikro yang 

difokuskan pada kredit mikro. Pada awalnya, hanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang 

secara terencana mengarahkan strategi bisnisnya untuk menangani nasabah berskala 

kecil dan mikro di perdesaan. Sebagian skema diantaranya terkait dengan program 

pemerintah, misalnya di sektor pertanian. BRI dipandang berhasil dan dijadikan sebagai 

pionir sekaligus referensi oleh banyak pihak di dalam maupun luar negeri yang ingin 

meraih kesuksesan yang sama dalam menangani nasabah mikro. Ukuran keberhasilan BRI 

antara lain dapat dilihat dari begitu banyaknya jumlah nasabah kredit mikro yang dilayani 

(outreach) di seluruh wilayah Indonesia, dan dengan tingkat kemacetan angsuran yang 

relatif rendah. Dengan kondisi ini, tidak sedikit jurnal penelitian ilmiah domestik maupun 

asing yang menjadikan BRI sebagai obyek pengamatan. 

Dalam perkembangannya, dapat diamati bahwa bank-bank lainnya ikut 

berlomba-lomba mengembangkan skema dan produk keuangan mikro dengan 

kekhasannya tersendiri. Saat ini, hampir semua bank memiliki skema kredit mikro, baik 

Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Mayoritas bank dapat meraih keberhasilan, namun dijumpai pula bank yang menghadapi 

kondisi non-performing loan (NPL) yang cukup memprihatinkan dari skema kredit mikro 

yang dijalankan. 

Sekalipun lembaga keuangan formal cukup agresif dalam menawarkan kredit 

mikro, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anggota masyarakat, 

baik sebagai individu maupun usaha mikro dan kecil (UMK), yang masih menghadapi 

kesulitan ketika hendak mengakses pembiayaan mikro untuk keperluan produktif, seperti 

modal usaha atau modal kerja. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan 

dan harus dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan kredit mikro sulit 

untuk dipenuhi seluruhnya. Contohnya adalah kewajiban untuk menyediakan agunan 

tambahan dalam bentuk fisik, seperti rumah atau tanah yang bersertifikat. Selain itu, 

dalam banyak kasus, tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah pinjaman mikro 

relatif tinggi dengan alasan sebagai akomodasi tingkat risiko usaha yang juga tinggi. 
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Keterbatasan akses terhadap pembiayaan mikro telah menyebabkan banyak 

aktivitas produktif masyarakat miskin dan berpendapatan rendah yang terkendala, 

sehingga mereka tidak mampu keluar dari situasi rentan yang dihadapi untuk meraih 

kesejahteraan. Kenyataan ini ditambah pula dengan perilaku pragmatis dari perbankan 

ya g e a da g kredit ikro  ha ya dari ko teks ju lah pi ja a  ya g berskala 

mikro. Mereka lebih memilih menyalurkan dana mikro kepada para pekerja atau pegawai 

yang berpenghasilan tetap yang memiliki risiko kredit macet yang rendah atau bahkan 

tanpa risiko sama sekali, karena menggunakan mekanisme pemotongan gaji. Situasi ini 

sebenarnya mengkerdilkan nilai dan makna kredit mikro sebagai instrumen 

pembangunan, karena menyebabkan penyaluran kredit mikro menjadi salah kaprah dan 

salah sasaran. Apalagi kredit mikro tersebut dalam praktiknya ternyata lebih banyak 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. 

Dengan banyaknya kendala yang dihadapi, maka lahirlah berbagai skema dan 

produk kredit mikro yang dijalankan oleh LKBB yang dikategorikan sebagai suatu Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM). Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Provinsi Sumatera Barat dan 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali adalah LKM-LKM yang berbasis adat 

istiadat setempat. Selanjutnya, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil 

Muhammadiyah (BTM) merupakan LKM-LKM yang beroperasi dengan prinsip-prinsip 

keagamaan, yaitu syariah. Di samping itu, praktik keuangan mikro dengan mengikuti pola 

Credit Union juga cukup berkembang di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan 

Barat. 

Masih banyak lagi bentuk-bentuk LKM di Indonesia yang didirikan sebagai upaya 

pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan berskala mikro. LKM-LKM yang 

dimaksud adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa 

(BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 

Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan Badan Usaha Kredit 

Pedesaan (BUKP). LKM-LKM ini dipersiapkan untuk pada waktunya bertransformasi 

menjadi BPR, namun dalam kenyataannya, sebagian besar tidak berkembang 

sebagaimana yang diharapkan. 

 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman iv 

 

LKM di Indonesia juga diperkaya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang 

dibentuk melalui program-program yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan 

lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat. Cirinya dapat dikenali dengan 

mudah, yaitu adanya kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menerima sejumlah 

dana dari lembaga pemerintah, baik dana yang bersifat bantuan sosial maupun dana 

bergulir. Kelompok masyarakat ini lazimnya memproduksi barang atau jasa tertentu yang 

sejenis. Contohnya adalah program-program yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian 

serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdapat pula program-program yang 

diarahkan dalam konteks pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, 

seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga tidak 

ketinggalan dalam mengembangkan skema-skema keuangan mikro di daerahnya masing-

masing. Implementasi Otonomi Daerah telah menyediakan ruang dan waktu bagi 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk berkreasi demi kesejahteraan rakyat. 

Program-program keuangan mikro yang mereka jalankan disesuaikan dengan kondisi 

lokal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang, tidak semua penerima 

dana mikro mampu memanfaatkan dana yang diterima sebagaimana mestinya, karena 

pengawasan yang kurang memadai dan faktor-faktor non-teknis lainnya. 

Keuangan mikro dan kiprah LKM di Indonesia mendapatkan momentum dengan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 

Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang pertama di Indonesia yang secara 

khusus mengatur tentang LKM. Dengan demikian, terbuka peluang untuk menata 

aktivitas keuangan mikro bersama-sama dengan undang-undang perkoperasian yang 

telah lebih dulu hadir.  

UU No. 1 Tahun 2013 mengamanatkan kepada OJK untuk menjadi pembina, 

pengatur, dan pengawas LKM di Indonesia yang jumlahnya demikian banyak. Meskipun 

amanat ini dijalankan melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah 

terkait di tingkat pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, namun 

tanggung jawab akhir pada dasarnya melekat pada OJK. Suatu tantangan yang besar, 

tetapi harus mampu dijawab, karena penataan LKM dapat dipandang sebagai ukuran 

reputasi OJK. 
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Keuangan mikro dalam perspektif OJK tidak semata-mata atau tidak selalu 

identik dengan kredit mikro. Masih banyak skema dan produk keuangan mikro lainnya 

yang dapat diutilisasi untuk kemaslahatan masyarakat miskin, berpendapatan rendah, 

dan rentan, namun produktif. Beragam skema dan produk keuangan mikro yang dapat 

dijalankan oleh LKM-LKM diantaranya adalah asuransi mikro dan asuransi pertanian yang 

dapat menjadi pengaman bagi para petani, peternak, dan nelayan. Lebih jauh lagi, LKM 

perlu didorong dan didukung untuk menjadi agen bagi beragam produk jasa keuangan, 

seperti menjadi agen bank tanpa kantor atau Laku Pandai (branchless banking), 

reksadana, tempat pembayaran listrik, air, dan TV kabel, dan lain sebagainya. Di masa 

yang akan datang, LKM dimungkinkan pula menerbitkan surat utang untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Semua hal tersebut hanya mungkin diwujudkan jika LKM-LKM telah berbadan 

hukum dan memperoleh izin usaha dari OJK. Tersedia pilihan bagi LKM-LKM yang belum 

berbadan hukum untuk menjadi Koperasi atau Perseroan Terbatas. Untuk itu, OJK telah 

melakukan berbagai upaya yang dimulai dari sosialisasi, pelatihan, dan asistensi ke 

seluruh wilayah Indonesia serta menginvetarisir keberadaan LKM-LKM yang belum 

berbadan hukum. OJK juga telah menghasilkan sejumlah peraturan pelaksanaan yang 

dibutuhkan untuk memperlancar implementasi UU No. 1 Tahun 2013 pada tataran 

operasional. Di kemudian hari, dimungkinkan pula pendirian Lembaga Penjamin 

Simpanan Mikro (LPSM) di tingkat provinsi yang dapat meningkatkan kepercayaan 

nasabah terhadap LKM. 

Bagi LKM-LKM yang telah berbadan hukum dan memperoleh izin usaha, OJK 

meningkatkan kemampuan (capacity building) para pengelolanya dengan mengadakan 

pelatihan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan lembaga jasa 

keuangan, termasuk dalam menyusun laporan keuangan. Pelatihan dilengkapi pula 

dengan penyediaan perangkat dasar beserta aplikasi pelaporan keuangan sebagai insentif 

bagi pengelola LKM agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Langkah ini 

diharapkan dapat menjadi modal dasar bagi LKM-LKM untuk terus bertumbuh dan 

berkembang secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak nasabah yang dapat 

dilayani. 
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Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber 

inspirasi bagi segenap pemerhati dan pemangku kepentingan keuangan mikro di 

Indonesia maupun negara-negara lainnya. 

 

Wass. Wr. Wb. 

 

 

Ketua Dewan Komisioner OJK 

Muliaman D. Hadad 

 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman vii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Bab 

 

Isi 

 

Halaman 

 

 TIM PENYUSUN 

KATA PENGANTAR 

 

I 

 DAFTAR ISI vii 

 DAFTAR TABEL ix 

 DAFTAR GAMBAR xi 

 DAFTAR SINGKATAN xiii 

   

BAB 1 PENDAHULUAN 1 

   

BAB 2 DEFINISI DAN PERAN KEUANGAN MIKRO 13 

2.1. Definisi Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro 13 

2.2. Keuangan Mikro dan Usaha Mikro di Indonesia 18 

2.3. Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 20 

   

BAB 3 PERKEMBANGAN LAYANAN KEUANGAN MIKRO DI 

INDONESIA: SEJARAH SINGKAT 

 

27 

3.1. Sebelum Kemerdekaan Indonesia 27 

3.2. Setelah Kemerdekaan Indonesia 29 

   

BAB 4 BANK 35 

4.1. Bank dan Layanan Keuangan Mikro 35 

4.2. Bank dan Arsitektur Perbankan Indonesia 37 

4.3. Bank dan Layanan Keuangan Mikro di Indonesia 40 

4.4. Upaya untuk Mendorong Peningkatan Peran Perbankan 

dalam Penyediaan Layanan Keuangan Mikro di Indonesia 

 

46 

   

BAB 5 KOPERASI 49 

5.1. Gambaran Umum Koperasi di Indonesia 49 

5.2. Layanan Keuangan Mikro Koperasi 53 

5.3. Koperasi Berdasarkan Jenis Anggota 57 

5.4. Menuju Koperasi yang Lebih Profesional 59 

   

BAB 6 ASURANSI 61 

6.1. Definisi Asurasi Mikro 61 

6.2. Kebutuhan Asuransi Mikro di Indonesia 63 

6.3. Tantangan Asuransi Mikro 66 

   

BAB 7 PEGADAIAN 71 

7.1. Pegadaian di Indonesia 71 

7.2. Layanan Mikro Pegadaian 74 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman viii 

 

7.3. Potensi PT Pegadaian untuk Meningkatkan Jangkauan 

Layanan Keuangan 

 

80 

   

BAB 8 MODAL VENTURA 81 

8.1. Definisi, Kelembagaan, dan Kegiatan Modal Ventura di 

Indonesia 

 

81 

8.2. Pembiayaan Mikro oleh Perusahaan Modal Ventura 83 

8.3. Tantangan Pengembangan Modal Ventura 85 

   

BAB 9 PROGRAM PEMERINTAH 89 

9.1. Kondisi Terkini Program Pemerintah untuk Layanan Keuangan 

Mikro 

 

89 

9.2. Program Layanan Keuangan Mikro dengan Inisiatif dari 

Pemerintah Daerah 

 

93 

9.3. Pengembangan Sektoral 96 

9.4. Penanggulangan Kemiskinan dan Dampak Krisis Ekononi 100 

9.5. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil 102 

   

BAB 10 PENUTUP : PENINGKATAN LAYANAN KEUANGAN MIKRO 107 

10.1. Peran OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Layanan 

Keuangan Mikro Menuju Keuangan yang Inklusif 

 

107 

10.2. Formalisasi Lembaga Keuangan Mikro 109 

10.3. Dana Desa: Peluang LKM untuk Membangun Masyarakat 111 

   

 DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman ix 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

No. 

 

Tabel 

 

Halaman 

 

1.1 Pertumbuhan Industri Keuangan Mikro di Beberapa Kawasan 

Tahun 2014 

 

8 

1.2 Peringkat dan Skor Iklim Bisnis LKM Indonesia Tahun 2012 9 

2.1 Berbagai Definisi Keuangan Mikro 14 

2.2 Profil Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 

di Indonesia 

 

19 

2.3 Karakteristik Rumah Tangga Indonesia Tahun 2014 22 

2.4 Produk Layanan Keuangan Mikro dan Dampaknya terhadap 

Kemiskinan 

 

24 

4.1 Perkembangan Jumlah Bank dan Jumlah Kantor Bank di 

Indonesia Tahun 2011-2014 

 

38 

4.2 Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Indonesia Tahun 2011–
2014 

 

41 

4.3 Posisi Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan 

Usaha Tahun 2011-2014 

 

41 

4.4 Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2011-

2014 

 

42 

4.5 Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2011-2014 43 

5.1 Perkembangan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi di 

Indonesia Tahun 2013-2014 

 

54 

5.2 Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2014 55 

5.3 Perkembangan Kinerja Keuangan Koperasi di Indonesia Tahun 

2013-2014 

 

56 

5.4 Perkembangan Kopdit di Indonesia Tahun 2010-2014 57 

6.1 Perbedaan antara Layanan Asuransi Mikro dan Asuransi 

Konvensional 

 

62 

6.2 Perkembangan Industri Asuransi di Indonesia Tahun 2008 dan 

2012 

 

64 

6.3 Tantangan Ekspansi Asuransi Mikro di Indonesia 68 

6.4 Pengalaman Negara Lain dalam Pengembangan Asuransi 

Mikro 

 

69 

7.1 Ikhtisar Non-Keuangan PT Pegadaian Tahun 2012-2014 73 

7.2 Ikhtisar Keuangan PT Pegadaian Tahun 2012-2014 73 

7.3 Produk PT Pegadaian 76 

7.4 Portfolio Bisnis PT Pegadaian Tahun 2013-2014 78 

8.1 Beberapa Perusahaan Modal Ventura yang Melayani Usaha 

Mikro di Indonesia 

 

84 

9.1 Keberlangsungan Program Pemerintah dalam Keuangan 

Mikro 

 

90 

 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman x 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

No. 

 

Gambar 

 

Halaman 

 

1.1 Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan 

PDB Indonesia Tahun 2013 

 

2 

1.2 Proporsi Penduduk Dewasa yang Memiliki Rekening pada 

Lembaga Keuangan Formal 

 

4 

1.3 Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia 5 

1.4 Sumber Pinjaman di Indonesia 6 

2.1 Penyedia Layanan Keuangan Mikro di Indonesia 16 

2.2 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Indonesia 26 

4.1 Decision Tree Bank dalam Memberikan Layanan Keuangan 

Mikro 

 

37 

4.2 Struktur Perbankan Nasional Berdasarkan Arsitektur 

Perbankan Indonesia 

 

39 

4.3 Pangsa Pasar Kredit Mikro dan Jumlah Outlet Layanan Bank 

per Desember 2014 

 

43 

6.1 Perkembangan Asuransi Mikro di Indonesia Tahun 2014-2015 65 

7.1 Segmen Bisnis PT Pegadaian 75 

7.2 Pinjaman Beredar Pegadaian (Rp triliun) Tahun 2014-2015 79 

8.1 Perkembangan Aset, Ekuitas, dan Liabilitas Industri Modal 

Ventura 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman xiii 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

 

ABSINDO  Asosiasi BMT Se-Indonesia 

ACA   Asuransi Central Asia 

ADB   Asian Development Bank 

APBD   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBDes   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

APBN   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

API   Arsitektur Perbankan Indonesia 

ATM   Auto Teller Machine 

AVB   Algemeene Volkscredietbank 

Bapepam LK  Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Bappenas  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

BAV   Bina Artha Ventura 

BDB   Bank Dagang Bali 

Bimas   Bimbingan Massal 

BKD   Badan Kredit Desa 

BKK   Badan Kredit Kecamatan 

BKKBN   Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

BKPD   Bank Karya Produksi Desa 

BLM   Bantuan Langsung Masyarakat 

BMT   Baitul Maal wa Tamwil 

BNI   Bank Negara Indonesia 

BPD   Bank Pembangunan Daerah 

BPKB   Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

BPR   Bank Perkreditan Rakyat 

BPRS   Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

BPS   Badan Pusat Statistik 

BRI   Bank Rakyat Indonesia 

BSA   Basic Saving Account 

BTM   Baitul Tamwil Muhammadiyah 

BTN   Bank Tabungan Negara 

BTPN   Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

BUKP   Badan Usaha Kredit Perdesaan 

BUMDes  Badan Usaha Milik Desa 

BUMN   Badan Usaha Milik Negara 

BUS   Bank Umum Syariah 

CGAP   Consultative Group to Assist the Poor 

CULT   Credit Union Lantang Tipo 

Dekopin  Dewan Koperasi Indonesia 

DPK   Dana Pihak Ketiga 

DPR   Dewan Perwakilan Rakyat 

DSP   Danamon Simpan Pinjam 

FAO   Food and Agriculture Organization 

Gapoktan  Gabungan Kelompok Tani 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman xiv 

 

IDT   Inpres Desa Tertinggal 

IFC   International Financial Corporation 

IKSP   Induk Koperasi Simpan Pinjam 

IMK   Industri Mikro dan Kecil 

IMO   Indonesia Microfinance Outlook 

Inkopdit  Induk Koperasi Kredit 

Inkopsyah  Induk Koperasi Syariah 

Jamkrida  Penjaminan Kredit Daerah 

KB   Keluarga Berencana 

KCA   Kredit Cepat Aman 

KCK   Kredit Candak Kulak 

KJKS   Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

KKP-E   Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 

KLBI   Kredit Likuiditas Bank Indonesia 

Kopdit   Koperasi Kredit 

Kopwan  Koperasi Wanita 

Kospin   Koperasi Simpan Pinjam 

KPSBU   Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara 

KSP   Koperasi Simpan Pinjam 

KSU   Koperasi Serba Usaha 

KUBE   Kelompok Usaha Bersama 

KUD   Koperasi Unit Desa 

Kukesra   Kredit Usaha Keluarga Sejahtera 

Kupedes  Kredit Umum Pedesaan 

KUR   Kredit Usaha Rakyat 

KURK   Kredit Usaha Rakyat Kecil 

KUT   Kredit Usaha Tani 

LDKP   Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan 

LEPP-M3 Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina 

LJK   Lembaga Jasa Keuangan 

LKM   Lembaga Keuangan Mikro 

LKM-A   Lembaga Keungan Mikro Agrobisnis 

LKP   Lembaga Kredit Perdesaan 

LPD   Lembaga Perkreditan Desa 

LPK   Lembaga Perkreditan Kecamatan 

LPN   Lumbung Pitih Nagari 

LPUK   Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil 

LSM   Lembaga Swadaya Masyarakat 

NGO   Non-Government Organization 

NPL   Non-Performing Loan 

NTB   Nusa Tenggara Barat 

OJK   Otoritas Jasa Keuangan 

PBB   Perserikatan Bangsa-Bangsa 

PDB   Produk Domestik Bruto 

PEMP   Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

Perjan   Perusahaan Jawatan 

Perum   Perusahaan Umum 
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PKH   Program Keluarga Harapan 

PMV   Perusahaan Modal Ventura 

PNM   Permodalan Nasional Madani 

PNPM   Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

POJK   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Ponsel   Telepon Seluler 

PPK   Program Pengembangan Kecamatan 

PPU   Perusahaan Pasangan Usaha 

PSO   Public Service Obligation 

PT   Perseroan Terbatas 

PUAP   Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

Puskopdit  Pusat Koperasi Kredit 

P2KP   Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

P4K Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil 

Repelita Rencana Pembangunan Lima Tahun 

RPOJK   Rancangan Peraturan OJK 

SBW   Setia Bhakti Wanita 

SD   Sekolah Dasar 

SHU   Sisa Hasil Usaha 

Simpedes  Simpanan Pedesaan 

SMA   Sekolah Menengah Atas 

SMS   Short Message Services 

SNIK   Strategi Nasional Inklusi Keuanga 

SNLK   Strategi Nasional Literasi Keuangan 

SNRT   Survei Neraca Rumah Tangga 

SOKRI   Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia 

SOP   Standard Operating Procedure 

SPP   Simpan Pinjam Perempuan 

Takesra   Tabungan Keluarga Sejahtera 

Takop   Tabungan Koperasi 

ToT   Training of Trainers 

UED-SP   Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 

UJKS   Unit Jasa Keuangan Syariah 

UKM   Usaha Kecil Menengah 
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UPK   Unit Pengelola Kegiatan 

UPPKS   Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

USP   Unit Simpan Pinjam 

UUS   Unit Usaha Syariah 

VOC   Vereenigde Oostindische Compagnie 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Banyak usaha yang saat ini berskala besar bermula dari suatu usaha mikro dan 

kecil. Tidak terbilang jumlah pengusaha sukses yang memulai usahanya dengan modal 

yang terbatas. Salah satu contoh perusahaan berskala internasional yang dimulai dari 

usaha kecil adalah Microsoft, yang pada awalnya hanya dijalankan oleh tiga karyawan. 

Apple mulai dirintis oleh Steve Jobs dengan bekerja di garasi mobil keluarganya, 

sedangkan McDonald's, salah satu waralaba rumah makan siap saji yang terbesar di dunia, 

awal mulanya adalah sebuah restoran sederhana. Starbucks Corporation, perusahaan dan 

kedai kopi ternama, memulai bisnisnya sebagai pengecer biji kopi. Contoh perusahaan 

yang berskala internasional dari Asia adalah Acer, Samsung, dan Charles & Keith. Acer 

pada awalnya merupakan suatu usaha kecil yang hanya memiliki sebelas karyawan, 

sementara Samsung dulu hanya merupakan suatu usaha kecil yang mengekspor ikan, 

sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sementara itu, Charles & Keith bermula dari sebuah 

toko sepatu kecil. 

Pengusaha sukses Indonesia yang memulai usahanya sebagai seorang 

pengusaha kecil juga tidak sedikit jumlahnya. Salah satu pengusaha sukses yang populer 

di mata masyarakat adalah Almarhum Bob Sadino, pemilik tunggal Supermarket Kem 

Chicks. Selain itu, Susi Pudjiastuti, pemilik maskapai penerbangan Susi Air yang saat ini 

menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Masyarakat 

mengenal pula pengusaha kondang Chairul Tanjung yang beberapa kali mengalami 

kegagalan ketika memulai usahanya, namun sekarang telah memiliki beragam 

perusahaan besar di bidang penyiaran, keuangan, dan properti. 

Masih banyak lagi usaha berskala mikro dan kecil yang berkembang dan meraih 

kesuksesan, bahkan mampu mencapai omzet hingga miliaran rupiah dalam waktu yang 

singkat. Contohnya adalah Sunny Kamengmau, seorang pencipta dan pemasar tas kulit 

bermerek Robita. Tas merek ini diproduksi di Bali dan diekspor ke Jepang, dan terbukti 

sangat digemari oleh masyarakat di sana. Masih ada lagi usaha-usaha mikro dan kecil yang 

sukses di bidang makanan, seperti rumah makan Lele Lela yang sudah memiliki lebih dari 

50 outlet, kue Kartika Sari dan Kripik Maicih dari Bandung, Bakpia Pathok 25 dari 

Yogyakarta, serta waralaba JustMine yang menjual Pisang Ijo dari Makassar. Pelaku usaha 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman 2 

 

mikro yang sukses di bidang lainnya adalah Simply Fresh laundry, yang bergerak di bidang 

binatu dengan konsep cuci dan setrika kiloan. Usaha ini dimulai dengan menggunakan 

modal dari hasil menggadaikan sepeda motor pemiliknya, kemudian dalam waktu satu 

tahun telah mampu bertransformasi menjadi waralaba, dan saat ini telah memiliki lebih 

dari 100 outlet di berbagai kota di Indonesia. 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak pada berbagai sektor 

perekonomian tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu. Mereka telah menjadi 

mesin penggerak perekonomian dan berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan 

kerja serta penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan. UMKM telah terbukti 

memiliki daya tahan yang tinggi dalam masa sulit perekonomian. Meskipun terkena 

dampak dari adanya krisis keuangan, namun UMKM pada umumnya lebih mudah untuk 

bangkit kembali dan menunjukkan tingkat resilien yang lebih tinggi dibandingkan usaha 

berskala besar. 

Di negara-negara maju dan berkembang, sekitar 95 persen tenaga kerja diserap 

oleh UMKM (Attygalle et al., 2014). Kondisi di Indonesia masih lebih tinggi, di mana 

UMKM mampu menyerap hampir 97 persen dari seluruh tenaga kerja (Gambar 1.1(a)). 

Selebihnya merupakan pekerja pada usaha-usaha yang berskala besar. UMKM di 

Indonesia tercatat memberikan kontribusi berkisar 58 persen dari Produk Domestik Bruto 

(PDB) pada tahun 2013 (Gambar 1.1(b)). 

Gambar 1.1 

Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PDB Indonesia Tahun 2013 

 

(a) Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
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(b) Kontribusi UMKM terhadap PDB 

 

 
 

 

Sumber: Statistik UMKM Tahun 2013, Kementerian Koperasi dan UKM. 

 

Studi mengenai UMKM di berbagai negara menunjukkan bahwa banyak UMKM 

mampu bertumbuh sangat pesat. Namun demikian, tidak sedikit UMKM yang 

menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. 

Salah satu tantangan utama yang sering diungkapkan adalah akses keuangan. Enterprises 

Survey Database  menempatkan akses keuangan sebagai kendala terbesar kedua yang 

dihadapi oleh UMKM secara global1. 

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 571 responden di 12 

kota besar di Indonesia menghasilkan kesimpulan yang serupa. Kendala permodalan 

merupakan salah satu faktor penghambat kesuksesan usaha di Indonesia (Kompas, 21 

April 2015). Sebaliknya, faktor-faktor yang mendukung kesuksesan wirausaha adalah 

kegigihan, kreativitas, dan inovasi (32,2 persen), modal (23,5 persen), serta ketrampilan 

(17,7 persen).2 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.enterprisesurveys.org  
2 http://print.kompas.com/baca/2015/04/21/Berani-Menjadi-Wirausaha  
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Gambar 1.2 

Proporsi Penduduk Dewasa yang Memiliki Rekening 

pada Lembaga Keuangan Formal 

 

 
Sumber: Demirguc-Kunt dan L. Klapper (2012) 

 

Keterbatasan akses keuangan merupakan salah satu isu global yang 

mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dan regulator di berbagai negara. Kondisi 

ini terkait dengan rendahnya tingkat inklusi keuangan, terutama di negara-negara 

berkembang dan terbelakang. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa proporsi orang dewasa di 

negara berkembang yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal hanya sekitar 41 

persen, sedangkan di negara maju, angka ini dapat mencapai 89 persen. 

Tingkat inklusi keuangan di Indonesia juga masih tergolong rendah. Global 

Findex Database tahun 2011 menunjukkan bahwa 48 persen rumah tangga Indonesia 

belum memiliki akses terhadap layanan keuangan. Sementara hasil Survei Neraca Rumah 

Tangga (SNRT) Tahun 2011 yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan hasil yang 

tidak jauh berbeda. Dari 4.095 rumah tangga yang disurvei, hanya 43,57 persen yang 

memiliki tabungan di bank dan 19,58 persen yang mendapatkan pinjaman dari bank 

(Gambar 1.3). SNRT Tahun 2011 mengungkapkan fakta yang menarik, yaitu bahwa rumah 

tangga Indonesia memang cenderung menyimpan dana mereka di bank. Namun, ketika 

memerlukan dana, sumber pinjaman utama bagi mereka adalah lembaga keuangan non 

bank dan sumber-sumber informal, seperti teman dan kerabat. 
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Gambar 1.3 

Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia 

 

 
 

 

Sumber:  Survei Neraca Rumah Tangga 2011, Bank Indonesia (2012) 

Keterangan: Sebuah rumah tangga dapat menabung lebih dari satu lembaga 

  Persentase dihitung dari total sampel rumah tangga per provinsi 

 

 

Temuan ini konsisten dengan Data Global Findex 2012 yang menunjukkan 

bahwa 42,3 persen pinjaman di Indonesia bersumber dari teman dan kerabat. Pinjaman 

yang berasal dari lembaga keuangan hanya sebesar 8,6 persen (Gambar 1.4). Fenomena 

ini mengindikasikan masih diperlukannya berbagai upaya untuk meningkatkan edukasi 

maupun layanan keuangan bagi penduduk Indonesia. 
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Gambar 1.4 

Sumber Pinjaman di Indonesia 

 
 

Sumber: Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, Bank Dunia 

 

Penyediaan akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi sebuah loncatan 

besar dalam perkembangan UMKM. Ketersediaan modal secara memadai memungkinkan 

UMKM untuk membeli mesin produksi, misalnya, sehingga dapat berpindah dari sistem 

manual ke suatu sistem produksi otomatis yang akan meningkatkan produktivitas dan 

volume produksi. Penyediaan modal ini, menurut Abhijit Banarjee dan Ester Duflo (2011), 

dapat menjadi jalan keluar bagi banyak UMKM untuk terlepas dari jebakan kemiskinan 

(poverty trap) dan skala usaha yang kecil.3 

Akses yang semakin baik akan meningkatkan inklusi keuangan yang didefinisikan 

sebagai sebuah proses penyediaan jasa keuangan kepada masyarakat luas dan rumah 

tangga berpenghasilan rendah pada harga yang terjangkau. Jasa keuangan tersebut 

mencakup tabungan, pinjaman, transfer (remittances) dan jasa pembayaran, pembayaran 

cicilan, jasa konsultasi keuangan, serta asuransi (Leedladhar, 2005; Mor dan Ananth, 

2007). 

                                                           
3Abhijit V. Banarjee dan Ester Duflo adalah ekonom dari Massachusetts Institute of Technology yang 
menulis buku inspiratif "Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty."  
Mereka melakukan berbagai riset eksperimental dan mendokumentasikan berbagai aspek mengenai 
perilaku masyarakat miskin di berbagai negara berkembang dan bagaimana membagun kebijakan 
yang tepat dalam melakukan pengentasan kemiskinan. 

2
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Kesadaran akan pentingnya peningkatan inklusi keuangan dalam mendorong 

dan memfasilitasi pertumbuhan UMKM telah menginspirasi pemerintah dan regulator 

sektor keuangan di berbagai negara untuk mendesain berbagai program inklusi keuangan. 

Salah satu instrumen inklusi keuangan yang telah lama dilakukan berbagai negara adalah 

layanan keuangan mikro (microfinance). Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan 

keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan dalam arti luas, seperti simpanan, 

pinjaman, layanan pembayaran, transfer, dan asuransi untuk masyarakat miskin, rumah 

tangga yang memiliki pendapatan rendah, dan usaha mikro (ADB, 2000). 

Penyediaan layanan keuangan mikro memiliki beberapa peran berikut ini (ADB, 

2000). Pertama, keuangan mikro merupakan aspek penting dalam strategi pengentasan 

kemiskinan. Peningkatan akses keuangan dan penyediaan simpanan, pinjaman, dan 

asuransi dapat membantu masyarakat miskin dalam melakukan consumption smoothing, 

mengelola risiko, mengakumulasi aset, mengembangkan usaha produktif, dan 

meningkatkan taraf hidup. Layanan keuangan mikro juga berkontribusi terhadap 

peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan pangsa pasar, dan penggunakan teknologi 

yang lebih baik. Hal-hal tersebut menyebabkan keuangan mikro dapat membantu 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kedua, tanpa adanya akses terhadap layanan 

keuangan mikro, maka rumah tangga miskin akan memenuhi kebutuhan dananya melalui 

pembiayaan sendiri (self-financed) atau sumber-sumber layanan keuangan mikro 

informal. Langkah ini dapat menghambat upaya mereka untuk keluar dari garis 

kemiskinan. Ketiga, keuangan mikro dapat menyediakan cara-cara yang efektif untuk 

membantu dan memberdayakan perempuan miskin yang merupakan bagian signifikan 

dari masyarakat miskin dan terkadang mengalami dampak kemiskinan yang sangat 

signifikan. Keempat, keuangan mikro dapat berkontribusi dalam pembangunan sistem 

keuangan ketika menjadi bagian integratif dari pasar keuangan di suatu negara. 

Industri keuangan mikro menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi pada 

tataran global. Microfinance Outlook 2014 memprediksi pertumbuhan industri keuangan 

mikro dapat mencapai 15 persen sampai dengan 20 persen (Tabel 1.1). Tingkat 

pertumbuhan tertinggi diperkirakan akan terjadi di wilayah Asia Timur, Selatan, dan 

Tenggara, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah berlangsung di kawasan Eropa 

Timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang diperkirakan memiliki tingkat 
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pertumbuhan industri keuangan mikro mencapai 25 persen sampai dengan 35 persen 

pada tahun 2015. 

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki pengalaman panjang dan banyak 

kisah sukses dalam pengembangan keuangan mikro. Beragam layanan keuangan mikro 

telah berkembang di negara ini sejak tahun 1890-an, jauh sebelum kemerdekaan di tahun 

1945. Selain Grameen Bank di Bangladesh, kesuksesan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

melalui skema BRI Unit Desa merupakan contoh terbaik (international best practice) 

layanan keuangan mikro yang diacu oleh banyak negara. BRI telah mengembangkan 

jaringan keuangan mikro yang terbesar dan menjadi salah satu bank yang menyediakan 

pelayanan keuangan mikro paling menguntungkan. Tidak heran jika Indonesia menjadi 

laboratorium studi mengenai keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro (LKM), 

karena dianggap sebagai salah satu pelopor layanan keuangan mikro yang terbaik di 

dunia. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Industri Keuangan Mikro di Beberapa Kawasan 

Tahun 2014 

 

Region 
Tingkat Pertumbuhan 

Gross Loan Portofolio (%) 

Amerika Selatan 15-20 

Amerika Tengah 10-15 

Afrika Sub-Sahara 15-25 

Timur Tengah dan Afrika Utara 10 

Asia Tengah 15-20 

Eropa Timur 5-10 

Asia Timur, Tengah dan Tenggara 25-35 

Rata-rata 15-20 

Indonesia 25-35 

Sumber: Microfinance Market Outlook, 2014  

 

Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 637.838 LKM di seluruh Indonesia 

(Kompas, 14 April 2015). Pertumbuhan jumlah LKM ini didukung oleh iklim usaha 

Indonesia yang kondusif untuk berkembangnya LKM, sebagaimana disimpulkan oleh 

Economist Intelligent Unit yang melakukan analisis terhadap keuangan mikro di berbagai 

negara. Analisis didasarkan pada tiga aspek, yaitu kerangka dan penerapan peraturan, 

kerangka institusional, dan stabilitas. 
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Aspek kerangka dan penerapan peraturan mencakup pengakuan legal terhadap 

LKM, kerangka peraturan yang berlaku secara nasional, dan kebijakan yang menyangkut 

produk layanan yang diberikan oleh LKM. Aspek kerangka institusional meliputi 

standardisasi dan transparansi aturan, kebijakan harga layanan, penyelesaian 

perselisihan, serta kebijakan penyaluran layanan mikro. Sementara itu, aspek stabilitas 

meliputi pengaruh kondisi politik terhadap usaha keuangan mikro dan perekonomian 

secara umum. Dari 55 negara yang dianalisis dalam studi Global Microscope on the 

Microfinance Business Environment (2012) ini, Indonesia berada pada peringkat 24, 

dengan keunggulan pada aspek stabilitas (Tabel 1.2). 

 

Tabel 1.2 

Peringkat dan Skor Iklim Bisnis LKM Indonesia Tahun 2012 

 

Aspek Nilai Peringkat 

Peringkat secara keseluruhan 44.3 24 

Aspek kerangka dan penerapan peraturan  50.0 21 

Aspek kerangka institusional 40.0 22 

Stabilitas 85.0 5 

Sumber:  Economic Intelligent Unit, Global Microscope on the Microfinance Business 

 Environment, 2012 

 

Walaupun Indonesia memiliki prestasi yang mengagumkan di bidang layanan 

keuangan mikro, namun sektor ini masih memerlukan banyak pembenahan. Beberapa isu 

utama adalah penguatan dan peningkatan daya saing LKM, kelembagaan formal, 

penciptaan level of playing field antara perbankan dan non perbankan, serta inovasi dan 

teknologi dalam penyediaan layanan keuangan mikro. Proses untuk mengembangkan 

layanan keuangan mikro dan pemberdayaan LKM di Indonesia secara sistematis perlu 

memperhatikan aspek kelembagaan penyedia layanan keuangan mikro yang dapat 

dikategorikan menjadi dua kelompok berikut ini. 

1. Lembaga keuangan formal berskala besar, yang mencakup perbankan, perusahaan 

asuransi dan dana pensiun, perusahaan pembiayaan, serta pegadaian. 

2. Penyedia layanan keuangan mikro berskala kecil, yang mencakup: 

a. LKM yang mengelola kegiatan simpan pinjam,seperti Koperasi, Bank Desa, 

Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul 

Tamwil Muhammadiyah (BTM), Credit Union, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), 
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Lumbung Pitih Nagari (LPN), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan 

(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), 

Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). 

Beberapa program bantuan pemerintah juga disalurkan dalam bentuk LKM, 

seperti Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(UPK PNPM). 

b. Penyedia layanan keuangan informal, seperti arisan, rentenir atau pelepas uang, 

teman, keluarga, dan kerabat. 

 

Dalam rangka menyusun langkah yang sistematis untuk mendukung LKM agar 

menjadi mesin penggerak pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang efektif di 

Indonesia, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Undang-

undang ini memberikan payung hukum yang kuat untuk operasional LKM dan sekaligus 

mempermudah pendataan dan penguatan LKM. UU LKM memberikan tiga tugas penting 

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu membina, mengatur, dan mengawasi LKM. 

Kegiatan pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Jika Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan tidak mampu, maka OJK 

dapat menugaskan pihak-pihak lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap LKM. 

OJK merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk melalui Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK menjalankan dua 

tugas utama yang dulunya diemban oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan 

(Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bapepam LK), yaitu sebagai 

regulator dan pengawas terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan yang tidak hanya 

terbatas pada perbankan, namun juga lembaga keuangan nonbank dan pasar modal. 

Dalam hubungannya dengan pengembangan LKM, OJK mengarahkan upayanya untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pendanaan skala mikro, mendukung 

pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat. 
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Peningkatan akses masyarakat terhadap pendanaan skala mikro diawali dengan 

memperbaiki kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di LKM. Adanya 

kepercayaan ini akan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat untuk menyimpan 

dananya dan meningkatkan akses bagi UMKM untuk memperoleh tambahan dana bagi 

pengembangan usaha. Selanjutnya, dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi dan 

produktivitas masyarakat akan dicapai dengan meningkatkan kapasitas dari sumber daya 

manusia LKM. Pengelola LKM di masa depan diharapkan dapat membantu UMKM 

mencari peluang investasi dan melakukan pendampingan kepada wirausahawan lokal, 

selain menjadi penyangga bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang miskin 

dan rentan. Adapun peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ditujukan 

bagi individu dan rumah tangga dengan tingkat penghasilan rendah. Agar ketiga upaya 

tersebut dapat berjalan secara optimal, maka tugas besar dan mendesak untuk segera 

dilakukan oleh OJK adalah melakukan formalisasi LKM dalam bentuk badan hukum dan 

izin usaha.  LKM dimungkinkan untuk memiliki bentuk hukum sebagai suatu Koperasi LKM, 

atau Perseroan Terbatas.4 

Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 disusun untuk membahas 

perkembangan keuangan mikro dan LKM di Indonesia berdasarkan data dan informasi 

yang tersedia dari berbagai sumber. Diawali dengan sajian mengenai konsep keuangan 

mikro, kemudian diikuti dengan uraian kilas balik perjalanan panjang pelayanan keuangan 

mikro di Indonesia. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang model-model layanan 

keuangan mikro di Indonesia, seperti bank, asuransi, pegadaian, modal ventura, dan 

koperasi. Diuraikan pula mengenai program-program pemerintah yang dijalankan dalam 

bentuk penyaluran pembiayaan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk tujuan 

pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Tinjauan ini diakhiri dengan beberapa 

inovasi kebijakan dan visi pengembangan keuangan mikro di Indonesia. 

 

                                                           
4UU No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengecualikan LKM Lumbung Piti Nagari 
(LPN) di Sumatra Barat dan Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Bali dari kewajiban memperoleh izin 
operasi dari OJK untuk pengawasan dan pengaturannya. Hal ini disebabkan oleh diadopsinya hukum 
adat dalam prinsip operasional dan dalam anggaran dasar kedua lembaga tersebut. 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman 13 

 

BAB 2 

DEFINISI DAN PERAN KEUANGAN MIKRO 

 

Terdapat berbagai versi mengenai definisi keuangan mikro. Ada lembaga yang 

mendefinisikan keuangan mikro dalam arti luas, dan ada pula yang mendefinisikannya 

dalam arti yang sempit. Bab ini membahas beberapa definisi keuangan mikro yang sering 

diacu dan disertai dengan gambaran singkat mengenai spektrum penyedia layanan 

keuangan mikro di Indonesia. Dibahas pula peran keuangan mikro dalam membantu 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pengurangan kemiskinan. 

 

2.1. Definisi Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro 

Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk memberikan 

layanan keuangan dalam skala mikro, baik berupa tabungan, simpanan, asuransi, layanan 

pembayaran, dan proses pendampingan secara intensif kepada nasabahnya. Asian 

Development Bank (ADB) mendefiniskan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan 

keuangan dalam arti yang luas, seperti simpanan, pinjaman, layanan pembayaran, 

transfer, serta asuransi untuk masyarakat miskin, rumah tangga yang memiliki 

pendapatan rendah, dan usaha mikro (ADB, 2000). Beberapa lembaga dan peneliti 

mendefiniskan keuangan mikro dengan lingkup yang lebih sempit yang disesuaikan 

dengan tujuan dan fokus aktivitas lembaga yang bersangkutan. Definisi keuangan mikro 

secara umum tersusun atas empat komponen berikut ini (UNEP, 2003). 

1. Ukuran, pinjaman yang diberikan adalah pinjaman mikro atau pinjaman yang sangat 

kecil dari segi jumlah nominal yang diberikan.  

2. Target pengguna, keuangan mikro diperuntukkan untuk pengusaha mikro dan rumah 

tangga dengan pendapatan rendah. 

3. Penggunaan dana ditujukan untuk kegiatan produktif, pengembangan usaha mikro, 

dan pemberdayaan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan.  

4. Syarat dan ketentuan, untuk produk-produk keuangan mikro, syarat dan ketentuan 

yang diberikan adalah fleksibel, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi 

masyarakat.    

Gosh (2013) dalam studinya memberikan definisi keuangan mikro dalam arti 

sempit sebagai penyediaan kredit tanpa agunan dalam jumlah kecil dan dalam jangka 
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waktu pendek. Sedangkan Miyashita (2000), dalam kajiannya mengenai pengentasan 

kemiskinan, mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan untuk 

masyarakat miskin. Definisi lainnya dikemukakan oleh Robinson (2001) yang berfokus 

pada produk tabungan dan simpanan dari nasabah keuangan mikro. Robinson 

mendefinisikan keuangan mikro sebagai layangan keuangan dengan skala kecil dalam 

bentuk pinjaman dan simpanan, yang diberikan kepada petani dan peternak, pengusaha 

mikro, pemberi jasa yang menerima komisi atau jasa sewa, pekerja yang menerima upah, 

pemilik lahan yang menyewakan lahannya dan menerima upah, serta usaha-usaha kecil 

lainnya yang ada di tingkat lokal di negera berkembang, baik di wilayah pedesaan maupun 

perkotaan. Lebih jauh lagi Tripathi (2014) telah merangkum beragam definisi keuangan 

mikro yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 

Berbagai Definisi Keuangan Mikro 

 

Peneliti/Institusi Definisi 

Otero (2000)  

Penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat 

berpendapatan rendah, masyarakat miskin, dan 

masyarakat self-employed yang sangat miskin 

Meagher (2000)  

Pemberian pinjaman dengan jumlah kecil, untuk 

periode waktu yang singkat, dan dengan frekuensi 

pembayaran yang tinggi  

Van Maanen (2004)  

Pemberian layanan perbankan kepada masyarakat 

unbankables dalam bentuk pinjaman, tabungan, dan 

layanan keuangan lainnya yang tidak dapat 

dijangkau masyarakat miskin karena tidak memiliki 

jaminan  

India National Microfinance 

Taskforce (1999)  

Penyediaan pinjaman dan layanan keuangan lainnya 

dengan nominal kecil kepada masyarakat miskin di 

pedesaan, semi-perkotaan, dan perkotaan untuk 

membantu masyarakat tersebut meningkatkan 

tingkat pendapatan dan standar hidup  

Schreiner (2002)  

Skema formal yang dirancang untuk memperbaiki 

kesejahteraan penduduk miskin melalui penyediaan 

akses layanan tabungan dan pinjaman yang lebih 

baik 
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Peneliti/Institusi Definisi 

Labie (1999)  

Penyediaan layanan keuangan (biasanya kredit dan 

tabungan) kepada masyarakat untuk 

mengembangkan aktivitas produktif yang tidak 

memiliki akses kepada lembaga-lembaga keuangan 

komersial yang disebabkan oleh profil sosial dan 

ekonomi  

Burrit (2006)  

Penyediaan beragam layanan keuangan kepada 

masyarakat yang tidak tercakup di dalam sektor 

keuangan formal karena adanya masalah 

kesejahteraan, kendala sosial, budaya, dan gender 

United Nations (2005) 

Produk-produk keuangan berupa pinjaman, 

tabungan, asuransi, layanan transfer, dan kredit 

mikro yang diberikan kepada penduduk 

berpendapatan rendah dengan tujuan: (1) 

memberikan sumber keuangan bagi para 

wirausahawan dan usaha kecil yang kesulitan dalam 

mengakses layanan perbankan; (2)memberikan 

kredit kepada penduduk miskin yang tidak memiliki 

agunan; (3)sebagai suatu upaya untuk memperbaiki 

akses pinjaman dan tabungan kepada masyarakat 

miskin dengan yang seding diabaikan perbankan 

dengan kecil  

Sumber: Tripathi (2014). 

 

Lembaga penyedia layanan keuangan mikro di Indonesia dapat dibagi menjadi 

lembaga formal dan lembaga informal. Lembaga formal penyedia layanan mikro ini dapat 

dibedakan menjadi lembaga yang salah satu unit usahanya adalah menyediakan layanan 

keuangan mikro dan lembaga yang kegiatan usahanya berfokus kepada penyediaan 

layanan keuangan mikro. Penyedia layanan mikro di Indonesia yang bersifat formal adalah 

bank, koperasi, lembaga non-bank dan non-koperasi, dan program pemerintah. 

Sedangkan lembaga penyedia layanan mikro yang bersifat informal adalah jasa keuangan 

yang diberikan oleh kelompok maupun individu. Penyedia keuangan mikro di Indonesia 

dapat dilihat secara lengkap pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Penyedia Layanan Keuangan Mikro di Indonesia 
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Bank merupakan salah satu aktor penting dalam penyediaan layanan keuangan 

mikro di Indonesia. Bank dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Bank Umum, Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Berdasarkan 

operasionalnya, ketiga jenis bank tersebut dapat dibagi menjadi bank yang menyediakan 

layanan secara konvensional dan layanan keuangan dengan prinsip syariah. 

Penyedia layanan keuangan mikro di Indonesia selanjutnya adalah lembaga 

yang kegiatan usahanya berfokus kepada penyediaan layanan keuangan mikro, yang 

dikelompokan sebagai LKM. Definisi LKM menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk 

memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui 
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pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, 

pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang 

tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam praktiknya, kegiatan-kegiatan tersebut 

dapat dilakukan oleh LKM secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 

LKM di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Koperasi serta Lembaga 

Non-Bank dan Non-Koperasi. LKM berbentuk Koperasi merupakan lembaga keuangan 

dengan jumlah terbesar Indonesia. Sampai dengan tahun 2014, data Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menunjukkan terdapat 147.249 Koperasi aktif 

di Indonesia yang memiliki 36.443.953 anggota. Dalam melaksanakan aktivitasnya, 

Koperasi dapat mengunakan prinsip konvensional maupun syariah. Contoh Koperasi yang 

dikelola secara konvensional adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam 

(USP), dan Koperasi Kredit (Credit Union). Sedangkan contoh Koperasi yang dikelola 

dengan prinsip syariah dapat berupa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), seperti BMT 

dan BTM, maupun berupa Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). 

Penyedia layanan keuangan mikro yang termasuk dalam kelompok Lembaga 

Non-Bank dan Non-Koperasi juga cukup banyak beroperasi di Indonesia. Lembaga-

lembaga yang dimaksud terdiri dari Asuransi, Pegadaian, Multifinance, Modal Ventura, 

Permodalan Nasional Madani (PNM), dan program-program pemerintah. Lembaga-

lembaga ini memiliki kekhasannya masing-masing dalam memberikan layanan keuangan 

mikro, baik dari segi jenis produk maupun fitur produk yang ditawarkan. 

UU No. 1 Tahun  2013 mensyaratkan LKM di Indonesia memenuhi persyaratan 

antara lain berupa badan hukum, pemodalan, dan izin usaha. Dalam hal badan hukum, 

LKM dapat berbentuk Koperasi atau Perseroran Terbatas (PT). LKM yang berbadan hukum 

PT memiliki modal dalam bentuk modal disetor, sedangkan LKM yang berbentuk Koperasi 

memiliki modal berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Besarnya modal LKM 

disesuaikan dengan wilayah usaha yang dilayani, yaitu Rp50.000.000 untuk wilayah usaha 

desa/kelurahan; Rp100.000.000 untuk wilayah usaha kecamatan; dan Rp500.000.000 

untuk wilayah usaha kabupaten/kota.  

Semua LKM di Indonesia wajib memperoleh izin usaha dari OJK, baik untuk LKM 

yang berbadan hukum PT maupun Koperasi. Koperasi yang dimaksudkan di sini adalah 

Koperasi LKM, sedangkan izin usaha untuk jenis-jenis Koperasi lainnya masih berada di 

bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. UU No. 1 Tahun 2013 juga 
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mengecualikan kewajiban untuk memperoleh izin usaha dari OJK bagi lembaga-lembaga 

yang sehari-hari menjalankan aktivitas keuangan mikro, namun berbasis adat, seperti 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatra Barat. 

Selain diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat formal, layanan keuangan 

mikro juga  dapat dilakukan dalam lingkup informal. Penyedia layanan yang bersifat 

informal dapat berupa kelompok masyarakat maupun perorangan. Contoh kelompok 

penyedia layanan keuangan mikro informal adalah arisan dan kelompok usaha 

berdasarkan aktivitas produktif yang dilakukan, seperti kelompok tani ataupun nelayan. 

Sedangkan perorangan penyedia layanan keuangan mikro misalnya pemilik toko/warung 

yang memungkinan pelangannya membawa barang dagangan terlebih dahulu dan 

melakukan pembayaran dikemudian hari, teman dan kerabat, serta rentenir atau pelepas 

uang (money lender). 

 

2.2. Keuangan Mikro dan Usaha Mikro di Indonesia  

Perekonomian Indonesia bercirikan peran UMKM yang signifikan. Survei yang 

dilakukan oleh International Financial Corporation (IFC) di 132 negara menunjukkan 

bahwa Indonesia termasuk lima negara dengan kepadatan UMKM tertinggi di dunia. Di 

negara-negara lain rata-rata terdapat 31 UMKM per 1.000 penduduk. Di Indonesia, angka 

ini mencapai 100 UMKM untuk setiap 1.000 penduduk (IFC, 2010). Tingkat kepadatan 

UMKM di Indonesia berada di posisi kedua, di bawah Brunei Darusalam yang memiliki 122 

UMKM per 1.000 penduduk. Selain itu, UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 58 

persen dari PDB dan menyerap hampir 97 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. 

Kategorisasi skala suatu usaha di Indonesia dilakukan berdasarkan aset bersih, 

nominal penjualan dalam satu tahun, dan jumlah tenaga kerja. Pengelompokkan ini 

tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah dan digunakan pula oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Profil masing-masing 

usaha berikut jumlah dan kontribusi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

UMKM di Indonesia telah teruji ketanguhannya dalam menghadapi naik 

turunnya gejolak perekonomian. Sebagai contoh, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi 

dan keuangan yang hebat pada tahun 1998, UMKM relatif mampu bertahan. Oleh karena 

itu, Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa UMKM di 
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Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dan berkesinambungan. Dalam 

UU No. 20 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan melalui 

pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, 

perlindungan, pengembangan usaha seluas-luasnya, serta penerapan strategi dan 

kebijakan pembangunan yang pro growth, pro job, dan pro poor. UMKM dinilai mampu 

meningkatkan kedudukan, peran, dan potensinya dalam mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, 

serta pengentasan kemiskinan di masa depan. 

Tabel 2.2 

Profil Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia 

 

 

Usaha 

Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar 

Definisi 

Net Aset 

sd. Rp50 

juta 

Rp50 juta - Rp500 

juta  

Rp500 juta - Rp10 

miliar  

Pendapatan 

Penjualan 

(tahunan) 

sd. Rp300 

juta 

Rp300 juta - Rp2,5 

miliar 

Rp2,5 miliar - Rp50 

miliar  

Tenaga Kerja 

(orang) 0-4 5 - 19 20-99  

Jumlah Entitas 

Jumlah 

Entitas 

± 

50.697.659 

unit  ± 520.221 unit  ± 39.657 unit  ± 4.372 unit  

Persentase 98.90% 1.01% 0.08% 0.01% 

Kontribusi 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 89,30% 4,26% 3,48% 2,96% 

PDB 32,05% 10,08% 13,34% 44,44% 

Ekspor non-

minyak 2,22% 4,85% 13,10% 79,83% 

Investasi 8,39% 20,69%  47,11% 

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008, Badan Pusat Statistik (BPS). 
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Meskipun memberikan kontribusi yang nyata dalam perekonomian nasional, 

namun pengembangan UMKM mengalami beberapa hambatan, terutama menyangkut 

akses keuangan. Hal ini yang telah menjadi temuan Enterprise Survey oleh Bank Dunia 

dan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas1. Hasil Enterprise Survey 

secara lebih lengkap menunjukkan enam hambatan yang dialami UMKM untuk dapat 

mengembangkan usahanya, yaitu akses layanan keuangan, kompetisi dari sektor 

informal, pajak, ketidakstabilan politik, korupsi, dan akses listrik (IFC, 2010). Survei lain 

yang dilakukan oleh BPS pun menunjukkan hasil yang serupa. Survei Industri Mikro dan 

Kecil (IMK) Tahun 2014 dengan responden sebanyak 60.000 IMK menunjukkan tiga 

hambatan utama dalam pelaksanaan usaha,yaitu kesulitan pemodalan (38,5 persen), 

kesulitan bahan baku (25,02 persen), dan kesulitan pemasaran (21,33 persen) (BPS, 2014). 

Kendala permodalan yang dihadapi oleh sebagian besar usaha menunjukkan 

belum optimalnya penyediaan layanan keuangan kepada UMKM. Namun, fakta ini juga 

merupakan peluang usaha bagi penyedia layanan keuangan mikro untuk melayani 

segmen pasar yang belum terlayani tersebut. Memberikan pelayanan kepada UMKM 

merupakan prospek yang menjanjikan bagi LKM. 

Studi yang dilakukan oleh Glisovic dan Martinez (2012) menunjukkan alasan 

perlunya LKM memberikan layanan kepada UMKM adalah adanya prospek usaha yang 

bagus yang dimiliki oleh UMKM dan keuntungan yang cukup tinggi dari aktivitas 

memberikan layanan kepada UMKM tersebut. Namun demikian, LKM juga memiliki 

tantangan dalam memberikan layanan untuk UMKM. Tantangan tersebut diantaranya 

adalah LKM seringkali belum memiliki metodologi yang tepat dalam menganalisis risiko 

yang dihadapi dalam memberikan layanan keuangan untuk UMKM, di samping LKM 

belum sepenuhnya mampu merancang produk yang sesuai untuk UMKM. 

 

2.3. Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 

Salah satu peran utama yang selama ini dilakukan oleh penyedia layanan 

keuangan mikro adalah melayani masyarakat miskin yang sering terabaikan dari sistem 

layanan keuangan formal, seperti perbankan. Banyak bukti empiris yang menunjukkan 

bahwa masyarakat miskin pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membayar 

                                                           
1http://print.kompas.com/baca/2015/04/21/Berani-Menjadi-Wirausaha 
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pinjaman yang pada akhirnya akan membantu LKM untuk beroperasi secara 

berkelanjutan. Fakta ini menunjukkan bahwa LKM mampu memberikan kontribusi yang 

nyata bagi pembangunan. 

Persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan dan 

mencapai angka 11,22 persen pada bulan September 2015. Namun, penurunan tingkat 

kemiskinan ini berjalan melambat dan tidak diikuti dengan menurunnya angka Indeks Gini 

Indonesia, sebagai indikator disparitas atau kesenjangan. Pada tahun 2013, indeks ini 

menunjukkan angka 0,413, yang berarti meningkat dari tahun 1999 sebesar 0,308. 

Peningkatan nilai Indeks Gini berarti bahwa ketimpangan pendapatan antara kelompok 

masyarakat miskin dengan kelompok masyarakat tidak miskin semakin meningkat. 

Dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah 

menggunakan suatu pendekatan holistik yang mencakup penyediaan bantuan sosial, 

pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan mata pencaharian (Bank Dunia, 2014). 

Program-program pengentasan kemiskinan dijalankan pada tingkat rumah tangga, 

misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama(KUBE-PKH), dan 

Program Membangun Keluarga Produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kesejahtaraan keluarga di 

Indonesia. Selain itu, rumah tangga juga memiliki peran penting dalam hal stabilitas 

keuangan, di mana memburuknya tingkat likuiditas sektor rumah tangga dapat menjadi 

salah satu indikator awal terganggunya stabilitas keuangan (Santoso, et.al, 2012). 

Apabila dibandingkan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak 

miskin2, maka terdapat perbedaan dalam banyak aspek. Dalam hal pendidikan, terdapat 

perbedaan cukup signifikan di antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. 

Kepala rumah tangga tidak miskin secara umum mengenyam pendidikan dua tahun lebih 

lama dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin (Tabel 2.3). Kepala rumah 

tangga tidak miskin bersekolah rata-rata selama 7,91 tahun, sedangkan kepala rumah 

tangga miskin bersekolah rata-rata hanya selama 5,23 tahun. Untuk tingkat pendidikan, 

mayoritas kepala keluarga rumah tangga tidak miskin memiliki tingkat pendidikan setara 

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) (24,45 persen) dan Sekolah Dasar (SD) (29,02 

                                                           
2Tingkat kemiskinan diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik dari sisi ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.  
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persen). Kepala rumah tangga miskin mayoritas tidak menamatkan pendidikan SD (40,57 

persen). 

Berkaitan dengan sumber penghasilan utama rumah tangga, rumah tangga 

miskin memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari pertanian (51,67 persen). 

Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Adapun 

sumber penghasilan utama rumah tangga tidak miskin sebagian besar berasal dari selain 

sektor pertanian dan industri. 

Tabel 2.3 

Karakteristik Rumah Tangga Indonesia Tahun 2014 

 

Karakteristik Rumah Tangga 
Rumah Tangga 

Miskin 

Rumah Tangga 

Tidak Miskin 

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang) 4.76 3.73 

Persentase kepala rumah tangga wanita 14.97 14.55 

Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun) 49.06 46.93 

Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun) 5.23 7.91 

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)   

a. Tidak tamat SD 40.57 22.59 

b. SD 37.89 29.02 

c. SMP 12.33 15.36 

d. SMA 8.56 24.45 

e. PT 0.65 8.59 

Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)   

a. Tidak Bekerja 12.03 11.53 

b. Pertanian 51.67 29.86 

c. Industri 6.07 9.82 

d. Lainnya 30.23 48.80 

Sumber: BPS. 
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Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis untuk 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sebagai bagian dari upaya pengentasan 

kemiskinan. Layanan keuangan mikro dan LKM dapat menjadi motor penggeraknya. 

Beberapa dampak layanan keuangan mikro untuk pengentasan kemiskinan rumah tangga 

dan individu diantaranya adalah berikut ini (Cohen dan Burjorjee, 2003). 

1. Pinjaman dan simpanan mikro dapat membantu usaha peningkatan pendapatan 

rumah tangga. Penggunaan pinjaman dan simpanan mikro dapat mendorong 

terjadinya diversifikasi sumber pendapatan dan berkembangnya usaha mikro rumah 

tangga. 

2. Akses terhadap layanan keuangan memungkinkan nasabah layanan keuangan mikro 

untuk mengakumulasi dan mengubah komposisi aset keuangan yang dimiliki. 

Pinjaman mikro dapat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, 

membeli ternak, atau membeli bahan-bahan tahan lama. Nasabah juga dapat 

menggunakan pinjaman mikro untuk melakukan investasi sumber daya manusia, 

misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. 

3. Masyarakat miskin sangat rentan untuk berpindah dari satu kondisi krisis ke kondisi 

krisis yang lain. Akses ke layanan keuangan mikro memungkinkan mereka untuk 

dapat lebih baik dalam mengelola risiko. 

4. Untuk kaum perempuan, dengan menjadi nasabah layanan keuangan mikro, maka 

mereka akan memiliki kesempatan dalam mengelola keuangan dan memiliki kontrol 

yang lebih besar terhadap sumber daya rumah tangga yang mengarah kepada 

pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi wanita ini diikuti akan dengan 

munculnya kepercayaan diri dari para nasabah perempuan tersebut. 

5. Nasabah layanan keuangan mikro memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi 

dibandingkan mereka yang tidak menjadi nasabah layanan keuangan mikro. 

Kepemilikan tabungan ini penting untuk dapat membantu nasabah maupun individu 

dalam kepemilikan aset.   

Produk dan layanan keuangan mikro yang didesain dengan baik dapat 

membantu keluarga miskin untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan, serta 

meningkatkan pendapatan dan kepercayaan dirinya (Robinson, 2001). Produk layanan 

keuangan dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 

Produk Layanan Keuangan Mikro dan Dampaknya terhadap Kemiskinan 

 

Layanan Output 
Dampak terhadap 

Kemiskinan 

Produk Simpanan   Peningkatan simpanan 

 Pendapatan dari 

simpanan 

 Meningkatkan kapasitas 

untuk berinvestasi 

 Melakukan investasi 

untuk penggunaan 

teknologi 

 Memungkinan 

dilakukannya 

consumption smoothing 

 Meningkatkan 

kemampuan menghadapi 

goncangan eksternal 

 Mengurangi 

kemungkinan meminjam  

dengan bunga tinggi dari 

rentenir 

 Memungkinan membeli 

aset produktif 

 Mengurangi tekanan 

yang berujung pada 

menjual aset 

 Meningkatan alokasi 

sumber daya 

 Meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi 

 Mengurangi 

kerentanan rumah 

tangga atas risiko dan 

goncangan eksternal 

 Mengurangi volatilitas 

konsumsi rumah 

tangga 

 Pendapatan yang lebih 

besar 

 Bekurangnya dampak 

kemiskinan 

 Pemberdayaan 

 Menurunkan ekslusi 

sosial 

Produk Pinjaman  Memungkinan untuk 

dapat melakukan 

kesempatan berinvestasi 

yang menguntungkan 

 Mendorong adopsi 

teknologi yang lebih baik 

 Memungkinkan ekspansi 

usaha mikro 

 Diverisifikasi aktivitas 

ekonomi 

 Memungkinan 

dilakukannya 

consumption smoothing 

 Pendapatan yang lebih 

besar 

 Sumber pendapatan 

yang terdiverisifikasi 

 Mengurangi volatilitas 

pendapatan 

 Mengurangi volatilitas 

konsumsi rumah 

tangga 

 Meningkatan konsumsi 

rumah tangga 

 Pendidikan yang lebih 

baik untuk anak 
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Layanan Output 
Dampak terhadap 

Kemiskinan 

 Mendorong kemungkinan 

bertindak  risk taking 

 Menurunkan 

ketergantungan terhadap 

sumber pinjaman 

informal yang mahal 

 Meningkatkan 

kemampuan menghadapi 

goncangan eksternal 

 Meningkatkan 

profitabilitas investasi 

 Mengurangi tekanan 

yang berujung pada 

menjual aset 

 Meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi 

 Bekurangnya dampak 

kemiskinan 

 Pemberdayaan 

 Menurunkan ekslusi 

sosial 

Asuransi Mikro  Lebih banyak simpanan 

dalam bentuk aset 

keuangan 

 Mengurangi risiko dan 

kemungkinan kerugian 

 Mengurangi tekanan 

yang berujung pada 

menjual aset 

 Meningkatkan 

kemampuan menghadapi 

goncangan eksternal 

 Investasi yang meningkat 

 Pendapatan yang lebih 

besar 

 Mengurangi volatilitas 

konsumsi rumah 

tangga 

 Kemanan yang lebih 

baik 

Layanan Pembayaran 

dan Transfer 

 Menfasilitasi 

perdagangan dan 

investasi 

 Pendapatan yang lebih 

besar 

 Meningkatan konsumsi 

rumah tangga 

 

Sumber: ADB, Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy, 2000. 

 

Desain produk dan layanan keuangan mikro perlu disesuaikan dengan profil dan 

kondisi keuangan rumah tangga Indonesia. Secara umum, pengeluaran rumah tangga 

Indonesia digunakan untuk konsumsi sebesar 71,59 persen, pembayaran cicilan pinjaman 

(pokok dan bunga) sebesar 10,32 persen, dan sisanya ditabung sebesar 18,09 persen 

(Gambar 2.3). Hal ini juga ditegaskan oleh hasil studi Santoso et.al. (2012) yang 

menunjukkan bahwa motif rumah tangga Indonesia dalam memegang aset likuid adalah 
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untuk transaksi dan berjaga-jaga. Gambar 2.3 menunjukkan bahwa porsi pengeluaran 

untuk cicilan pinjaman (debt service ratio/DSR) rumah tangga Indonesia masih lebih 

rendah dibandingkan dengan persyaratan rasio yang ditetapkan bank bagi calon debitur, 

yaitu 30 persen dari penghasilan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan rumah 

tangga Indonesia untuk membayar kembali utangnya masih cukup terjaga. 

 

Gambar 2.2 

Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Indonesia 

 

Tahun 2010 

 

 
 

Tahun 2011 

 

 
Sumber: Survei Neraca Rumah Tangga, 2011. 

76.85%

9.15%

14.01%

Konsumsi Cicilan Pinjaman Tabungan

71.59%

10.32%

18.09%

Konsumsi Cicilan Pinjaman Tabungan
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BAB 3 

PERKEMBANGAN LAYANAN KEUANGAN MIKRO  

DI INDONESIA : SEJARAH SINGKAT 

 

 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sejarah tertua 

dalam penyediaan layanan keuangan mikro. Negara ini memiliki beragam skema 

penyediaan layanan keuangan mikro, baik yang didukung oleh pemerintah, disediakan 

atas inisiatif langsung penyedia layanan keuangan mikro, maupun yang muncul dari 

inisiatif individu dan kelompok masyarakat. Layanan keuangan mikro tersebut disediakan 

oleh berbagai penyedia layanan formal maupun informal, mulai dari bank sampai ke 

kelompok swabantu (self-help group), yang terbukti memiliki jangkauan sangat luas. 

Penyediaan layanan keuangan mikro di Indonesia ditandai dengan begitu banyak kisah 

sukses, meskipun terdapat pula banyak persoalan, sehingga mata dunia tertuju kepada 

Indonesia ketika berbicara mengenai praktik terbaik penyediaan layanan keuangan mikro. 

Bab ini akan membahas perkembangan layanan keuangan mikro di Indonesia 

secara singkat. Pembahasan difokuskan pada esensi dan milestone penting dalam 

perkembangan layanan keuangan mikro. Perkembangan layanan keuangan mikro dibagi 

menjadi dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Indonesia. 

 

3.1.  Sebelum Kemerdekaan Indonesia 

Layanan keuangan mikro di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, bahkan 

jauh sebelum kemerdekaan, walaupun sebagian besar tidak tercatat. Penyediaan layanan 

keuangan mikro tersebut umumnya bertujuan untuk membantu para petani dan 

penduduk desa yang miskin agar memiliki akses terhadap sumber-sumber pembiayaan 

dengan yang biaya terjangkau. Fenomena ini menyebabkan layanan keuangan mikro telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban kehidupan masyarakat Indonesia. 

Perkembangan keuangan mikro tercatat diawali dengan pendirian Bank van 

Leening pada tahun 1746, ketika Indonesia masih berada di bawah pendudukan Hindia 

Belanda. Pada masa tersebut, masyakarat di pedesaan mulai merasakan kesulitan 

keuangan akibat meningkatnya kebutuhan hidup dan adanya pengenaan pajak oleh 

Pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka didirikanlah Bank van 
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Leening yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem 

gadai. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang pada akhirnya terjerat utang 

kepada pelepas uang (rentenir). 

Sebagai salah satu reaksi terhadap kesulitan masyarakat tersebut, Raden Bei 

Aria Wirjaatmaja, seorang Wedana Adireja Banyumas yang kebetulan didukung oleh 

Pemerintah Hindia Belanda, mendirikan Poerwokertosche Hulp-en Spaar Bank der 

Inlandche Bestuur Ambtenaren (Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai Negeri Sipil 

Pribumi) pada tahun 1895. Pendirian bank ini merupakan inisiatif para Pamong Praja 

Pemerintah Kolonial Belanda. Bank yang dikenal dengan nama Bank Pegawai ini 

memberikan kredit kepada pegawai negeri, petani, dan pengrajin agar terlepas dari 

jeratan pelepas uang. Operasional Bank Pegawai menyerupai model Koperasi Schulze 

Delitzch di Jerman, yang merupakan bank untuk kaum buruh, yang telah diadaptasi 

dengan kondisi di Hindia Belanda. 

Bank Pegawai selanjutnya mengalami perbaikan dan reorganisasi menjadi 

Poewokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcreditetbank (Bank Bantuan, Tabungan, dan 

Kredit Pertanian) pada tahun 1897. Untuk mendukung operasional Bank Pertanian dan 

mewujudkan gagasan membangun Koperasi, maka pada tahun 1898, didirikan Lumbung 

Desa di pedesaan Purwokerto. Lumbung Desa ini memberikan pinjaman berupa padi 

untuk petani selama masa paceklik (Soeharto, 1996). Untuk memastikan bahwa Lumbung 

Desa dapat beroperasi dengan baik, maka Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Dienst 

voor Volkscreditwiysen (Dinas Perkreditan Rakyat) untuk membina Lumbung Desa 

tersebut secara intensif. Selain itu, didirikan juga Bank Desa, terutama di daerah penghasil 

tanaman perdagangan, yang modal usahanya diperoleh dari kredit Lumbung Desa 

(Baskara, 2013). 

Pada tahun 1901, Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan Politik Etis 

melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan Lembaga Kredit 

Pedesaan melalui pemberian kredit mikro. Pemberian kredit mikro dilakukan dengan 

mengembangkan Bank Rakyat, Bank Desa, dan Lumbung Desa. Dalam perkembangannya, 

Lumbung Desa dan Bank Desa diregulasi menjadi Badan Kredit Desa (BKD) untuk 

memberikan prosedur pinjaman yang lebih sederhana dan waktu pelayanan yang lebih 

cepat. 
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Asisten Residen atau Bupati di beberapa daerah juga memprakarsai pendirian 

bank di daerah mereka. Bank-bank bentukan daerah memiliki nama resmi Afdeelingsbank 

(Bank Kabupaten) yang kemudian diubah menjadi Bank Kredit Rakyat (Volkscrediet Bank) 

atau disingkat menjadi Bank Rakyat (Volksbank). Tetapi, depresi dunia yang dimulai pada 

tahun 1929 menyebabkan penurunan tajam kegiatan Bank Rakyat dan mencapai titik 

terendahnya pada tahun 1934. Penurunan kegiatan yang signifikan menyebabkan banyak 

Bank Rakyat membubarkan diri dan menyerahkan bank mereka kepada Algemeene 

Volkscredietbank (AVB, atau Bank Umum Perkreditan Rakyat). Kantor Bank Rakyat pun 

berubah menjadi Kantor Cabang AVB. AVB inilah yang menjadi cikal bakal Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). 

Di masa pendudukan Jepang (1942-1945), layanan keuangan mikro mengalami 

stagnasi. Jepang tidak memiliki minat dalam pengembangan layanan keuangan mikro di 

Indonesia. Semua bank ditutup dan dilikuidasi, kecuali AVB, Chunghwa Sangieh My dan 

N.V. Bank Vereeniging Oei Tiong Ham. AVB kemudian berganti nama menjadi Syomin 

Ginko (Bank Rakyat) yang berfungsi antara lain mengawasi dan memberi bantuan kepada 

Lumbung Desa dan Bank Desa. 

 

3.2. Setelah Kemerdekaan Indonesia 

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pemerintah Indonesia 

menetapkan BRI sebagai bank pemerintah pertama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 

1 Tahun 1946. Operasi BRI sempat terhenti pada masa mempertahankan kemerdekaan 

dan baru kembali beroperasi pada akhir tahun 19491. Pemerintah Indonesia pun 

menjadikan BRI satu-satunya bank kredit rakyat yang resmi yang diharapkan dapat 

memberikan saran, bantuan pengawasan, dan monitoring kepada Badan Perkreditan 

Rakyat, Perkumpulan Koperasi, dan BKD. Pada tahun 1950, Bank Rakyat merger dengan 

BRI dan 63 persen portofolio kredit Bank Rakyat di wilayah desa diambil alih oleh BRI. 

Selanjutnya, pada tahun 1946, Pemerintah Indonesia mendirikan Bank Negara 

Indonesia (BNI) yang berfungsi sebagaimana layaknya bank sentral yang bertanggung 

jawab menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Namun, pada tahun 

1955, peran BNI beralih menjadi bank pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk 

                                                           
1http://www.bri.co.id/articles/9 
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bertindak sebagai bank devisa. Peran bank sentral selanjutnya dilakukan oleh Bank 

Indonesia yang dibentuk pada tahun 1953, melalui penerbitan Undang-Undang Pokok 

Bank Indonesia. 

Di antara tahun 1950 dan 1960, Bank Pasar didirikan kembali di beberapa 

daerah di Pulau Jawa oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, Bank Pasar yang didirikan 

tersebut mengalami kemacetan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan melayani 

pedagang/pengusaha kecil, tingginya risiko pemberian kredit, dan kurangnya tenaga 

karyawan maupun pimpinan yang mempunyai kemampuan mengelola Bank Pasar.  

Pada periode Orde Lama (1945-1966), sistem perbankan di Indonesia cenderung 

tersentralisasi dan tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga layanan keuangan mikro 

kurang berkembang. Kondisi ini terus berlanjut hingga awal periode Orde Baru. Kondisi 

perbankan swasta nasional masih sangat memprihatinkan, di mana sistem perbankan 

terdiri dari bank-bank kecil dengan permodalan dan manajemen yang sangat lemah.2 

Keuangan mikro baru mulai mengalami perkembangan pesat pada periode Orde 

Baru. Selama tahun 1970–1983 pemerintah melakukan beberapa kebijakan skema kredit 

mikro bersubsidi untuk pengusaha mikro dan kecil melalui perbankan. Beberapa skema 

kredit mikro tersebut diantaranya adalah Kredit Bimbingan Massal (Bimas), Kredit 

UsahaTani (KUT), serta Kredit Mini dan Kredit Midi yang disalurkan melalui BRI Unit Desa. 

Usaha penyaluran kredit melalui BRI Unit Desa kurang efektif karena beberapa 

faktor berikut ini (Robinson, 2005). 

1. Pemerintah mensyaratkan bahwa peminjam membayar bunga sebesar 12 persen per 

tahun, namun BRI Unit Desa harus membayar bunga simpanan sebesar 15 persen per 

tahun, atau negative spread. 

2. Peminjam yang berhak menerima kredit diseleksi oleh suatu tim pemerintah, namun 

BRI Unit Desa bertanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran cicilan. 

3. BRI Unit Desa merupakan bagian dari kantor cabang, sehingga kinerja unit menjadi 

satu dengan kinerja kantor cabang yang membawahinya. Hal ini mengakibatkan 

kinerja individual unit tidak dapat diketahui. 

4. Kemampuan, motivasi, dan ketertarikan sumber daya manusia BRI Unit Desa dalam 

hal penyediaan layanan keuangan mikro masih cenderung rendah. 

                                                           
2http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-
bi/bi/Documents/f43ddd263a3b48c0a5824fb179c59decSejarahPerbankanPeriode19661983.pdf 

http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/f43ddd263a3b48c0a5824fb179c59decSejarahPerbankanPeriode19661983.pdf
http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/f43ddd263a3b48c0a5824fb179c59decSejarahPerbankanPeriode19661983.pdf
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Untuk mengatasi kondisi tersebut, pada tahun 1983, pemerintah 

mentransformasi sistem bisnis BRI Unit Desa. BRI Unit Desa diubah menjadi sebuah unit 

keuangan mikro yang self-sustainable di bawah pengelolaan BRI. Proses transformasi ini 

berujung pada diluncurkannya produk pinjaman mikro yang sederhana dengan nama 

Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) pada tahun 1984 (ADB, 2003). BRI Unit Desa pun dapat 

memperoleh keuntungan dalam waktu 18 bulan. Tiga tahun kemudian, BRI Unit Desa 

mulai dapat menawarkan produk tabungan sebagai bagian dari layanan keuangan mikro 

yang diberikan. Produk tabungan yang diluncurkan tersebut dan sampai saat ini masih 

menjadi produk unggulan BRI Unit Desa adalah Simpanan Pedesaan (Simpedes). 

Penyediaan layanan keuangan mikro terus didorong dan diperluas oleh 

pemerintah dan otoritas moneter di Indonesia agar mampu menjangkau masyarakat di 

daerah. Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/26-V/PPTR pada tanggal 19 

Agustus 1971 yang menyebutkan bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah diperbolehkan 

mendirikan lembaga/badan perkreditan bukan bank yang dapat menyalurkan kredit 

untuk menolong rakyat di daerahnya. Surat edaran ini mendorong munculnya lembaga-

lembaga kredit yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur; diantaranya 

adalah Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan 

(BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih 

Nagari (LPN) di Sumatera Barat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, dan Badan Usaha 

Kredit Pedesaan (BUKP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pada tahun 1980-an, Pemerintah Indonesia mulai mendorong optimalisasi 

fungsi perbankan dalam menggerakkan pembangunan. Hal ini dipicu oleh harga minyak 

bumi dunia yang terus merosot, sehingga Indonesia membutuhkan alternatif lain untuk 

menjamin kelangsungan pembangunan. Pemerintah mengurangi intervensinya dalam 

proses penyaluran kredit dan menyerahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar. Untuk 

itu, pemerintah menerbitkan Paket Deregulasi Perbankan Juni 1983 atau Pakjun 83. Bank 

diberikan kemudahan untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan dihapuskannya 

campur tangan Bank Indonesia terhadap bank dalam penyaluran kredit. Pemerintah 

menetapkan bahwa program keuangan mikro harus diberikan melalui sistem perbankan. 

Pakjun 1983 kemudian diikuti dengan Paket Deregulasi Perbankan Oktober 1988 

atau Pakto 1988. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 
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dibuka kembali. Selain itu, izin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR dipermudah 

dengan persyaratan modal yang ringan. 

Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, dimulailah usaha intensif untuk 

mengembangkan bank-bank sekunder, seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Pasar, 

dan Bank Pegawai. Pengembangan bank sekunder dilakukan dengan menetapkan bank 

sekunder tersebut sebagai BPR apabila memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini dilakukan 

untuk memperluas jangkauan bantuan pinjaman terutama di daerah pedesaan dan 

modernisasi sistem keuangan pedesaan. Pengakuan resmi terhadap BPR kemudian 

dilakukan melalui pemberlakukan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992. 

Berbagai lembaga penyedia layanan keuangan mikro di Indonesia menunjukkan 

resiliensi yang tinggi dalam berbagai masa sulit perekonomian. Sebagai contoh, Krisis Asia 

1997/1998 menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk dan tercatat sebagai negara 

di Asia Tenggara yang terkena dampak terparah dari krisis ini (Hill, 2000). Pada Juni 1998, 

nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mencapai angka Rp14.900, sebuah 

catatan depresi yang dramatis jika dibandingkan dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar 

Amerika Serikat sebelum krisis yang sebesar Rp2.450. Hal ini diikuti dengan meningkatnya 

inflasi dan kontraksi pada pada PDB Indonesia yang mencapai -13.9 persen pada tahun 

1998. Goncangan perekonomian ini pun menyebabkan munculnya gangguan sosial dan 

ketidakstabilan politik yang berujung pada berakhirnya era Orde Baru di Indonesia. 

Akibat depresiasi nilai rupiah, utang luar negeri di bank-bank komersial 

mencapai 3 kali ekuitas, dan 70 persen dari kredit bank berada pada posisi default. Utang 

luar negeri sektor swasta mencapai lebih dari dua kali nilai utang pemerintah. Pada awal 

tahun 1999, sektor perbankan Indonesia memiliki nilai net worth yang mencapai negatif 

USD23 miliar, dan pada pertengahan tahun 2000, utang swasta Indonesia mencapai 

USD120 miliar. Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada bank dan berakibat 

menurunnya jumlah simpanan di perbankan Indonesia. Namun, dalam situasi krisis yang 

hebat tersebut, UMKM tetap mampu bertahan. 

Di tengah situasi perbankan yang terpuruk, lembaga penyedia layanan 

keuangan mikro tetap mampu bertahan dan menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi 

UMKM, yang memberikan sumber pekerjaan bagi lebih dari 95 persen tenaga kerja di 

Indonesia. Beberapa lembaga penyedia jasa keuangan mikro yang menjadi best practices 

dalam masa krisis diantaranya adalah BKD, Bank Dagang Bali (BDB), dan BRI Unit Desa. 
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Kemampuan lembaga-lembaga ini untuk bertahan dilakukan dengan mempertahankan 

outreach, melakukan inovasi dalam penyediaan layanan, dan tetap berfokus pada pangsa 

pasar. 

Keberhasilan ini didukung oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

eksternal adalah karakteristik nasabah yang umumnya UMKM yang memiliki ketahanan 

dalam menghadapi krisis. Hal ini disebabkan oleh lingkup usaha yang masih dalam taraf 

domestik. Dengan usaha yang masih dapat berjalan, maka nasabah pun masih dapat 

memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman kepada kreditur. Sementara itu, faktor 

internal adalah hubungan baik dan kepercayaan yang telah terjalin di antara lembaga 

penyedia layanan keuangan mikro dengan nasabah. Hubungan dan rasa percaya 

menyebabkan lembaga tersebut masih memberikan kesempatan nasabah untuk 

meminjam kembali dalam periode krisis. Dengan adanya pinjaman, maka nasabah pun 

dapat menjalankan usaha dan mengembalikan pinjamannya. 

Penyediaan layanan keuangan mikro di Indonesia dewasa ini telah menjadi 

minat berbagai lembaga keuangan. Banyak lembaga yang melakukan inovasi produk 

dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan keuangan mikro. Namun demikian, 

sebagian besar dari layanan keuangan mikro yang tersedia masih berada dalam lingkup 

informal. Upaya formalisasi layanan keuangan mikro merupakan sebuah tantangan besar 

yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 
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BAB 4 

BANK 

 

Perbankan merupakan aktor utama dalam sistem keuangan di suatu negara, 

karena menjadi penyumbang terbesar dalam sektor keuangan. Di Indonesia, perbankan 

tercatat berkontribusi lebih dari 75 persen pada sektor keuangan domestik. Kontribusi ini 

jauh di atas kontribusi asuransi (10 persen), pembiayaan konsumen (6 persen), dan jasa 

keuangan non-bank lainnya. 

Perbankan pada umumnya membiayai usaha skala besar. Namun, tren terkini 

menunjukkan bahwa perbankan mulai menunjukkan minat dan upaya untuk memasuki 

sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelayanan keuangan mikro. 

Walaupun secara umum intensitas keterlibatan bank dalam keuangan mikro masih relatif 

baru, namun cukup banyak kisah sukses perbankan yang mampu memberikan pelayanan 

keuangan mikro dengan efektif. Salah satu contoh bank yang telah cukup lama sukses 

dalam keuangan mikro dan banyak diacu sebagai praktik terbaik pada tataran 

internasional adalah BRI. 

Bab ini membahas mengenai peran perbankan dalam pelayanan keuangan 

mikro. Selain itu, diulas pula struktur dan peran perbankan dalam layanan keuangan mikro 

di Indonesia. Pada bagian akhir diuraikan mengenai tantangan yang dihadapi oleh 

perbankan Indonesia dalam menyediakan layanan keuangan mikro. 

 

4.1. Bank dan Layanan Keuangan Mikro 

Bank sejatinya belum sepenuhnya tertarik untuk melayani UMKM dan 

masyarakat miskin yang disebabkan oleh tiga faktor utama (Baydas, et al., 1997). Pertama, 

UMKM dan masyarakat miskin dipersepsikan memiliki risiko kredit yang tinggi, karena 

tidak memiliki usaha yang stabil dan tidak memiliki jaminan pinjaman yang memadai. 

Sementara itu, bank tidak memiliki metodologi yang tepat untuk dapat melakukan 

penilaian terhadap kondisi nasabah keuangan mikro. Kedua, biaya pengadaan produk 

keuangan mikro cenderung tinggi. Ketiga, bank kesulitan menjalin hubungan dengan 

nasabah keuangan mikro, karena tingkat pendidikan nasabah yang pada umumnya 

rendah dan kelengkapan administrasi yang tidak memenuhi syarat perbankan. 
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Dalam perkembangannya, bank mulai tertarik melayani UMKM dan masyarakat 

kecil, baik atas inisiatif bank itu sendiri maupun karena adanya insentif atau aturan 

pemerintah atau regulator. Apabila dikaji secara mendalam, bank sesungguhnya memiliki 

potensi yang sangat besar untuk menyediakan layanan keuangan mikro. Beberapa 

keunggulan kompetitif yang dimiliki bank dalam mendukung penyediaan layanan 

keuangan mikro antara lain berikut ini (Isern dan Porteous, 2005). 

1. Bank menawarkan beragam produk dan jasa keuangan, mulai dari simpanan, 

pinjaman, dan produk lainnya yang dapat dengan mudah menarik konsumen. 

2. Bank memiliki infrastruktur fisik dan jaringan yang memungkinkan untuk 

menjangkau nasabah keuangan mikro secara luas. 

3. Bank memiliki sumber dana yang relatif besar yang berasal dari dana pihak ketiga 

atau modal ekuitas, sehingga bank tidak tergantung kepada donor.   

Mekanisme perbankan dalam memberikan layanan keuangan mikro selama ini 

dapat dikategorikan mejadi dua kelompok,yaitu pemberian layanan keuangan mikro 

secara langsung kepada nasabah dan melalui kerjasama dengan penyedia layanan mikro 

yang sudah ada (lihat Gambar 4.1). Dalam memberikan layanan keuangan mikro secara 

langsung kepada nasabah, terdapat tiga bentuk pendekatan yang dapat dilakukan oleh 

bank, yaitu membentuk sebuah unit dalam internal bank yang khusus melayani keuangan 

mikro, mendirikan unit/lembaga yang secara legal dan sistem pencatatan keuangan 

terpisah dengan bank induk, atau dengan mendirikan service company yang memberikan 

pelayanan keuangan mikro secara terpisah dari bank induk, namun secara keuangan 

masih bergabung dengan bank induk. Sebagian besar bank yang memberikan layanan 

keuangan mikro secara langsung memilih untuk membentuk unit internal, misalnya BRI 

melalui BRI Unit. Sedangkan bank yang bekerjasama dengan LKM dalam memberikan 

layanan keuangan mikro memiliki tiga alternatif pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu 

secara penuh menyerahkan pengelolaan keuangan mikro pada pihak/LKM lain (atau 

outsource), memberikan pinjaman komersial kepada LKM untuk kemudian disalurkan 

dalam bentuk produk layanan keuangan mikro, dan menyediakan sistem dan infrastruktur 

yang dimiliki bank untuk digunakan oleh LKM. 
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Gambar 4.1 

Decision Tree Bank dalam Memberikan Layanan Keuangan Mikro 
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Sumber: Isern dan Porteous (2005) 

 

 

4.2. Bank dan Arsitektur Perbankan Indonesia 

Definisi bank di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR).1 Bank Umum juga mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu bank yang 

                                                           
1Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kalinya pada tahun 1978. Berdasarkan Pakto 88, BPR 
didefinisikan sebagai lembaga bank lapis kedua dengan memiliki kapasitas yang lebih kecil apabila 
dibandingkan dengan bank umum. Pembentukan BPR oleh Bank Indonesia dikhususkan untuk 
melayani segmentasi pasar dengan karakteristik penghasilan relatif rendah, yaitu sektor Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 
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sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan utama di antara Bank Umum dan 

BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya, di mana BPR tidak dapat menciptakan 

uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas2. 

Bank Umum dan BPR dalam menjalankan layanan keuangannya dapat 

menggunakan prinsip perbankan konvensional maupun syariah3. Namun demikian, Bank 

Umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah, sementara BPR hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional 

atau berdasarkan prinsip syariah4. Dalam menjalankan kegiatan berdasar prinsip syariah, 

Bank Umum dapat berupa Bank Umum Syariah (BUS) ataupun Unit Usaha Syariah (UUS), 

sedangkan BPR yang menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah disebut 

dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan jumlah bank dan jumlah kantor bank di 

Indonesia selama periode 2011-2014. Jumlah bank cenderung tidak banyak berubah, 

namun jumlah kantor cabang bank mengalami perkembangan yang pesat. Terlihat 

dengan jelas bahwa Bank Umum masih mendominasi perbankan Indonesia. Walaupun 

jumlah Bank Umum pada tahun 2014 hanya 93, namun jumlah kantor bank sudah 

mendekati 18 ribu kantor. 

 

 

Tabel 4.1 

Perkembangan Jumlah Bank dan Jumlah Kantor Bank di Indonesia 

Tahun 2011-2014 

 

Jumlah Bank 2011 2012 2013 2014 

Bank Umum 94  94  94  93  

BPD 26  26  26  26  

BPR 1.669  1.653  1.635  1.643  

Bank Syariah     

Bank Umum Syariah 11  11  11  12  

Unit Usaha Syariah (UUS) 24  24  23  22  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 155  158  163  163  

                                                           
2http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/lembaga/Contents/Default.aspx 

3Secara konstitusional, payung hukum perbankan syariah disahkan pada tahun 2008 berupa UU No. 
21 tentang Perbankan Syariah. 

4http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/lembaga/Contents/Default.aspx 

 

http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/lembaga/Contents/Default.aspx
http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/lembaga/Contents/Default.aspx
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Jumlah Kantor 2011 2012 2013 2014 

Bank Umum 13.325  14.913  16.514  17.647  

BPD 1.472  1.712  2.044  2.301  

BPR 4.172  4.425  4.678  4.895  

Bank Syariah     

Bank Umum Syariah 1.401  1.745  1.998  2.151  

Unit Usaha Syariah 336  517  590  320  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 364  401  402  439  

Sumber: Bank Indonesia (2015). 

 

Jumlah BPR juga relatif tinggi, yaitu mencapai 1.643 pada tahun 2014. Namun, 

karena wilayah operasional setiap BPR hanya dibatasi dalam wilayah tertentu dan skala 

usaha yang relatif kecil dibanding Bank Umum, maka total kantor BPR pada tahun 2014 

hanya sebanyak 4.895 kantor.  Dalam hal jasa layanan keuangan syariah, BUS merupakan 

aktor yang dominan dalam hal jumlah kantor perwakilan, kemudian diikuti oleh BPRS dan 

UUS. 

Gambar 4.2 

Struktur Perbankan Nasional Berdasarkan 

Arsitektur Perbankan Indonesia 
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Sumber: OJK. 
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Untuk memperkuat struktur perbankan Indonesia, maka disusunlah Program 

Penguatan Struktur Perbankan Nasional sebagai bagian dari Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API). Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan Bank Umum 

(konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola 

usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala 

usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan5. 

Dalam waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan, program peningkatan 

permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan 

yang lebih optimal dengan struktur permodalan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

4.2. 

 

4.3. Bank dan Layanan Keuangan Mikro di Indonesia 

Upaya pengurangan tingkat kemiskinan menjadi prioritas utama Pemerintah 

Indonesia setelah Krisis Asia di tahun 1997/1998. Salah satu langkah yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah melakukan reformasi sektor keuangan untuk meningkatkan kapasitas 

layanan keuangan dan memperluas akses keuangan bagi seluruh rakyat Indonesia, 

khususnya akses bagi masyarakat miskin. Bank dapat menyalurkan pinjaman kepada 

UMKM untuk membantu pengembangan usaha masyarakat berpenghasilan rendah agar 

dapat mengurangi disparitas pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi 

dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah mengajak bank untuk 

menyalurkan kredit ke usaha mikro, yaitu antara lain melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat 

(KUR).  

Tabel 4.2 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pembiayaan 

UMKM oleh Bank Umum, BPD, dan BPR. Sampai dengan 2014, pembiayaan UMKM oleh 

Bank Umum meningkat lebih dari dua kali nilai pembiayaan UMKM pada tahun 2011. 

Pembiayaan UMKM oleh BUS dan UUS sampai dengan tahun 2013 juga mengalami 

peningkatan, namun kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 

2014, karena adanya pengalihan sebagian pembiayaan pembiayaan UMKM ke 

pembiayaan non-UMKM.  

 

 

                                                           
5http://www.ojk.go.id/struktur-perbankan 

http://www.ojk.go.id/struktur-perbankan
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Tabel 4.2 

Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Indonesia 

Tahun 2011–2014 (Rp Miliar) 

 

    2011 2012 2013 2014 

Bank Umum   431,300  915,229  1,056,783  1,157,884  

BPD  31,314  45,082  46,896  50,837  

BPR  20,509  23,797  27,669  32,672  

BUS dan UUS  71.810  90.860  110.086  59.809 

Sumber: Bank Indonesia, 2015. 

Pembiayaan bank ke UMKM juga cenderung mengalami peningkatan di hampir 

semua sektor usaha, kecuali pembiayaan di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih yang 

mengalami penurunan pada tahun 2014. Demikian pula sektor Jasa-jasa yang menurun 

sejak tahun 2013 (Tabel 4.3). Terdapat tiga sektor utama yang menerima pembiayaan 

UMKM oleh bank, yaitu sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Industri 

Pengolahan, dan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan. 

Tabel 4.3 

Posisi Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha 

Tahun 2011-2014 (Rp Miliar) 

 

Keterangan 2011 2012 2013 2014* 

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 

Perikanan 29.794 43.609 51.912 56.208 

Pertambangan dan Penggalian 3.938 5.427 4.753 4.959 

Industri Pengolahan 52.231 59.500 60.084 67.812 

Listrik, Gas, dan Air Bersih 1.218 1.474 1.750 1.564 

Konstruksi 24.279 30.594 38.780 39.947 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 212.462 262.584 341.354 364.257 

Pengangkutan dan Komunikasi 18.068 20.219 23.882 24.685 

Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 30.594 40.465 46.003 47.595 

Jasa-jasa 85.579 62.524 40.449 44.252 

Keterangan: *sampai dengan Juni 2014. 

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia. 

 

Jenis kredit UMKM yang disalurkan oleh Bank Umum dan BPR sebagian besar 

berupa modal kerja (Tabel 4.4). Sampai dengan 2014, kredit modal kerja yang berhasil 

disalurkan oleh Bank Umum mencapai Rp490,3 triliun, sedangkan kredit investasi sebesar 
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Rp181,5 triliun. Sementara itu, kredit modal kerja yang berhasil disalurkan oleh BPR 

sebesar Rp31,12 triliun dan kredit investasi sebesar Rp4,12 triliun. 

Tabel 4.4 

Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan 

Tahun 2011-2014 (Rp Miliar Rp) 

 

Tujuan Kredit 2011 2012 2013 2014 

Modal Kerja     

Bank Umum 355.888 403.047 444,030 490.262 

BPR 19.557 23.030 26.905 31.121 

Investasi     

Bank Umum 102.275 123.350 164,792 181.459 

BPR 2.363 2.963 3.473 4.191 

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia. 

 

Dari aspek skala usaha yang dilayani, mayoritas kredit kepada UMKM dari Bank 

Umum disalurkan kepada usaha berskala menengah. Namun, jumlah kredit yang 

disalurkan kepada usaha berskala mikro menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu 

dari Rp88 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp140,3 triliun pada tahun 2014. Berbeda 

dengan Bank Umum, portofolio kredit UMKM pada BPR didominasi oleh kredit kepada 

usaha berskala mikro. Pada tahun 2014, nilai kredit yang disalurkan oleh BPR kepada 

usaha skala mikro mencapai Rp19,6 triliun, lebih dari tiga kali lipat nilai kredit yang 

disalurkan oleh BPR kepada usaha berskala besar (Tabel 4.5). 

Meskipun jumlah bank yang menyasar keuangan mikro masih relatif terbatas, 

namun terdapat beberapa beberapa program keuangan mikro yang dilaksanakan oleh 

bank yang terbilang sukses. Beberapa bank melayani pasar pembiayaan mikro yang cukup 

luas, misalnya BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

(BTPN). Selain itu, BPR pada umumnya memiliki fasilitas kredit mikro.  Pangsa pasar kredit 

mikro Bank Umum dapat dilihat pada Gambar 4.3a. BRI merupakan bank yang paling 

dominan dalam penyediaan kredit mikro dengan menguasai 63 persen dari pangsa pasar 

kredit mikro di Indonesia pada tahun 2014. Adapun Pangsa pasar Bank Mandiri tercatat 

sebesar 15 persen dan Bank Danamon sebesar 8 persen. 
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Tabel 4.5 

Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usah 

aTahun 2011-2014 (Rp Miliar) 

 

Skala Usaha 2011 2012 2013 2014 

Mikro     

Bank Umum 88.024 97.177 118.767 140.272 

BPR 14.292 15.550 17.447 19.599 

Kecil     

Bank Umum 146.527 164.273 186.382 201.976 

BPR 3.795 4.838 5.533 7.080 

Menengah     

Bank Umum 223.612 264.947 303.533 329.473 

BPR 2.421 3.407 4.687 5.992 

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia. 

Bank dengan pangsa pasar kredit mikro yang besar umumnya memiliki outlet 

dalam jumlah besar pula (Tabel 4.3b). Jumlah outlet BRI pada tahun 2014 diketahui 

mencapai lebih dari 10.000, Bank Mandiri memiliki sekitar 5.500 outlet, dan jumlah outlet 

Bank Danamon sekitar 2.100 outlet. Selain itu, BRI telah memiliki 20.000 agen branchless 

banking yang tersebar di seluruh Indonesia (Kompas, 11 Maret 2015).6 

 

Gambar 4.3 

Pangsa Pasar Kredit Mikro dan Jumlah Outlet Layanan Bank per Desember 2014 

 

(a) Proporsi Pangsa Pasar Kredit Mikro 

 

 

                                                           
6http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/11/110317326/20.000.Agen.Branchless.Banki

ng.BRI.Siap.Layani.Usaha.Mikro 
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(b) Jumlah Outlet 

 

Sumber: KPMG Indonesia, 2015. 

 

Bank Umum melakukan strategi khusus dalam memberikan pelayanan 

keuangan mikro. Sebagai contoh, BRI memiliki pelayanan Teras BRI dan Agen BRILink 

untuk mencapai target pertumbuhan penyaluran kredit mikro, yang ditargetkan 

mencapai 17-18 persen pada tahun 2015. Teras BRI merupakan layanan perbankan yang 

menyasar masyarakat yang berlokasi di pasar-pasar, khususnya bagi pedagang di pasar 

tersebut. Sementara itu, BRILink adalah layanan keagenan BRI yang dijalankan melalui 

kerjasama dengan pihak ketiga (agen) untuk memfasilitasi pemberian layanan perbankan 

bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang belum memiliki akses kepada bank 

(unbankable). 

Selain BRI, Bank Mandiri juga secara serius melakukan layanan keuangan mikro 

untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada UMKM. Pada tahun 2014, Bank Mandiri 

meluncurkan layanan Mikro Mandiri Sejahtera. Produk ini merupakan kombinasi 

(bundling) produk tabungan, asuransi, cicil emas, dan reksadana (Kompas, 29 September 

2014)7. Selain itu, Bank Danamon memiliki produk kredit yang menyasar usaha mikro dan 

kecil, yang disebut Danamon Simpan Pinjam (DSP).  

BRI sebagai bank dengan pangsa pasar kredit mikro yang paling besar 

dibandingkan bank lain merupakan pelopor keuangan mikro yang menjadi salah satu 

                                                           
7http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/29/130617326/Bank.Mandiri.Luncurkan.Laya

nan.Mikro.Mandiri.Sejahtera 
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contoh praktik terbaik keuangan mikro di tingkat global, yaitu melalui program BRI Unit 

Desa. BRI mulai mendirikan BRI Unit Desa pada tahun 1984 untuk mengembangkan lini 

bisnis layanan keuangan pada sektor mikro. BRI Unit Desa merupakan jaringan perbankan 

mikro perdesaan terbesar dan salah satu lembaga yang mencetak laba tinggi di negara 

yang sedang berkembang. BRI juga merupakan pemain dominan di sektor pembiayaan 

UMKM (BWTP, 2009). Dalam hal alokasi dana kredit, BRI Unit Desa mengungguli BPR, 

dengan proporsi penyaluran kredit pada sektor mikro sekitar 40 persen. Sementara itu, 

proporsi kredit mikro yang disalurkan oleh BPR adalah 15-20 persen. 

Keunggulan BRI Unit Desa terhadap para pesaing di sektor mikro disebabkan 

oleh strategi bisnis BRI Unit Desa yang tidak memfokuskan lini bisnis pada sektor 

pertanian saja, tetapi lebih luas kepada intermediasi keuangan perdesaan. Selain itu, BRI 

Unit Desa juga menekankan pada peningkatan akses keuangan terhadap masyarakat 

perdesaan, bukan kepada segmen masyarakat tertentu misalnya masyarakat miskin.  

Selain Bank Umum, BPR juga tergolong sukses dalam memberikan layanan 

keuangan mikro, meskipun memiliki skala yang relatif lebih kecil. BPR melakukan strategi 

ceruk pasar (market niche) dengan melayani masyarakat dari kelas menengah ke bawah. 

BPR juga memiliki daya saing yang cukup tinggi dalam berkompetisi dengan Bank Umum 

yang juga mulai agresif memasuki pasar keuangan mikro. 

Hingga semester pertama tahun 2015, laju pertumbuhan kredit BPR mencapai 

12,5 persen dan diperkirakan akan mencapai 15 persen sampai akhir tahun 2015. Selain 

itu, pada tahun 2015, terdapat sembilan BPR (dari 1.643 BPR yang dirating oleh Infobank) 

yang nilai asetnya melebihi Rp1 triliun. BPR berskala besar tersebut sebagian besar berada 

di luar Jawa, yaitu 6 BPR8. Adapun  sepuluh BPR dengan kinerja terbaik pada tahun 2014 

menurut Infobank adalah BPR LPK Cipatujah Tasikmalaya, BPR Bumi Bekasiartha, BPR 

Parasahabat Bekasi, BPR Sebaru Sejahtera Lestari Bogor, BPR Cahaya Binawedi Badung, 

BPR Arthaguna Mandiri Bandung Barat, BPR Mentari Terang Tuban, BPR Mulia Wacana 

Gianyar, BPR Bank Bapas 69 Magelang, dan BPR Wlingi Pahalapakto Blitar.9 

 

                                                           
8http://infobanknews.com/infobank-bpr-awards-sembilan-bpr-asetnya-diatas-rp-1-triliun/ 
9http://infobanknews.com/433-bpr-raih-infobank-bpr-awards-2015/ 

http://infobanknews.com/infobank-bpr-awards-sembilan-bpr-asetnya-diatas-rp-1-triliun/
http://infobanknews.com/433-bpr-raih-infobank-bpr-awards-2015/
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4.4. Upaya untuk Mendorong Peningkatan Peran Perbankan dalam Penyediaan 

Layanan Keuangan Mikro di Indonesia 

Meskipun perbankan mulai melakukan upaya untuk melayani usaha mikro dan 

kecil, namun segmen pasar ini masih relatif kurang menarik bagi bank, dibandingkan 

dengan melayani korporasi dengan skala usaha menengah dan besar. Secara umum, 

usaha mikro dan kecil dipersepsikan sebagai segmen yang kurang menguntungkan, 

karena melayani banyak nasabah usaha mikro dan kecil dipandang kurang efisien. Selain 

itu, terdapat kecenderungan bahwa suku bunga kredit mikro yang ditawarkan bank masih 

relatif tinggi, di atas suku bunga kredit korporasi. 

Untuk mendorong perbankan dalam meningkatan layanan keuangan untuk 

usaha mikro dan kecil, telah dilakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah 

melalui Program Penguatan Perbankan Nasional, di mana salah satu tahap 

pelaksanaannya adalah meningkatkan akses kredit dan pembiayaan bagi UMKM melalui 

langkah-langkah berikut ini10. 

1. Memfasilitasi pembentukan dan monitoring skema penjaminan kredit dan 

pembiayaan. 

2. Mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM, khususnya 

bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah perdesaan. 

3. Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dengan pengembangan skema 

jaminan pembiayaan syariah. 

4. Mendorong bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi 

hasil. 

Secara formal, telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/22/PBI/2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

17/12/PBI/2015 mengenai Pemberian Kredit Atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan 

Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM. Melalui kedua peraturan ini, Bank 

Umum diwajibkan memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Nilai kredit atau 

pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum sebesar 20 persen dari total kredit atau 

pembiayaan. Target kredit dan pembiayaan bagi UMKM dilakukan secara bertahap 

sampai dengan tahun 2018. 

                                                           
10http://www.ojk.go.id/struktur-perbankan 

http://www.ojk.go.id/struktur-perbankan
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator terus berperan secara aktif 

untuk mendorong perbankan membantu UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah 

dengan melaksanakan Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan 

Inklusif (Laku Pandai). Program ini pada dasarnya adalah berupa penyediaan layanan 

perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen 

bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.11 

Selain program Laku Pandai, OJK juga mencanangkan program sosialisasi untuk 

mendorong serta mendukung Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyediakan Layanan 

Keuangan Mikro (Laku Mikro) untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum 

mendapatkan paparan informasi mengenai layanan di sektor jasa keuangan, khususnya 

yang berpenghasilan rendah dan UMKM. Laku Mikro adalah layanan terpadu yang 

menyediakan produk dan jasa keuangan mikro dengan proses yang sederhana dan cepat, 

akses yang mudah, serta harga yang terjangkau. Laku Mikro ini terdiri dari12: 

1. produk dan jasa keuangan mikro yang dimiliki oleh LJK; 

2. Layanan SiPINTAR yang merupakan layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri dari 

Simpanan (TabunganKu atau tabungan sejenis), Investasi (cicilan emas mikro dan 

reksa dana mikro), dan Proteksi (asuransi mikro); serta 

3. Layanan edukasi dan konsultasi keuangan mikro. 

Laku Mikro telah diluncurkan pertama kali pada tanggal 18 Desember 2014 di Desa 

Karangsong, Indramayu Jawa Barat. Peluncuran ini dijadikan sebagai salah satu 

momentum implementasi Pilar 3 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yakni 

pengembangan produk dan jasa keuangan. 

Lebih jauh lagi, OJK telah melakukan peningkatan kapasitas bagi pihak-pihak 

yang terkait dalam penyediaan layanan keuangan mikro. Sebagai contoh adalah dengan 

menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) kepada tenaga pemasar layanan keuangan 

mikro. Hal ini juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Laku Mikro. 

 

                                                           
11http://www.ojk.go.id/laku-pandai 
12http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-gelar-pasar-keuangan-rakyat-di-makassar-untuk-

indonesia-cerdas-keuangan 

http://www.ojk.go.id/laku-pandai
http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-gelar-pasar-keuangan-rakyat-di-makassar-untuk-indonesia-cerdas-keuangan
http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-gelar-pasar-keuangan-rakyat-di-makassar-untuk-indonesia-cerdas-keuangan
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BAB 5 

KOPERASI 

 

Gerakan Koperasi di Indonesia merupakan salah satu organisasi komunitas atau 

usaha masyarakat (social enterprise) yang terbesar di dunia. Gerakan ini memiliki peran 

yang besar dalam perekonomian masyarakat lokal, terutama di perdesaan. Terdapat 

beragam koperasi di Indonesia, yaitu Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP), dan Koperasi Serba Usaha (KSU). Koperasi di Indonesia melayani 

berbagai kebutuhan masyarakat, baik dalam hal keuangan, pemasaran hasil produksi 

anggotanya, maupun sebagai penyedia barang-barang kebutuhan masyarakat. 

Barang-barang yang disediakan oleh koperasi mencakup bahan baku usaha 

maupun konsumsi rumah tangga. Anggota dan nasabah koperasi juga sangat beragam, 

yaitu mulai dari kalangan usahawan, pegawai, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Karena 

perannya yang besar dan kedekatan koperasi dengan masyarakat di Indonesia, maka 

koperasi menjadi salah satu materi pelajaran yang diajarkan di banyak sekolah dan 

universitas di Indonesia. 

Bab ini diawali dengan gambaran umum koperasi di Indonesia. Selanjutnya 

dijelaskan mengenai jenis-jenis koperasi serta jenis-jenis layanan keuangan mikro yang 

disediakan oleh koperasi. Pada bagian akhir diuraikan mengenai perkembangan terkini 

koperasi di Indonesia. 

 

5.1.  Gambaran Umum Koperasi di Indonesia 

Gerakan Koperasi di Indonesia telah ada sejak awal abad ke-20 yang ditandai 

dengan didirikannya Koperasi Rumah Tangga. Kongres Pertama Koperasi yang 

dilaksanakan pada tahun 1947 menghasilkan keputusan dibentuknya Sentral Organisasi 

Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). Dalam Kongres Koperasi Kedua pada tahun 1953, 

SOKRI diubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang masih berdiri sampai 

saat ini. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan 

koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi; dan sebagai 
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gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi dalam 

menjalankan usahanya dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: 

1. Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan 

barang; 

2. Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari 

anggotanya; 

3. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang melayani kebutuhan keuangan 

anggotanya dengan memberikan layanan keuangan; dan 

4. Koperasi Serba Usaha, yaitu koperasi yang melakukan berbagai jenis usaha. 

Beberapa koperasi dapat bergabung dan membentuk Koperasi Sekunder, baik 

sebagai Koperasi Pusat, Gabungan Koperasi, maupun Induk Koperasi. Sebagai contoh, 

Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) adalah Koperasi Sekunder Tingkat Nasional yang 

menaungi KSP yang didirikan pada tahun 1997. Saat ini, IKSP telah beranggotakan 53 

Koperasi.1  Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) adalah Koperasi Sekunder Tingkat Nasional 

yang berfungsi sebagai Sentral Layanan bagi Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) di seluruh 

Indonesia. Terdapat setidaknya 30 Puskopdit yang menaungi 819 Koperasi Kredit yang 

bergabung di bawah Inkopdit.2Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT yang didirikan 

pada tahun 1998, saat ini telah memiliki 432 anggota.3 Sedangkan Asosiasi BMT se-

Indonesia (ABSINDO) didirikan pada tahun 2005 saat ini beranggotakan 5000 BMT.4 

Bagi masyarakat miskin, khususnya yang tinggal di perdesaan, dan dengan 

fasilitas transportasi yang terbatas, koperasi seringkali menjadi satu-satunya layanan 

keuangan formal yang dapat dijangkau. Keunggulan koperasi dalam penyediaan layanan 

keuangan mikro cukup banyak. 

1. Koperasi memiliki jangkauan layanan yang luas hingga ke wilayah-wilayah yang tidak 

terjangkau oleh bank. 

2. Koperasi pada umumnya berada dekat dengan tempat tinggal atau tempat usaha 

anggota. Hal ini menyebabkan layanan Koperasi menjadi lebih mudah dijangkau dan 

                                                           
1Sumber: Website resmi IKSP. 
2 Sumber: Website resmi CUCO, www.cucoindo.org. 
3 Sumber: Website resmi Inkopsyah BMT, www.inkopsyahbmt.co.id.  
4 Sumber: Wawancara Tim Penulis dengan Ketua Umum ABSINDO, September 2015. 

http://www.cucoindo.org/
http://www.inkopsyahbmt.co.id/
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pengguna layanan koperasi ini tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang 

besar. 

3. Banyak koperasi yang menyediakan layanan dengan sistem jemput bola untuk 

koleksi cicilan maupun tabungan. 

4. Koperasi memiliki syarat mudah dan proses cepat dalam memberikan pinjaman, 

sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat miskin yang unbankable. 

5. Koperasi memiliki persyaratan agunan pinjaman yang lebih mudah dibandingkan 

dengan bank, yaitu dengan menerima agunan-agunan seperti tanah tanpa sertifikat 

dan perlengkapan elektronik rumah tangga. Selain itu, koperasi juga dapat 

memberikan pinjaman tanpa agunan melalui skema kelompok dengan mekanisme 

tanggung renteng. 

Dalam memberikan layanan keuangan mikro, koperasi dapat dibagi menjadi dua 

kategori. Pertama, koperasi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan layanan 

keuangan mikro. Koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Kredit (Kopdit). Kedua, layanan 

keuangan mikro hanya merupakan salah satu unit usaha di bawah koperasi, yakni dalam 

bentuk USP. USP ini merupakan bentuk layanan keuangan mikro koperasi yang paling 

umum di Indonesia. Koperasi dapat menggunakan sistem layanan konvensional maupun 

syariah dalam memberikan layanan keuangannya. 

Koperasi di Indonesia berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah dan saat ini diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian5. Peran Kementerian Koperasi dan UKM adalah menfasilitasi pendaftaran 

dan pertumbuhan koperasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, lahir Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang juga memberikan arahan 

bagi koperasi. 

UU No. 1 Tahun 2013 menggariskan bahwa koperasi yang menjalankan usaha 

simpan pinjam dan memilih badan hukum yang berbentuk Koperasi LKM harus 

mendapakan izin usaha dari OJK. Adapun proses pembadanhukuman Koperasi LKM tetap 

                                                           
5 Sebelumnya, UU yang mengatur tentang koperasi adalah UU No.17 tahun 2012 tentang 

Perkoperasian, yang mengganti UU No. 20 tahun 2008 tentang Koperasi. Namun, karena UU No 17 
tahun 2012 dianggap bertentangan dengan UUD tahun 1945, maka pada tahun 2014 Mahkamah 
Konstitusi membatalkan UU No 17 tahun 2012 tersebut dan untuk sementara memberlakukan UU 
No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

 (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9938).  

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9938
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melalui mekanisme Notaris dan  Kementerian Koperasi dan UKM, serta Satuan Kerja 

terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan mewajibkan perolehan izin 

usaha adalah agar Koperasi LKM dapat dibina, diatur, dan diawasi untuk menjadi LKM 

yang profesional, kuat, sehat, mampu bersaing, dan memberikan pelayanan prima kepada 

nasabahnya. 

Sampai dengan bulan Desember 2014, di Indonesia terdapat sekitar 147 ribu 

koperasi yang masih aktif beroperasi dengan anggota sekitar 36 juta orang6. Banyak dari 

koperasi tersebut yang berhasil tumbuh besar secara berkelanjutan. Bahkan terdapat 

koperasi yang memiliki kualitas yang mendunia, misalnya Koperasi Simpan Pinjam 

(Kospin) Jasa, Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara, dan Koperasi Kredit Obor Mas di 

Kupang.7 Berikut profil singkat ketiga koperasi tersebut. 

1. Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) 

Kospin Jasa merupakan koperasi yang didirikan oleh beberapa pengusaha kecil dan 

menengah pada dekade 1970-an. Berdasarkan Laporan Keuangan Kospin Jasa tahun 

2011, jumlah Cabang Kospin Jasa telah mencapai 92 unit, yang terdiri atas 75 unit 

konvensional dan 17 unit syariah. Pada tahun 2014, aset Kospin Jasa telah mencapai 

Rp4,87 triliun dan jumlah pinjaman mencapai Rp2 triliun yang disalurkan kepada 

lebih dari 200 ribu pelaku usaha8. Kospin Jasa melayani anggota dengan menawarkan 

variasi produk simpanan dan tabungan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik anggotanya. Produk simpanan Kospin Jasa mencakup Simpanan Harian 

yang khusus bagi pedagang dan pengusaha, Tabungan Safari, Simpanan Berjangka, 

Tabungan Koperasi (Takop), serta Tabungan Haji dan Talangan Haji. Sementara itu, 

contoh produk pinjaman Kospin Jasa mencakup Pinjaman Sepeda Motor, Pinjaman 

Talangan Dana Haji, Pinjaman Insidentil, Pinjaman UMK, dan Pinjaman Harian. Kospin 

Jasa melakukan berbagai inovasi pelayanan untuk memudahkan anggotanya dalam 

melakukan transaksi. Sebagai contoh, Kospin Jasa melakukan layanan jemput bola 

melalui layanan mobil kas keliling dan kasir keliling. Kospin Jasa merupakan koperasi 

                                                           
6 Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UMK sampai dengan Desember 2014. 
7http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=917:lima-koperasi-

indonesia-kandidat-kelas-dunia&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98. 
8http://ekbis.sindonews.com/read/982540/34/aset-kospin-jasa-capai-rp4-87-t-1427557767. 

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=917:lima-koperasi-indonesia-kandidat-kelas-dunia&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98
http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=917:lima-koperasi-indonesia-kandidat-kelas-dunia&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98
http://ekbis.sindonews.com/read/982540/34/aset-kospin-jasa-capai-rp4-87-t-1427557767
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pertama yang menggunakan transaksi dengan tablet secara real time, dengan bukti 

struk/print out dan notifikasi SMS. 

2. Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) 

KPSBU merupakan koperasi produksi yang didirikan pada tahun 1971 dan saat ini 

tercatat sebagai koperasi produksi terbesar di Jawa Barat. Koperasi ini telah 

berkontribusi dalam memasok kebutuhan susu di Indonesia melalui kerjasama 

dengan Industri Pengolah Susu. Pada tahun 2010, jumlah anggota KPSBU, yang 

merupakan peternak sapi, mencapai lebih dari 6.500 orang, dengan omzet lebih dari 

Rp320 miliar.9 

3. Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas 

Kopdit Obor Mas pada awalnya dibentuk sebagai sebuah arisan guru-guru Sekolah 

Dasar (SD) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1972, arisan tersebut 

ditransformasi menjadi suatu koperasi, dengan jumlah anggota awal sebanyak 98 

orang dan simpanan sekitar Rp100 ribu. Sampai tahun 2009, jumlah anggota Kopdit 

Obor Mas telah mencapai lebih dari 8.000 orang10. Saat ini, aset Kopdit Obor Mas 

telah mencapai lebih dari Rp370 miliar.11 

 

5.2.  Layanan Keuangan Mikro Koperasi  

Koperasi di Indonesia didominasi oleh koperasi yang memberikan layanan 

keuangan mikro dalam bentuk simpan pinjam, yang mencakup KSP, Kopdit, dan USP. KSP 

atau Kopdit adalah koperasi yang dibentuk khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota 

akan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan simpanan. Sementara itu, USP adalah 

unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan 

usaha koperasi. 

Koperasi yang menjalankan layanan keuangan mikro dapat menjalankan 

usahanya secara konvensional atau dengan menggunakan prinsip syariah. KSP, Kopdit, 

dan USP merupakan koperasi yang menjalankan usahanya secara konvensional, 

sedangkan koperasi yang memberikan layanan keuangan mikro dengan menggunakan 

                                                           
9http://www.diskumkm.jabarprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125:om

zet-kpsbu-rp-320-milyar&catid=1:bewara&Itemid=26. 
10http://kupang.tribunnews.com/2009/11/04/kopdit-obor-mas--dari-arisan-hingga-koperasi-

modern. 
11http://www.sinarharapan.co/news/read/150713086/ada-70-3-persen-koperasi-aktif-. 

http://www.diskumkm.jabarprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125:omzet-kpsbu-rp-320-milyar&catid=1:bewara&Itemid=26
http://www.diskumkm.jabarprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125:omzet-kpsbu-rp-320-milyar&catid=1:bewara&Itemid=26
http://kupang.tribunnews.com/2009/11/04/kopdit-obor-mas--dari-arisan-hingga-koperasi-modern
http://kupang.tribunnews.com/2009/11/04/kopdit-obor-mas--dari-arisan-hingga-koperasi-modern
http://www.sinarharapan.co/news/read/150713086/ada-70-3-persen-koperasi-aktif-
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prinsip syariah disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah (UJKS). Bentuk KJKS dan UJKS yang paling populer di masyarakat 

Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah 

(BTM).12 

 

Tabel 5.1 

Perkembangan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi di Indonesia 

Tahun 2013-2014 

 

Jenis 

Koperasi 

Jumlah  

(Unit) 

Anggota  

(Orang) 

RAT  

(Unit) 

Simpanan 

Diterima  

(Rp triliun) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

KSP/KOP

DIT 

10.68

3 
10.811 3.050.275 3.177.567 5.866 6.438 10,08 

10,5

5 

USP 

Koperasi 

95.05

3 
96.018 

15.187.32

6 

17.213.86

6 

43.43

8 

43.36

2 
8,28 8,49 

KJKS 1.167 1.197 122.439 137.190 834 920 2,41 2,36 

UJKS 2.141 2.163 279.967 333.282 1.057 1.153 0,54 0,63 

TOTAL 
109.0

44 

110.18

9 

18.640.00

7 

20.861.90

5 

51.19

5 

51.87

3 
21,31 

22,0

4 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2014. 

 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa koperasi yang menyediakan layanan keuangan 

berkembang dengan yang cukup menggembirakan. Terdapat peningkatan jumlah 

koperasi dari 109.044 unit di tahun 2013 menjadi 110.189 unit di tahun 2014. Jumlah 

anggota koperasi pun meningkat sebesar 11,92 persen dari tahun 2013 menjadi 20,9 juta 

di tahun 2014. Selain itu, jumlah simpanan yang diterima koperasi juga meningkat dari 

Rp21,31 triliun di tahun 2013 menjadi Rp22,04 triliun di tahun 2014. Namun demikian, 

hanya sekitar 70 persen dari seluruh koperasi penyedia layanan keuangan mikro yang 

terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM yang diperkirakan masih aktif. Jumlah 

                                                           
12Dalam keuangan syariah dikenal adanya Baitul Maal yang berorientasi pada sosial keagamaan dan 

usaha utamanya menampung harta masyarakat berupa Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) untuk 
kemudian disalurkan melalui pembiayaan non komersil. Selain itu, terdapat pula Baitul Tamwil 
yang selayaknya lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya menghimpun dana melalui 
simpanan dan menyalurkannya melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dengan 
sistem bagi hasil. Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT)  kedua fungsi Baitul Tamwil dan Bailtul 
Maal ini digabungkan, sedangkan  Baitul Tawil Muhammadiyah (BTM) memisahkan antara dua 
fungsi Baitul Maal dan Baitul Tamwil dimana BTM hanya mengambil peranan sebagai baitul tamwil 
yang mengoperasikan layanan keuangan syariah. 
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koperasi yang aktif tersebut sebanyak 77.133 unit dari 110.189 jumlah koperasi penyedia 

layanan keuangan mikro yang terdaftar pada tahun 2014 (Tabel 5.2). USP merupakan jenis 

koperasi terbanyak yang terdaftar dan aktif sebanyak 67.080 unit atau sekitar 87 persen 

dari jumlah keseluruhan koperasi aktif di tahun 2014. Tabel 5.2 juga menunjukkan bahwa 

terdapat 3.360 koperasi yang berbasis syariah, baik dalam bentuk KJKS maupun UJKS. 

 

Tabel 5.2  

Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2014 

 

Jenis Koperasi 
Jumlah (Unit) 

Jumlah RAT 
Terdaftar Aktif 

KSP/KOPDIT 10.811 7.568 6.438 

USP Koperasi 96.018 67.080 43.362 

KJKS 1.197 971 920 

UJKS 2.163 1.514 1.153 

TOTAL 110.189 77.133 51.873 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2014. 

 

Ukuran koperasi di Indonesia pada umumnya tergolong relatif kecil. 

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pada tahun 2014 bahwa rata-rata koperasi 

memiliki jumlah anggota sebanyak 189 orang dengan total aset per koperasi sebesar 

Rp787,8 juta. Rata-rata koperasi memiliki dana yang berasal dari simpanan sebesar Rp200 

juta atau setiap anggota rata-rata memiliki simpanan sebesar Rp1 juta.  

Kinerja keuangan koperasi penyedia layanan keuangan mikro di Indonesia 

menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel 5.3). Pada tahun 2014, total aset yang 

dikelola koperasi berjumlah Rp86,81 triliun atau meningkat Rp3,24 triliun dari tahun 2013. 

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi juga menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. SHU Tahun Berjalan koperasi diketahui sebesar Rp5,16 triliun 

di tahun 2014. Namun demikian, jumlah pinjaman yang diberikan koperasi menurun dari 

tahun 2013 sebesar Rp66,31 triliun menjadi sebesar Rp65,57 triliun di tahun 2014. 

Secara umum, kinerja USP cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-

rata koperasi. USP rata-rata memiliki jumlah anggota 179 orang, lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata koperasi. Selain itu, total aset USP juga lebih rendah, yaitu 

sekitar 596 juta rupiah, dibandingkan dengan koperasi secara umum yang mencapai 
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Rp787 juta. Dana simpanan USP yang rata-rata sebesar Rp88 juta, pun jauh lebih rendah 

jika dibandingkan dengan koperasi secara umum yang rata-rata memiliki dana simpanan 

sebesar  Rp200 juta per koperasi. 

Dalam hal Koperasi Syariah, KJKS memiliki jumlah rata-rata anggota sebesar 115 

orang, namun memiliki rata-rata aset tertinggi, yaitu Rp3,6 miliar per koperasi. Rata-rata 

pinjaman yang diberikan KJKS jauh lebih tinggi dari rata-rata portfolio koperasi pada 

umumnya. KJKS memiliki penggalangan simpanan tertinggi dengan jumlah rata-rata per 

koperasi hampir mencapai Rp2 miliar, dengan simpanan rata-rata per anggota adalah 

Rp17 juta. 

 

Tabel 5.3 

Perkembangan Kinerja Keuangan Koperasi di Indonesia 

Tahun 2013-2014 

 

Jenis 

Koperasi 

Modal 

Pinjaman  

(RpTriliun) 

Modal 

Sendiri/Tetap  

(RpTriliun) 

Modal 

Penyertaan  

(RpTriliun) 

Asset  

(RpTriliun) 

Pinjaman 

Diberikan 

(RpTriliun) 

SHU Tahun 

Berjalan 

(RpTriliun) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

KSP/KOPDIT 3,49 3,52 5,58 5,57 1,86 1,84 24,54 24,12 17,54 17,11 1,28 1,27 

USP Koperasi 15,43 17,21 19,91 21,22 1,40 1,35 53,95 57,26 44,87 44,42 3,76 3,85 

KJKS 0,36 0,40 0,43 0,59 0,07 0,08 4,27 4,27 3,25 3,13 0,01 0,01 

UJKS 0,08 0,27 0,07 0,17 0,01 0,02 0,81 1,16 0,65 0,91 0,02 0,02 

TOTAL 19,36 21,40 25,99 27,55 3,34 3,30 83,57 86,81 66,31 65,57 5,08 5,16 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2014. 

 

Salah satu jenis koperasi yang memberikan layanan keuangan mikro adalah 

Kopdit atau lebih dikenal dengan nama Credit Union. Perkembangan Kopdit di Indonesia 

menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2014, jumlah Kopdit meningkat menjadi 917 

unit dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 829 unit (Tabel 5.4). Dalam empat tahun 

tersebut, jumlah anggota Kopdit meningkat lebih dari satu juta anggota menjadi 

2.530.720 anggota. Jumlah simpanan juga meningkat sebesar Rp18,77 triliun, dengan 

rata-rata simpanan per anggota sebesar Rp7,4 juta di tahun 2014. Angka ini secara 

signifikan lebih tinggi dari rata-rata simpanan anggota jenis koperasi lainnya. 
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Tabel 5.4 

Perkembangan Kopdit di Indonesia Tahun 2010-2014 

 

Tahun 

Jumlah 

Kopdit 

(Unit) 

Jumlah 

Anggota 

(Orang) 

Jumlah 

Simpanan 

 (Rp T) 

Jumlah 

saldo 

pinjaman  

(Rp T) 

Jumlah 

Aset 

(Rp T) 

Jumlah 

Dana 

Cadangan 

( Rp T) 

Rata-Rata 

Simpanan 

per 

Anggota 

(Rp) 

Rata-Rata 

Pinjaman 

per 

Anggota 

(Rp) 

2010 829 
1.529.91

8 
8,20 7,24 8,62 400,50 5.372.683 4.737.484 

2011 930 
1.808.32

9 
11,02 9,70 12,82 501,40 6.097.309 5.365.040 

2012 957 
1.962.25

0 
12,55 11,17 14,53 591,80 6.398.540 5.696.530 

2013 921 
2.353.70

4 
16,46 14,74 19,62 881,20 6.996.584 6.265.318 

2014 917 
2.530.72

0 
18,77 16,09 22,13 1.023,30 7.418.945 6.361.117 

Sumber: Website resmi CUCO, www.cucoindo.org. 

 

Dalam memberikan layanan keuangan mikro kepada anggota dan nasabahnya, 

koperasi menghadapi beberapa tantangan berikut ini. 

1. Tingginya biaya operasional dan kecilnya jumlah pinjaman yang menyebabkan 

koperasi sulit untuk menurunkan suku bunga dan biaya pinjaman. 

2. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki koperasi dan sebagian besar 

diantaranya tidak memiliki latar belakang pengelolaan keuangan mikro atau 

pengelolaan usaha. 

3. Tidak sesuainya pengelolaan koperasi dengan prinsip-prinsip keterbukaan dalam 

koperasi. 

4. Sulitnya pengawasan dan pembinaan koperasi yang disebabkan oleh besarnya 

jumlah dan tingginya penyebaran koperasi.  

 

5.3. Koperasi Berdasarkan Jenis Anggota  

Beberapa koperasi melakukan spesialisasi dalam melayani segmen nasabah 

tertentu. Misalnya dengan memperhatikan jenis kegiatan, faktor adat dan budaya, atau 

karena awalnya bertumbuh dari suatu kelompok atau komunitas tertentu. Spesialisasi ini 

menyebabkan munculnya berbagai jenis Koperasi Khusus, seperti Koperasi Wanita (yang 

semua anggotanya adalah wanita), Koperasi Karyawan (di mana anggotanya dibatasi 

http://www.cucoindo.org/
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mereka yang menjadi karyawan atau pegawai di suatu lembaga/ kantor tertentu), 

Koperasi Pedagang Pasar (yang anggotanya adalah pedagang di suatu pasar), dan masih 

banyak lagi. 

Koperasi wanita (Kopwan) merupakan jenis koperasi khusus yang sangat 

populer, walaupun jumlah Kopwan yang beroperasi di Indonesia tidak diketahui secara 

pasti. Kopwan hadir untuk mengisi kebutuhan jasa keuangan wanita yang kerap 

termarjinalkan dari akses layanan keuangan formal, karena wanita ditengarai memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah, hak yang lemah atas aset, dan peran yang terbatas dalam 

pengambilan keputusan keluarga. Pada awalnya, komunitas wanita merespon 

keterbatasan wanita akan akses keuangan formal tersebut dengan melakukan berbagai 

kegiatan berbasis komunitas informal dan kelompok swabantu, seperti arisan dan 

kelompok simpan pinjam tanggung renteng. Kedua kegiatan ini telah lama digemari oleh 

para wanita dan menjadi praktik populer kelompok wanita di perdesaan.  

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan dan 

kesadaran akan modal sosial yang dimiliki wanita, serta untuk menjawab masalah 

keuangan yang dihadapi, maka banyak dari kelompok-kelompok informal tersebut yang 

berkembang menjadi Kopwan. Namun demikian, ada pula Kopwan yang dibentuk melalui 

kegiatan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan wanita oleh Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) atau non-government organization (NGO) internasional. Dalam 

operasionalnya, Kopwan dapat berbentuk koperasi konvensional dan syariah, Kopdit, KSP 

maupun USP. Beberapa Kopwan mampu berkembang dan memiliki usaha yang profitable. 

Salah satu contoh sukses Kopwan adalah Koperasi Setia Bhakti Wanita (SBW). 

Koperasi SBW mampu mandiri dan tidak menggantungkan diri dari dana pemerintah. 

Koperasi ini telah berdiri sejak tahun 1975  di Surabaya dan memiliki berbagai unit usaha, 

yaitu USP, swalayan, learning center, dan griya tamu. Berbagai penghargaan telah diraih 

oleh Koperasi SBW, diantaranya adalah Koperasi Teladan, Koperasi Andalan, Koperasi 

Teladan Utama, dan Koperasi Berprestasi. 

Sampai dengan tahun 2012, jumlah simpanan yang ada di USP Koperasi SBW 

telah mencapai Rp 100,3 miliar dan modal kerja sebesar Rp137,4 miliar. Jumlah anggota 

Koperasi SBW hingga tahun 2013 mencapai 11.433 orang yang menjalankan kegiatan 

simpan pinjam menggunakan sistem tanggung renteng. Kesuksesan Koperasi SBW dalam 

menjalankan sistem ini menyebabkan Koperasi SWB dijadikan sebagai pusat 
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pembelajaran bagi koperasi-koperasi lainnya di Indonesia yang ingin menerapkan sistem 

tanggung renteng. Namun demikian, perlu dicatat bahwa keberhasilan Koperasi SBW 

didukung oleh budaya masyarakat lokal yang terus terang ala Surabaya, yang juga 

diterapkan dalam proses penentuan anggota koperasi. Contoh Kopwan lain yang terbilang 

sukses adalah Kopwan Serba Usaha Setia Budi (Malang) dan Kopwan Tunas Wanita Abadi 

(Jakarta). 

 

5.4. Menuju Koperasi yang Lebih Profesional 

Pengelolaan koperasi memerlukan peningkatan profesionalitas guna 

memperluas jangkauan layanan keuangan mikro dan meningkatkan daya saingnya 

dengan beragam lembaga keuangan yang tumbuh subur di Indonesia. Selain itu, anggota 

dan nasabah juga berkembang, sehingga koperasi perlu melakukan perubahan dan 

pembenahan agar mampu tumbuh seiring dengan perkembangan anggotanya. 

Profesionalitas koperasi mencakup efektivitas dan efisiensi layanan kepada anggota, 

inovasi dan penggunaan teknologi yang tepat guna, serta manajemen pengelolaan 

koperasi yang lebih baik. 

Salah satu contoh koperasi yang melakukan inovasi dan adaptasi teknologi 

dalam melayani anggotanya adalah Kopdit (Credit Union) Lantang Tipo (CULT). CULT 

merupakan kopdit tertua di Kalimantan Barat, yang didirikan pada tahun 1976 oleh 

sekelompok guru. Saat ini, CULT sudah beroperasi di hampir seluruh pelosok Kalimantan 

Barat melalui 50 kantor cabang dengan total aset lebih dari Rp1 triliun. Per Juni 2015, 

anggota CULT tercatat telah mencapai 173.472 orang. Dalam layanannya CULT 

mengadaptasi penggunaan teknologi ponsel. Penerima layanan dapat melakukan 

pengecekan saldo dan menerima notifikasi cicilan melalui short message services (SMS). 

CULT adalah salah satu dari sedikit koperasi yang menyediakan layanan melalui Auto 

Teller Machine (ATM), di mana telah terdapat setidaknya lima kantor cabang di tingkat 

Kabupaten yang memiliki mesin ATM.13 

Upaya mendorong koperasi menjadi lembaga yang profesional mendapatkan 

momentum dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2013.  Namun, pemberlakuan UU No. 1 

Tahun 2013 ini sekaligus juga menjadi salah satu tantangan bagi koperasi. UU tersebut 

                                                           
13www.culantangtipo.com. 

http://www.culantangtipo.com/
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mensyaratkan bahwa lembaga yang memberikan pelayanan keuangan mikro perlu 

memenuhi persyaratan badan hukum, pemodalan, dan izin usaha. Sebelum adanya 

undang-undang ini, koperasi, baik yang menjalankan layanan keuangan mikro maupun 

yang tidak, hanya wajib mendaftarkan dirinya ke Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan 

adanya UU No. 1 Tahun 2013, bagi koperasi yang memilih badan hukum Koperasi LKM, 

setelah memproses badan hukumnya, masih harus mengajukan izin usaha sebagai LKM 

ke OJK. 

Mengingat UU No. 1 Tahun 2013 masih relatif baru, maka banyak koperasi yang 

memiliki kekhawatiran terkait kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan sebagai 

suatu LKM. Persyaratan yang dimaksud antara lain mengenai permodalan serta 

kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan 

pengelolaan keuangan yang prudent. Menyadari kondisi ini, OJK senantiasa berupaya 

untuk membantu LKM agar mampu tumbuh sehat menjadi lembaga keuangan yang kuat, 

berkelanjutan, dan profitable. Merangkul koperasi bukanlah tugas yang mudah, 

mengingat jumlahnya yang sangat besar dengan beragam isu yang mereka hadapi. Situasi 

ini memerlukan solusi pemecahan kasus per kasus yang cukup rumit. Namun, mendorong 

koperasi menjadi suatu lembaga yang lebih profesional akan memberikan dampak positif 

yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Secara agregat akan tercipta kondisi 

ekonomi nasional yang lebih resilien yang bersandar pada koperasi sebagai soko guru 

perekonomian Indonesia. 
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BAB 6 

ASURANSI 

 

Berbagai peristiwa dapat mengancam kehidupan sebuah rumah tangga 

berpendapatan rendah dan UMKM. Jika mimpi buruk tersebut menjadi kenyataan, maka 

keadaan sebuah rumah tangga kemungkinan akan terperosok ke dalam lingkaran 

kemiskinan yang semakin dalam. Meninggalnya pencari nafkah rumah tangga, anggota 

keluarga yang sakit, kecelakaan, kegagalan panen, dan bencana alam merupakan contoh-

contoh peristiwa yang dapat menimbulkan guncangan keuangan yang luar biasa bagi 

rumah tangga miskin dan rentan maupun UMKM. Pada situasi seperti inilah Asuransi 

Mikro dapat berperan. Banyak studi yang telah menunjukkan bahwa akses masyarakat 

miskin terhadap Asuransi Mikro berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. 

Penyedia asuransi di Indonesia terbilang banyak, namun hanya sedikit yang 

telah memasuki pasar masyarakat berpendapatan rendah. Sebagai konsekuensinya, 

tingkat penggunaan Asuransi Mikro juga masih sangat rendah, meskipun terdapat 

peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan asuransi untuk menutupi risiko-risiko 

yang mereka hadapi. OJK sebagai regulator telah menyikapi kondisi ini dengan 

mengupayakan pengembangan Asuransi Mikro melalui dua fokus utama, yaitu:1 

1. menstimulasi ketersediaan produk Asuransi Mikro yang sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah; serta 

2. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk asuransi. 

Bab ini secara singkat akan membahas mengenai definisi Asuransi Mikro dan 

kebutuhan Asuransi Mikro di Indonesia. Selain itu, didiskusikan pula beragam hambatan 

yang dihadapi dalam pengembangan layanan asuransi mikro di Indonesia. Pada bagian 

akhir disajikan uraian mengenai best practices Asuransi Mikro di negara lain. 

 

6.1. Definisi Asuransi Mikro 

Asuransi Mikro adalah produk yang secara khusus dirancang untuk memberikan 

perlindungan pada masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan produk 

asuransi yang terjangkau agar mereka dapat mengatasi dan pulih dari risiko-risiko yang 

                                                           
1http://www.ojk.go.id/en/press-release-ojk-arranges-micro-insurance-market. 

http://www.ojk.go.id/en/press-release-ojk-arranges-micro-insurance-market
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umum2. OJK mendefinisikan Asuransi Mikro di Indonesia sebagai produk asuransi yang 

diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sederhana fitur dan 

administrasinya, mudah didapat, ekonomis harganya, serta segera dalam penyelesaian 

pemberian santunan3. Definisi ini mengandung upaya keberpihakan dan perlindungan 

terhadap masyarakat kelas bawah dalam menghadapi situasi sulit dalam kehidupannya. 

Banyak pihak yang memiliki perspektif dan konsep yang kurang tepat mengenai 

Asuransi Mikro. Asuransi Mikro dipahami sebagai suatu produk asuransi dengan 

karakteristik yang sama saja dengan produk-produk asuransi pada umumnya, hanya 

dengan nilai premi yang jauh lebih kecil. Untuk meluruskan kekeliruan pemahaman ini, 

maka pada Tabel 6.1 disajikan perbedaan di antara asuransi konvensional dengan asuransi 

mikro. 

 

Tabel 6.1 

Perbedaan antara Layanan Asuransi Mikro dan Asuransi Konvensional 

 

Layanan Asuransi Mikro Layanan Asuransi Non-Mikro (Konvensional) 

Polis berupa voucher atau sertifikat 

(maksimal 2 lembar) 
Polis berlembar-lembar 

Bentuk dan jenis santunan sederhana dan 

tidak rumit 
Polis memuat syarat dan ketentuan yang luas 

Sedikit pengecualian Banyak pengecualian 

Premi dan santunan sudah ditetapkan dan 

jumlahnya sama bagi setiap tertanggung 

Premi dan nilai pertanggungan tergantung 

dari kemampuan dan permintaan tertanggung 

Jangka waktu umumnya tidak lebih dari 1 

tahun 
Jangka waktu1 tahun atau lebih 

Tanpa perlu melakukan cek kesehatan 
Perlunya cek kesehatan untuk asuransi 

kesehatan 

Dapat dibeli langsung, melalui swalayan, kios-

kios, kantor kepala desa atau tempat lain 

yang ditentukan dan kelompok masyarakat  

Produk dapat diperoleh di kantor cabang 

asuransi, melalui agen atau broker 

Santunan diterima tidak lebih dari 10 hari 

setelah dokumen diterima secara lengkap 

dan benar 

Ganti rugi diterima dalam 30 hari setelah 

dokumen lengkap dan langsung di kantor 

cabang asuransi 

Sumber: http://asuransimikroindonesia.org/main/perbedaan-antara-produk-asuransi-

mikro-dan-bukan-mikro/. 

 

                                                           
2 Sumber: Microinsurance Indonesia: Demands and Market Prospects. Allianz AG, GTZ, and UNDP 

Public Private Partnership, Agustus 2006. 

3 Grand Design Asuransi Mikro OJK. 

http://asuransimikroindonesia.org/main/perbedaan-antara-produk-asuransi-mikro-dan-bukan-mikro/
http://asuransimikroindonesia.org/main/perbedaan-antara-produk-asuransi-mikro-dan-bukan-mikro/
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Produk asuransi pada umumnya sulit dimengerti oleh para pelaku usaha mikro. 

Produk asuransi konvensional sulit diperoleh, mahal, dan proses pengurusan klaimnya 

memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, telah dilakukan upaya bersama di 

antara OJK selaku regulator dengan industri asuransi untuk menyediakan produk Asuransi 

Mikro yang memiliki karakteristik berikut ini4. 

1. Sederhana, yaitu produk Asuransi Mikro memiliki polis, fitur, dan proses administrasi 

yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Selain 

itu, produk Asuransi Mikro seharusnya memberikan manfaat perlindungan dasar 

atas risiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah.  

2. Mudah didapat, yaitu produk Asuransi Mikro dapat diperoleh di lingkungan 

masyarakat umum khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di 

lembaga-lembaga keuangan mikro, kantor pos, outlet pegadaian, minimarket, 

supermarket, dan koperasi. 

3. Ekonomis, yaitu premi yang ditetapkan untuk produk Asuransi Mikro harus 

terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi 

yang optimal. Untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional produk Asuransi 

Mikro harus sangat efisien. 

4. Segera, yaitu proses pembayaran klaim harus Asuransi Mikro segera dilakukan 

setelah terjadinya risiko, lebih cepat dari proses pembayaran Asuransi Non Mikro. 

Hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tidak memiliki 

tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak 

keuangan dari musibah yang terjadi. 

 

6.2. Kebutuhan Asuransi Mikro di Indonesia  

Jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun dalam beberapa 

tahun terakhir. Namun, jumlah penduduk yang tergolong miskin dan rentan masih relatif 

tinggi, yaitu sekitar 40 persen dari total penduduk5. Masyarakat miskin dan rentan adalah 

mereka dengan pendapatan per kapita sama dengan atau kurang dari Rp370.000 per 

bulan6. 

                                                           
4http://asuransimikroindonesia.org/main/memahami-asuransi-mikro/. 
5 TNP2K (2014). 

6 Dengan menggunakan data Susenas 2010. 

http://asuransimikroindonesia.org/main/memahami-asuransi-mikro/
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Masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan mudah mengalami distorsi 

keuangan. Beberapa peristiwa yang dapat memicu distorsi keuangan dapat 

diklasifikasikan ke dalam peristiwa yang bersifat pasti atau tidak pasti. Contoh peristiwa 

yang sifatnya pasti adalah kematian anggota keluarga dan peningkatan biaya pendidikan 

anak, sedangkan contoh peristiwa yang tidak pasti mencakup bencana alam, kegagalan 

panen, kecelakaan kerja, atau anggota keluarga yang sakit. Peristiwa-peristiwa tersebut 

dapat dengan mudah mengarahkan mereka ke dalam kondisi kemiskinan yang lebih 

dalam. 

Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang dan sedang 

mengarah menjadi negara berpendapatan menengah merupakan pasar besar bagi 

produk-produk asuransi, termasuk Asuransi Mikro. Industri asuransi di Indonesia 

mengalami pertumbuhan pesat antara tahun 2008 hingga 2012, dengan pertumbuhan 

premi bruto mencapai rata-rata 18 persen per tahun. Penetrasi asuransi dan densitas 

asuransi di Indonesia juga mengalami peningkatan. Penetrasi asuransi merupakan rasio 

dari premi asuransi terhadap PDB, sedangkan densitas asuransi adalah premi asuransi per 

kapita. 

 

Tabel 6.2. 

Perkembangan Industri Asuransi di Indonesia Tahun 2008 dan 2012 

 

Indikator 2008 2012 

Pertumbuhan 

Tahunan 

(5 tahun) 

Total aset Rp243,6 triliun Rp556,2 triliun 25.70% 

Total premi bruto Rp89,99 triliun Rp171,62 triliun 18.10% 

Penetrasi Asuransi 1,90% 2,08% - 

Densitas Asuransi 393 ribu 703 ribu - 

Sumber: 9th International Microfinance Conference 2013 Report. 

 

Sekalipun industri asuransi berkembang pesat, tingkat kepemilikan asuransi di 

kalangan penduduk Indonesia masih cenderung rendah. Sampai dengan tahun 2010, 

hanya 24 persen penduduk Indonesia yang memiliki asuransi (Bank Dunia, 2010). 

Masyarakat yang memiliki produk asuransi umumnya merupakan masyarakat yang 

berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi produk asuransi 

yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah masih minim, sehingga potensi 
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pengembangan produk Asuransi Mikro yang melayani kebutuhan segmen ini masih 

sangat luas. 

Perkembangan industri Asuransi Mikro di Indonesia sebagaimana disajikan pada 

Gambar 6.1 mencatat pertumbuhan positif pada kurun waktu Juni 2014 hingga Juni 2015. 

Nilai premi meningkat hingga lebih dari 700 persen, yaitu dari Rp112,6 miliar pada Juni 

2014 menjadi Rp876,3 miliar. Salah satu faktor pendorong peningkatan jumlah premi 

tersebut adalah penambahan jumlah peserta Asuransi Mikro sebanyak 3,9 juta peserta. 

Jumlah perusahaan asuransi yang mengelola produk Asuransi Mikro juga mengalami 

peningkatan,yaitu dari 26 perusahaan pada Juni 2014 menjadi 49 perusahaan pada Juni 

2015. 

 

Gambar 6.1. 

Perkembangan Asuransi Mikro di Indonesia Tahun 2014-2015 

 

 
 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Beberapa perusahaan asuransi, seperti Asuransi Central Asia (ACA), Chartis 

Insurance Indonesia, Asuransi Allianz Life Indonesia, Asuransi Jiwasraya (Persero), dan 

Asuransi Jasaraharja Putra telah menawarkan produk Asuransi Mikro. Namun, belum ada 

Juni 2014 Des 2014 Juni 2015

Premi (miliar Rp) 112.6 851.6 876.3

Peserta (juta) 5.9 8.9 9.8

Jumlah perusahaan 26 35 49
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entitas usaha yang secara khusus mengembangkan pasar asuransi mikro7. Pengembangan 

produk Asuransi Mikro masih terbatas pada jenis Asuransi Jiwa untuk pertanggungan 

kredit (credit life) dan Asuransi Bencana. Selain itu, Asuransi Mikro masih berada dalam 

fase pertumbuhan awal, sehingga belum memiliki kerangka regulasi yang spesifik. 

Meskipun demikian, upaya untuk memperkenalkan Asuransi Mikro terus 

dilakukan dan telah membuahkan hasil. Salah satu contoh sukses penerapan skim 

Asuransi Mikro di Indonesia adalah Asuransi Mikro Ternak Sapi di Padang Panjang, 

Sumatera Barat. Sebuah kelompok tani yang terdiri dari 28 anggota yang bekerja di bidang 

pemerahan susu sapi, penangkar benih, dan lainnya diperkenalkan dengan produk 

Asuransi Mikro Ternak Sapi oleh Dinas Pertanian setempat. Skema ini pertama kali 

diluncurkan pada bulan Oktober 2013 oleh Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian 

yang bekerjasama dengan empat perusahaan asuransi. 

Para peternak di Padang Panjang menganggap asuransi ini sangat menolong. 

Salah satu anggota kelompok tani mengungkapkan bahwa bisnis ternak sapi 

membutuhkan modal yang besar dan sapi sangat rentan terhadap penyakit bahkan 

kematian, sehingga risiko yang ditanggung investor sangat besar. Efek positif Asuransi 

Ternak Sapi telah dirasakan oleh anggota kelompok tani, di mana terdapat sapi milik 

anggota yang mati setelah melalui proses persalinan. Oleh karena sapi yang mati tersebut 

telah didaftarkan sebagai obyek asuransi, maka peternak yang bersangkutan 

mendapatkan pembayaran klaim sebesar 70 persen dari harga standar lelang sapi yang 

berlaku di wilayah setempat. 

 

6.3. Tantangan Asuransi Mikro 

Asuransi Mikro adalah salah satu komponen kunci bagi Strategi Nasional untuk 

Inklusi Keuangan di Indonesia, dengan cara menyediakan produk-produk asuransi 

berbiaya rendah untuk segmen pasar yang luas, namun belum terlayani. Saat ini, masih 

terdapat pesimisme mengenai prospek perkembangan Asuransi Mikro di Indonesia. 

Pesimisme ini terutama bersumber dari fakta bahwa pasar Asuransi Mikro adalah 

masyarakat berpendapatan rendah dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. 

 

                                                           
7 Sumber: 9th International Microfinance Conference 2013 Report. 
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Untuk mengatasinya, Asuransi Mikro memerlukan pendekatan yang berbeda 

dari sisi kebijakan maupun implementasinya, karena sektor ini melayani target yang 

spesifik, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Segmen pasar masyarakat dengan 

karakteristik penghasilan rendah yang biasanya bekerja di sektor informal dan tinggal di 

daerah perdesaan jumlahnya mencapai jutaan orang di Indonesia. Perbedaan 

karakteristik berdampak pada variasi tantangan dan isu yang dihadapi. 

Tantangan asuransi mikro dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tantangan 

dari sisi supply dan demand. Tantangan dari sisi supply atau internal perusahaan 

mencakup: 

1. perusahaan asuransi membutuhkan insentif yang kuat untuk memasuki pasar 

asuransi mikro; 

2. permasalahan tentang skala ekonomi, menjaga biaya akuisisi dan administrasi pada 

tingkat yang efisien; serta 

3. pengelolaan biaya klaim. 

Sedangkan dari sisi demand, tantangan yang dihadapi oleh industri Asuransi Mikro antara 

lain berupa: 

1. tingkat wawasan masyarakat berpenghasilan rendah mengenai produk-produk 

asuransi yang masih terbatas; 

2. mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah masih menganggap produk asuransi 

sebagai produk untuk orang yang berpenghasilan tinggi; dan 

3. pengalaman buruk masyarakat tatkala berurusan dengan perusahaan asuransi. 

Adapun isu-isu yang berkembang di sekitar upaya pengembangan Asuransi 

Mikro dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu isu strategis, isu yang terkait dengan 

produk, serta isu yang terkait operasional dan distribusi asuransi mikro. Detil dari setiap 

isu ditampilkan pada Tabel6.3. 
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Tabel 6.3  

Tantangan Ekspansi Asuransi Mikro di Indonesia 

 

ISU STRATEGIS ISU PRODUK 
ISU OPERASIONAL DAN 

DISTRIBUSI 

 Regulasi dan 

kebijakan yang 

belum  mendukung 

pengembangan 

produk asuransi 

mikro 

 Diferensiasi antara 

asuransi mikro 

dengan program 

jaminan sosial 

pemerintah (BPJS 

Kesehatan) 

 Kapasitas rendah 

untuk membayar 

premi oleh rumah 

tangga 

berpenghasilan 

rendah 

 

 Tambahan risiko 

untuk konsumen 

dari skema 

asuransi mikro 

informal, yang 

membutuhkan 

intervensi 

pemerintah 

melalui regulasi 

dan supervisi 

 Permintaan yang 

terbatas/laten 

karena kurangnya 

pemahaman akan 

pentingnya asuransi 

untuk memitigasi  

risiko yang tidak 

terduga 

 Kontrak yang rumit 

dan sulit dimengerti 

 Kurangnya produk 

yang secara khusus 

melayani kebutuhan 

rumah tangga 

berpenghasilan 

rendah  

 Biaya transaksi yang 

tinggi  

 Perlunya pendidikan 

konsumen untuk 

masyarakat 

berpenghasilan 

rendah, baik untuk 

meningkatkan 

pemahaman 

maupun untuk 

menghindari 

persepsi negatif 

tentang asuransi 

 

 Persyaratan peraturan yang 

tinggi  menghambat 

penciptaan produk asuransi 

mikro, yang kemudian 

menghambat distribusi 

produk asuransi mikro 

secara luas 

 Biaya distribusi tinggi 

karena persyaratan 

sertifikasi agen yang tinggi, 

sehingga tidak sesuai 

dengan produk asuransi 

mikro  

 Kurangnya pemahaman dan 

pengetahuanperusahaan 

asuransi untuk 

mengembangkan dan 

mendistribusikan produk 

asuransi mikro  

 Kurangnya aktuaris asuransi 

jiwa dan umum 

 Strategi distribusi alternatif 

untuk menjangkau target 

asuransi mikro yang 

sebagian besar tinggal di 

wilayah pedesaan  

 

Sebelum dikembangkan di Indonesia, skema-skema Asuransi Mikro telah 

diterapkan di berbagai negara lain. Oleh karena itu, regulator maupun industri asuransi di 

Indonesia dapat bercermin dari negara lain dalam mengembangkan pasar Asuransi Mikro. 

Tabel 6.4 menunjukkan contoh pengalaman negara lain dalam memadukan strategi yang 

terbukti mampu mendorong pertumbuhan Asuransi Mikro. 
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Tabel 6.4. 

Pengalaman Negara Lain dalam Pengembangan Asuransi Mikro 

 

Regulasi dan 

Kebijakan Eksternal 

India: menetapkan kuota untuk setiap perusahaan yang harus 

didedikasikan untuk sektor sosial dan rural 

Filipina:Intervensi dan subsidi untuk sektor swasta di bidang yang 

tidak dapat mereka tanggung semua resiko (misalnya asuransi 

tanaman dan bencana alam) 

Saluran Distribusi 

Brazil: distribusi melalui model "banking correspondents" di 

wilayah yang tidak terlayani dan di tempat yang terlalu terpencil 

untuk cabang bank; ini mencakup distribusi melalui kantor pos, 

toko ritel 

Afrika Selatan: ritel sangat terlibat dalam penawaran layanan 

keuangan selain dari barang jualan mereka. Ini karena tingginya 

minat (nasabah baru, interaksi yang meningkat dengan nasabah 

yang ada), mendorong perilaku yang lebih menguntungkan, 

leveage investasi yang ada seperti infrastruktur pembayaran. 

Kebijakan dan 

Regulasi Internal 

Filipina: CLIS menjual asuransi kecelakaan personal sukarela 

melalui 1.500 cabang rantai pegadaian. Pelatihan yang 

diwajibkan pegawai cabang sebagai agen asuransi mikro telah 

menghasilkan pertumbuhan penjualan 1.500 persen penjualan 

 

Sebagai upaya mengembangkan pasar Asuransi Mikro, OJK telah menyusun 

Roadmap Pengembangan Asuransi Mikro di Indonesia untuk tahun 2013 hingga 2016. Isi 

roadmap mencakup pengembangan regulasi, pengembangan kapasitas, serta 

pengembangan edukasi dan kesadaran masyarakat. OJK juga mendorong pengembangan 

distribusi melalui agen, seperti outlet ritel, kantor pos, lembaga nonprofit maupun 

lembaga-lembaga lainnya yang telah tersedia di masyarakat yang dapat dibina dan 

dikembangkan sebagai distributor atau agen dari produk Asuransi Mikro. Selain itu, OJK 

bersama dengan Asosiasi Asuransi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa 

Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia juga telah menyusun Grand Design 

Pengembangan Asuransi Mikro Indonesia yang memuat tentang: 

1. pengaturan Asuransi Mikro di Indonesia yang mencakup pengelola risiko Asuransi 

Mikro, penyalur produk, dan fitur produk; serta 

2. strategi pengembangan Asuransi Mikro yang mencakup kapasitas, edukasi, dan 

sosialisasi Asuransi Mikro. 
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BAB 7 

PEGADAIAN 

 

Gadai merupakan salah satu sektor keuangan mikro yang penting di Indonesia 

dan telah memiliki sejarah penyediaan skema kredit mikro yang panjang. Jasa keuangan 

ini umumnya digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan 

keuangan formal untuk memperoleh pinjaman. Di Indonesia, transaksi gadai sangat 

umum bagi masyarakat di pedesaan dan semi perkotaan, di mana layanan perbankan 

masih terbatas. Gadai sebagai transaksi pembiayaan diminati masyarakat dikarenakan 

kemudahan prosesnya. Selain di Indonesia, gadai telah menjadi salah satu sumber 

pinjaman di banyak negara berkembang, yang biasanya digunakan untuk keperluan 

konsumsi maupun dana darurat (Brau dan Woller, 2004). 

Gadai didefinisikan sebagai meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan 

menyerahkan barang sebagai tanggungan dan jika telah sampai pada waktunya tidak 

ditebus, barang tanggungan tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman1. Kegiatan 

gadai di Indonesia sebenarnya telah dilakukan oleh banyak pihak dan lembaga. Namun, 

kegiatan gadai yang formal hingga saat ini hanya dapat dilakukan melalui PT Pegadaian 

dan bank. 

Bab ini secara khusus membahas perkembangan layanan gadai di Indonesia 

yang dilakukan oleh PT Pegadaian kepada masyarakat umum dan usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM). 

 

7.1. Pegadaian di Indonesia 

Pemberian pinjaman dengan sistem gadai telah ada di Indonesia semenjak 

pendirian Bank van Leening oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 

1746. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengambil alih usaha pegadaian dan 

mendirikan Pegadaian Negara pertama pada tahun 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat, 

yang sampai dengan saat ini diperingati sebagai hari ulang tahun PT Pegadaian. Bentuk 

badan hukum PT Pegadaian pun berubah dari waktu ke waktu, dimulai dari Perusahaan 

Jawatan (Perjan) (tahun 1905), Perusahaan Negara (1961), Perjan (1969), Perusahaan 

                                                           
1Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005. 
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Umum (Perum) (1990), dan akhirnya menjadi Persero pada tahun 2002 sampai dengan 

saat ini. 

PT Pegadaian menjalankan kegiatan usahanya sebagai penyedia jasa layanan 

gadai dan fidusia kepada masyarakat. Selain itu, PT Pegadaian juga berfungsi sebagai 

Public Service Obligation (PSO) yang berfokus pada pelayanan rakyat. PT Pegadaian pada 

dasarnya didirikan dengan latar belakang untuk2: 

1. mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya; 

2. meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil; serta 

3. mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. 

Lebih jauh lagi, PT Pegadaian didirikan juga untuk menyalurkan pinjaman kepada UMKM. 

Kekuatan PT Pegadaian dalam memberikan layanan keuangannya adalah dalam 

hal ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang 

lebih cepat. Kantor layanan PT Pegadaian tidak hanya terdapat di kota-kota besar, namun 

juga menjangkau hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, PT Pegadaian memiliki 

kontribusi yang signifikan dalam pengembangan keuangan mikro di Indonesia. 

Perkembangan kegiatan PT Pegadaian dari tahun 2012 ke 2013 menunjukkan 

peningkatan, namun relatif menurun pada tahun 2014 (Tabel 7.1). Pada tahun 2013, 

jumlah kantor operasional PT Pegadaian meningkat sebanyak 57 unit dari tahun 2012, 

namun turun lebih dari 200 unit pada tahun 2014. Sementara itu, Galeri 24 yang khusus 

melayani jual-beli emas meningkat meningkat signifikan di tahun 2013 sebanyak 101 unit 

dari tahun 2012, namun hanya bertambah satu unit di tahun 2014. 

Tabel 7.1 juga menunjukkan bahwa jumlah nasabah PT Pegadaian mengalami 

peningkatan secara konsisten sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Jumlah 

nasabah meningkat sekitar 192 ribu orang dari tahun 2012 menjadi sekitar 6,1 juta orang 

di tahun 2013. Di tahun 2014, jumlah nasabah PT Pegadaian telah mencapai sekitar 6,2 

juta orang. 

 

 

 

 

 

                                                           
2http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php. 

http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php


Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman 73 

 

Tabel 7.1 

Ikhtisar Non-Keuangan PT Pegadaian Tahun 2012-2014 

 

Uraian 2012 2013 2014 

Kantor Wilayah 12 12 12 

Kantor Operasional 4.604 4.661 4.456 

Galeri 24 53 154 155 

Pegawai Tetap 7.907 13.008 12.591 

Jumlah Nasabah 5.885.454 6.077.344 6.157.640 

Sumber: Laporan Tahunan PT Pegadaian, 2014. 

 

Kinerja keuangan PT Pegadaian menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi 

dari tahun 2012 ke tahun 2013. Namun, peningkatan kinerja keuangan Pegadaian dari 

tahun 2013 ke tahun 2014 relatif lebih rendah. Bahkan, pendapatan usaha dan laba bersih 

mengalami penurunan pada tahun 2014. 

Berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan oleh PT Pegadaian yang disajikan 

pada Tabel 7.2, sejak tahun 2012, jumlah aset PT Pegadaian bertambah lebih dari Rp4,15 

triliun menjadi Rp33,46 triliun di tahun 2013 dan di tahun 2014 jumlah aset meningkat 

menjadi Rp35,34 triliun. Jumlah ekuitas PT Pegadaian tercatat sebesar Rp10,35 triliun di 

tahun 2014. Jumlah ini meningkat signifikan, yaitu lebih dari Rp4,9 triliun jika 

dibandingkan dengan kondisi ekuitas pada tahun 2012. 

Dari sisi pendapatan usaha, di tahun 2014, PT Pegadaian mengalami penurunan 

pendapatan dari tahun 2013 sebesar Rp63,87 miliar. Sementara pada tahun 2013 terjadi 

kenaikan pendapatan sebesar Rp140,19 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2012. 

Penurunan pendapatan usaha PT Pegadaian juga berdampak pada penurunan laba bersih. 

Pada tahun 2014, laba bersih PT Pegadaian menurun sebesar Rp198,8 miliar dari tahun 

2013. Sementara pada tahun 2013, terjadi kenaikan laba sebesar Rp2,48 miliar. 

Tabel 7.2 

Ikhtisar Keuangan PT Pegadaian Tahun 2012-2014 

 

Indikator Keuangan 2012 2013 2014 

Aset 29.311.898 33.469.357 35.344.988 

Ekuitas 5.371.885 10.358.622 11.208.838 

Pendapatan Usaha 7.724.570 7.864.767 7.800.894 

Laba Bersih 1.904.823 1.907.304 1.708.502 

Sumber: Laporan Tahunan PT Pegadaian, 2014. 
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7.2. Layanan Mikro Pengadaian 

PT Pegadaian dalam menjalankan usahanya memiliki visi sebagai lembaga yang 

dapat memberikan solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi 

market leader dan layanan keuangan mikro berbasis fidusia yang selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. Untuk mendukung visi tersebut, PT 

Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

1. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek; 

2. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; serta 

3. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikat, dan perdagangan logam dan 

batu mulia. 

PT Pegadaian memiliki tiga inti layanan, yaitu Pembiayaan, Emas, dan Aneka Jasa 

(Gambar 7.1). Ketiga inti layanan ini diturunkan menjadi lima lini bisnis yang aktif 

dilakukan Pegadaian. Dari sisi Pembiayaan, terdapat tiga lini bisnis yang dijalankan, yaitu 

Gadai, Kredit Mikro Fidusia, dan Syariah. Skema layanan pembiayaan tesebut lebih banyak 

ditujukan untuk kegiatan produktif dan konsumtif. Sementara itu, layanan Emas sebagai 

inti kedua adalah bisnis perdagangan emas. Layanan Emas melayani kegiatan jual/beli 

baik dengan cara angsuran maupun dengan cash serta kegiatan sertifikasi. Layanan lain 

yang ditawarkan Pegadaian adalah layanan Aneka Jasa yang meliputi bisnis jasa lainnya. 

Layanan aneka jasa diperuntukkan bagi kegiatan remittance, payment, optimalisasi aset, 

dan lain-lain. 
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Gambar 7.1 

Segmen Bisnis PT Pegadaian 

 

 

 

PT Pegadaian menyediakan beberapa produk variatif yang mampu menjangkau 

berbagai lapisan masyarakat (Tabel 7.3). Produk PT Pegadaian, yaitu Kredit Cepat Aman 

(KCA) merupakan jenis produk yang paling diminati masyarakat. KCA dilakukan dengan 

dasar hukum gadai yang mensyaratkan jaminan seperti emas/perhiasan, kendaraan 

bermotor, alat elektronik, dan lain sebagainya. KCA memiliki plafon pinjaman mulai dari 

Rp50 ribu sampai dengan Rp200 juta, dengan tenor maksimal 4 bulan dan dapat 

diperpanjang dengan mengangsur. 
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Tabel 7.3 

Produk PT Pegadaian 

 

Produk Fitur 

Pegadaian KCA 

(Kredit Cepat Aman) 

 Berdasarkan hukum gadai 

 Jaminan: perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor, 

elektronik, alat rumah tangga lainnya 

 Plafon: Rp50,000 – Rp200,000,000 

 Sewa modal: maksimum 1.15% per 15 hari 

 Tenor: maksimum 4 bulan, dapat diperpanjang dengan 

mengangsur 

Pegadaian Rahn 

 Jasa gadai berlandaskan prinsip syariah 

 Plafon: Rp50,000 – Rp200,000,000 

 Biaya administrasi: Rp2,000 – Rp100,000 

 Tarif Ijaroh: Rp80 – Rp90 per 10 hari masa penyimpanan 

(untuk setiap kelipatan Rp10,000 dari taksiran barang 

jaminan yang diagunkan) 

Pegadaian Kreasi 

(Kredit Angsuran 

Fidusia) 

 Pinjaman kepada pengusaha mikro untuk pengembangan 

usaha 

 Pengembalian: angsuran per bulan 

 Tenor: 12 – 36 bulan 

 Jaminan: BPKB kendaraan bermotor 

 Bunga: 1% flat per bulan 

Pegadaian Kresna 

(Kredit Serba Guna) 

 Pinjaman kepada pegawai/karyawan 

 Untuk tujuan konsumtif ataupun produktif 

 Tenor: 12 – 120 bulan 

 Plafon: berdasarkan angsuran (yang maksimumnya adalah 

1/3 dari penghasilan bersih) 

Pegadaian MULIA 
 Penjualan emas secara tunai ataupun angsuran 

 Produk syariah 

Pegadaian AMANAH  
 Untuk kepemilikan kendaraan bermotor 

 Pinjaman untuk pegawai tetap 

Sumber: Laporan Tahunan PT Pegadaian, 2014. 

 

Khusus untuk layanan usaha mikro, PT Pegadaian menyediakan tiga produk 

pinjaman berbasis fidusia yang terdiri atas Kreasi, Kresna, dan Krista. Kreasi merupakan 

produk pinjaman yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil dalam rangka 

pengembangan usaha. Teknik pengembalian simpanan produk Pegadaian Kreasi adalah 

mengangsur bunga sebesar 1 persen flat per bulan dengan tenor pinjaman terbatas 12 

sampai dengan 36 bulan saja (1 sampai dengan 3 tahun). Pegadaian juga mewajibkan 

jaminan, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebelum memperoleh 

pinjaman tersebut. 
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Kresna merupakan salah satu produk Pegadaian yang khusus diberikan kepada 

karyawan tetap maupun karyawan outsourcing guna pemenuhan keperluan investasi 

maupun komsumtif (serba guna). Apabila tujuan pinjaman untuk keperluan konsumtif, 

maka batas pengembalian pinjaman maksimal 12 sampai dengan 120 bulan (1 tahun 

sampai dengan 10 tahun). Sedangkan batas pengembalian untuk tujuan investasi 

maksimum 15 tahun. Pegadaian mewajibkan jaminan seperti sertifikat, BPKB, atau logam 

mulia. 

Adapun Krista merupakan produk pinjaman yang diberikan kepada pengusaha 

mikro yang biasanya tergabung dalam satu kelompok atau asosiasi dengan menggunakan 

sistem tanggung renteng. Nilai pinjaman yang diberikan pada umumnya tergolong sangat 

kecil. Saat ini, penyaluran pinjaman Krista dihentikan sementara oleh pemerintah dalam 

rangka pengendalian dan pengelolaan yang lebih baik. 

Produk lainnya, yaitu Pegadaian Rahn merupakan jenis produk yang sebenarnya 

identik dengan produk KCA, namun dijalankan dengan prinsip syariah. Plafon pinjaman 

yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA dengan biaya administrasi sebesar Rp2.000 

sampai dengan Rp100.000. Produk Pegadaian Syariah lainnya adalah Pegadaian Mulia dan 

Amanah. Pegadaian Mulia meliputi penjualan emas tunai maupun angsuran, sedangkan 

Pegadaian Amanah ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sasaran 

konsumen pegawai tetap. 

Portofolio bisnis PT Pegadaian didominasi oleh layanan pembiayaan dengan 

aspek kegiatan gadai (Tabel 7.4). Pinjaman bisnis gadai tercatat meningkat dari tahun 

2013 sebesar Rp88,47 triliun menjadi Rp88,76 triliun di tahun 2014. Pinjaman ini terdiri 

atas dua produk, yaitu KCA dan Krasida, dengan proporsi pinjaman terbesar disumbang 

oleh KCA (Rp88,31 triliun) dan Krasida (Rp443,01 miliar). Proporsi pinjaman tersebut tidak 

jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, namun nilainya jauh berbeda dengan nilai 

kegiatan bisnis lainnya. Peningkatan pinjaman bisnis gadai diikuti perkembangan positif 

jumlah nasabah kedua produk gadai. Pada tahun 2014, jumlah nasabah bisnis gadai 

meningkat dari 2.416.683 nasabah di tahun 2013 menjadi 5.462.990 nasabah di tahun 

2014, atau meningkat 126,05 persen. 
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Tabel 7.4 

Portfolio Bisnis PT Pegadaian Tahun 2013-2014 

 

Uraian 2013 2014 

Gadai     

Pinjaman yang disalurkan* 88.476.757 88.762.477 

Nasabah (orang) 2.416.683 5.462.990 

Pendapatan sewa modal* 6.258.214 6.186.924 

Kredit Mikro Fidusia     

Pinjaman yang disalurkan* 697.307 1.037.881 

Nasabah (orang) 35.477 52.477 

Pendapatan sewa modal* 128.679 142.843 

Bisnis Emas     

Pembiayaan* 1.289.694 857.546 

Nasabah (orang) 86.876 56.002 

Margin* 51.091 34.578 

Syariah     

Pinjaman* 11.535.454 11.722.736 

Barang jaminan (potong) 3.351.405 3750.575 

Ujroh* 745.679 724.24 

Keterangan: *Dalam jutaan rupiah (kecuali dinyatakan lain) 

Sumber: Laporan Tahunan PT Pegadaian, 2014. 

 

Jumlah pinjaman yang disalurkan dalam bentuk kredit mikro fidusia pada tahun 

2014 adalah sebesar Rp1,03 triliun, setelah pada tahun 2013 hanya mencapai Rp697,3 

miliar. Penyaluran kredit mikro tersebut terdiri atas penyaluran kredit Kreasi sebesar 

Rp729,3 miliar dan penyaluran kredit Kresna sebesar Rp308,5 miliar. Pada tahun 2014, 

jumlah nasabah bisnis kredit mikro fidusia juga bertambah sebanyak 20 ribu nasabah, 

menjadi 52.477 nasabah. Jumlah nasabah tersebut terdiri dari Pegadaian Kreasi sebanyak 

47.143 nasabah dan Pegadaian Kresna sebanyak 5.334 nasabah. Sementara itu, kredit 

Krista sudah dihentikan penyalurannya sejak tahun 2011. 

Kegiatan bisnis emas PT Pegadaian, yang sering disebut pembiayaan Mulia, 

menunjukkan penurunan dari tahun 2013 sebesar Rp1,28 triliun menjadi Rp857,54 miliar 

di tahun 2014. Penurunan bisnis emas tersebut diikuti penurunan jumlah nasabah dari 

tahun 2013 sebanyak 86.876 nasabah menjadi 56.002 nasabah di tahun 2014. Hal 

tersebut berdampak pada penurunan jumlah margin pendapatan pembiayaan Mulia 

sebesar Rp16,51 miliar sepanjang tahun tersebut. 

Sementara itu, layanan kredit Syariah yang terbesar adalah produk Pegadaian 

Rahn. Pada tahun 2014, jumlah penyaluran uang pinjaman Rahn meningkat menjadi 
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Rp11,72 triliun dari tahun sebalumnya yang hanya sebesar 11,53 triliun. Jumlah barang 

jaminan Rahn juga meningkat menjadi 3.750.575 potong dan pada tahun 2014. 

Sedangkan Kredit Syariah yang ditujukan kepada pengusaha kecil dan mikro adalah Arrum 

dan Amanah. Kedua produk kredit Syariah ini menunjukkan kinerja positif dengan 

peningkatan penyaluran uang dari Rp137,08 miliar di tahun 2013 menjadi sebesar 

Rp212,39 miliar di tahun 2014. Arrum menyalurkan sebagian besar uang di tahun 2014, 

yaitu sebesar Rp200,33 miliar dibandingkan Amanah yang hanya menyalurkan uang 

sebesar Rp12,05 miliar. 

Secara total, pinjaman beredar PT Pegadaian berdasarkan skema konvensional 

maupun syariah dapat dilihat pada Gambar 7.2. Hampir 90 persen pinjaman yang 

disalurkan oleh PT Pegadaian berupa pinjaman konvensional. Pinjaman konvensional 

maupun syariah menunjukkan tren peningkatan dari triwulan pertama 2014 hingga 

triwulan pertama 2015. Secara khusus, terjadi peningkatan pinjaman beredar pada 

triwulan pertama 2015. Pinjaman beredar konvensional dan syariah meningkat lebih dari 

9 persen di triwulan pertama 2015. Dalam perkembangannya, Pegadaian juga mulai 

menyediakan layanan tabungan. Seiring dengan keunikan produk dan kemudahan proses 

administrasi banyak pula masyarakat menengah ke atas yang memanfaatkan jasa 

Pegadaian. 

 

Gambar 7.2 

Pinjaman Beredar Pegadaian (Rp triliun), 2014-2015 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015), 

Laporan Triwulanan, Triwulan I-2015. 

 

 

Triwulan I
2014

Triwulan II
2014

Triwulan III
2014

Triwulan IV
2014

Triwulan I
2015

24.08 24.44 24.06 24.64
26.98

2.99 3.16 3.14 3.30 3.61

Konvensional Syariah



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman 80 

 

7.3. Potensi PT Pegadaian untuk Meningkatkan Jangkuan Layanan Keuangan  

Kinerja non-keuangan dan keuangan membuktikan bahwa PT Pegadaian 

merupakan salah satu organisasi yang mapan. Jaringan kantor dan struktur permodalan 

yang solid juga menunjukkan bahwa PT Pegadaian memiliki potensi yang kuat untuk 

menjadi agen pembangunan masyarakat Indonesia terutama di daerah yang terpencil. PT 

Pegadaian telah memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 

khususnya golongan menengah ke bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari variasi jenis 

produk pinjaman khusus yang disediakan bagi pelaku UMKM yang menunjukkan 

perkembangan positif dan diikuti oleh peningkatan jumlah nasabah tiap tahunnya. 

Di periode Krisis Asia pada tahun 1997/1998, PT Pegadaian masih menunjukkan 

kinerja positif (Wibowo dan Gunawan, 1999). Jumlah pinjaman yang diberikan oleh PT 

Pegadaian tidak mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi BPR dan BRI 

Unit Desa. Hal ini membuktikan bahwa PT Pegadaian mampu berperan sebagai 

komplemen dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan di 

pedesaan.Beberapa kunci sukses Pegadaian antara lain adalah: 

1. struktur permodalan yang kuat; 

2. PT Pegadaian telah dikenal luas di kalangan masyarakat, sehingga memudahkan 

dalam meraih konsumen yang lebih banyak; 

3. jenis produk yang ditawarkan meliputi konvensional dan syariah; serta 

4. sumber daya manusia perusahaan yang mumpuni dan ditunjang dengan pengalaman 

lebih dari 100 tahun di industri pelayanan keuangan. 

 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman 81 

BAB 8 

MODAL VENTURA 

 

 

Salah satu tren terkini dalam upaya mendukung pertumbuhan UMKM dan 

perusahaan baru adalah meningkatnya peran Modal Ventura sebagai sumber 

permodalan. Tren ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara 

berkembang, termasuk di Indonesia. Bentuk pembiayaan Modal Ventura pada umumnya 

berupa penyertaan modal yang bersifat sementara. Berbeda dengan pembiayaan usaha 

lainnya, perusahaan Modal Ventura memberikan pendampingan manajemen dan turut 

mengambil risiko pendanaan. 

Modal Ventura merupakan salah satu sumber pendanaan alternatif bagi 

perusahaan baru yang kesulitan mengakses pendanaan dari bank. Lembaga jasa keuangan 

ini memiliki yang peran krusial dalam tahap awal sebuah perusahaan baru, yaitu fase di 

mana banyak perusahaan baru mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan, 

karena prospek usaha yang masih diragukan. Industri Modal Ventura di Indonesia 

didorong untuk masuk pasar ke industri kreatif yang sebagian besar merupakan 

perusahaan start up UMKM yang mengalami kendala permodalan. 

Bab ini akan memaparkan tiga pokok bahasan. Pertama adalah mengenai 

perkembangan industri Modal Ventura di Indonesia. Kedua, pembiayaan mikro yang 

dilakukan oleh perusahaan Modal Ventura. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengenai 

tantangan yang dihadapi oleh industri Modal Ventura. 

 

8.1. Definisi, Kelembagaan, dan Kegiatan Modal Ventura di Indonesia 

Industri Modal Ventura di Indonesia masih terbilang baru dan belum 

berkembang dengan optimal seperti di negara-negara maju. Industri ini mulai tumbuh di 

Indonesia dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura. Saat ini, 

peraturan terbaru yang mengatur industri Modal Ventura di Indonesia adalah Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. 
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Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah suatu badan usaha yang melakukan 

usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau yang disebut 

sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Pembiayaan tersebut diberikan untuk jangka 

waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham (equity participation), penyertaan 

melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation), dan/atau pembiayaan 

berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing).1  

Sampai dengan akhir tahun 2013, terdapat 73 PMV di Indonesia, di mana 69 

PMV diantaranya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan 4 PMV berdasarkan 

prinsip syariah. Total aset PMV di Indonesia telah mencapai Rp8,59 triliun dengan 

pembiayaan/penyertaan mencapai Rp6,03 triliun. Dari total pembiayaan/penyertaan 

PMV tersebut, Rp4,09 triliun atau 68 persen merupakan pembiayaan bagi hasil untuk PMV 

syariah. Sektor utama kegiatan PMV adalah Perdagangan, Restoran dan Hotel, yang 

mencapai 26 persen. Sementara itu, sektor dengan kegiatan PMV yang terendah adalah 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yaitu hanya 6 persen. 

Perkembangan nilai aset, ekuitas, dan liabilitas industri Modal Ventura di 

Indonesia dari triwulan pertama 2014 sampai triwulan pertama 2015 ditunjukkan pada 

Gambar 8.1. Nilai aset industri Modal Ventura cenderung meningkat selama tahun 2014, 

yaitu mencapai Rp9 triliun di triwulan keempat, namun kemudian menurun menjadi 

Rp8,66 triliun di triwulan pertama 2015. Nilai ekuitas industri Modal Ventura meningkat 

dari Rp4,97 triliun pada triwulan pertama 2014 menjadi Rp5,37 triliun di triwulan keempat 

2014. Namun, angka ini menurun pada triwulan keempat 2014 dan triwulan pertama 

2015, yaitu hingga Rp4,95 triliun. Sementara itu, liabilitas industri Modal Ventura 

cenderung bertambah, kecuali pada triwulan ketiga 2014. Liabilitas industri Modal 

Ventura tercatat mencapai Rp3,71 triliun pada triwulan pertama 2015. 

 

                                                           
1 Definisi berdasarkan http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/54/perusahaan-modal-ventura. 

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/54/perusahaan-modal-ventura
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Gambar 8.1 

Perkembangan Aset, Ekuitas, dan Liabilitas Industri Modal Ventura 

(Rp Triliun) 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, LaporanTriwulanan, 

Triwulan I-2015. 

 

 

8.2. Pembiayaan Mikro oleh Perusahaan Modal Ventura 

Potensi pertumbuhan industri Modal Ventura di Indonesia sangat menjanjikan. 

Indonesia saat ini sedang giat menggerakkan UMKM dan industri kreatif yang menjadi 

pasar besar bagi industri Modal Ventura. Kesempatan ini juga juga didukung oleh tren 

mobilisasi investasi global yang cenderung diarahkan pada investasi industri kreatif yang 

sedang marak di negara-negara berkembang. Industri kreatif secara khusus merupakan 

salah satu janji politik Presiden Joko Widodo untuk secara sungguh-sungguh 

dikembangkan. 

Tujuan pengembangan Modal Ventura di Indonesia dalam hubungannya dengan 

UMKM adalah untuk mendorong pengembangan tahap awal usahanya, tahap 

pengembangan, dan restrukturisasi UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha. 

Tujuan tersebut secara umum dilaksanakan dengan melakukan pembiayaan mikro 

berdasarkan bagi hasil usaha. Pola pembiayaan bagi hasil yang diterapkan antara lain 

dengan pola kelompok maupun pembiayaan perseorangan (individual).  

Triwulan I 2014 Triwulan II 2014 Triwulan III
2014

Triwulan IV
2014

Triwulan I 2015

8.45
8.92 8.96 9.00

8.66

4.97
5.29 5.37 5.34

4.95

3.47 3.63 3.61 3.66 3.71

Aset Ekuitas Liabilitas



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman 84 

Tabel 8.1 menunjukkan beberapa PMV yang memberikan layanan keuangan 

mikro. Dapat dilihat bahwa cakupan wilayah operasional PMV masih berfokus di Pulau 

Jawa dan belum banyak menjangkau kawasan lainnya di Indonesia. Nilai plafon 

pembiayaan masih relatif kecil dengan tenor pinjaman yang masih relatif pendek. 

 

Tabel 8.1. 

Beberapa Perusahaan Modal Ventura yang Melayani Usaha Mikro 

di Indonesia 

 

Nama 

PMV 

O/S 

Portfolio  

(Rp miliar) 

Jumlah 

Nasabah 

Plafon  

(Rp juta) 

Tenor 

(Bulan) 

Suku 

Bunga – 

Flat 

(bulan) 

Jumlah 

Cabang 

Bentuk 

Badan 

Hukum 

Cakupan 

Wilayah 

Bina Artha 141 123,662 1.7 - 3.5 18 2.40% 95 Ventura Jawa 

Mitra 

Bisnis 

Keluarga 

721 502,399 1.5 – 3* 12 20%** 259 Ventura Jawa 

Dana 

Mandiri 

Para 

Sahabat 

N/A 91,000 1-3 12 2.50% 33 
BPR dan 

Ventura 

Jawa 

Barat 

 

Keterangan:   *:  siklus pertama 

 **: per tahun 

 

PMV secara umum memiliki beberapa keunggulan dalam menyediakan layanan 

keuangan dibandingkan lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya. Produk-produk 

keuangan yang ditawarkan oleh PMV kepada nasabah peminjam dana bersifat fleksibel 

khususnya bagi segmen keuangan mikro yang unbankable. Selain itu, PMV juga memiliki 

kemampuan melakukan ekspansi dengan cepat, yaitu melalui pembukaan kantor-kantor 

cabang untuk menjangkau skala operasi secara nasional. 

Peluang PMV untuk membantu UMKM di Indonesia masih sangat besar, karena 

sebagian besar UMKM yang potensial masih mengalami kesulitan untuk mengakses dana 

dari perbankan maupun pasar modal. Fakta empirik di banyak negara menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa sektor strategis yang tumbuh pesat dengan dukungan 

pembiayaan dari PMV. Misalnya di bidang teknologi informatika dan industri kreatif. 
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Beberapa PMV di Indonesia mulai melakukan inovasi produk pembiayaan untuk 

merespon kebutuhan UMKM dan perusahaan start up. Saat ini, PMV mulai 

mengembangkan pembiayaan tanpa agunan untuk pembiayaan dengan pola kelompok 

dengan pinjaman sebesar Rp1,5 juta kepada perempuan berpenghasilan rendah yang 

aktif secara ekonomi (kategori miskin produktif). Pembiayaan ini difokuskan untuk 

masyarakat di pedesaan yang belum terjangkau dari layanan perbankan. 

Sistem kelompok di daerah pedesaan dianggap sangat tepat untuk diterapkan, 

mengingat masih kuatnya kearifan lokal dan solidaritas di antara sesama mereka. Modal 

sosial inilah yang kemudian dijadikan sebagai faktor pendukung pembiayaan kredit 

melalui sistem tanggung renteng. Selain itu, produk lain yang dikembangkan oleh PMV 

adalah produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra, seperti kebutuhan 

akan sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. 

Salah satu contoh PMV yang memberikan pembiayaan mikro bagi UMKM adalah 

Bina Artha Ventura (BAV). BAV beroperasi sejak Desember 2011 dengan berfokus pada 

sektor mikro melalui pembiayaan modal kerja kepada perempuan berpendapatan rendah 

yang belum bankable. Hampir 80 persen nasabah BAV bermukim di pedesaan dan 

pembiayaan dilakukan melalui mekanisme kelompok maupun Individu. BAV 

menggunakan sistem yang memungkinkan proses operasi di lapangan dilakukan melalui 

telepon seluler (ponsel) secara langsung oleh staf lapangan. Di samping itu, 

dikembangkan pula manajemen data penyaluran kredit yang terpusat. Operasi berbasis 

ponsel memungkinkan manajemen melihat perkembangan transaksi secara real time. 

 

8.3. Tantangan Pengembangan Modal Ventura 

Aktivitas PMV sering dianggap sebagai kegiatan dengan risiko tinggi. Hal ini 

disebabkan PMV memberikan pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang masih 

berada dalam tahap awal pengembangan dengan risiko pembiayaan yang sulit dimitigasi 

dengan jaminan berupa aset tetap. Untuk memastikan bahwa PPU menggunakan dana 

pembiayaan dengan baik, maka PMV dalam menjalankan kegiatan usahanya sering 

berperan aktif dalam membantu manajemen PPU atau bahkan menjadi pemegang saham 

pengendali PPU. Oleh karena itu, PMV perlu memiliki kemampuan kewirausahaan yang 

kuat untuk membantu pengembangan perusahaan dalam tahap awal. Selain itu, PMV juga 
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perlu memiliki pengetahuan dan informasi yang terkini mengenai teknologi/proses yang 

dapat memberikan competitive advantage bagi PPU yang dibiayai. 

Meskipun PMV telah beroperasi selama hampir dua dekade di Indonesia, namun 

pertumbuhannya belum sepesat yang diharapkan. Total pembiayaan masih relatif kecil 

jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Aset Modal Ventura hanya 

tumbuh sebesar 2,17 kali dalam 10 tahun terakhir, dengan total aset pada tahun 2014 

sebesar Rp8,99 triliun. Pertumbuhan tersebut relatif tertinggal jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan aset Perusahaan Pembiayaan misalnya, yang tumbuh 4,3 kali dalam 10 

tahun terakhir, dengan total aset mencapai Rp420,4 triliun. Total market size dari industri 

Modal Venturapun baru sebesar 0,67 persen dari total aset dari Industri Keuangan Non-

Bank2. 

Salah satu faktor penghambat pertumbuhan PMV adalah permodalan. Padahal, 

menjalankan PMV yang memiliki risiko usaha  tinggi memerlukan adanya dukungan modal 

yang kuat. Namun, belum banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk 

PMV. Hambatan lainnya yang juga dihadapi oleh PMV adalah kesulitan dalam 

menemukan PPU yang memenuhi kriteria untuk dibiayai. Hal ini pada umumnya 

disebabkan oleh kurang akuratnya data usaha yang ada dan tidak adanya transparansi 

laporan usaha. 

Dalam kaitannya dengan pembiayaan berskala mikro dan kecil, iklim usaha dan 

peraturan yang ada saat ini belum cukup menarik bagi PMV untuk melakukan pembiayaan 

secara agresif bagi UMKM. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan literasi keuangan 

dan rendahnya pemahaman mengenai skema Modal Ventura di kalangan pelaku UMKM. 

Skema kredit mikro yang disediakan oleh perbankan lebih dikenali dan dipahami oleh 

pengusaha mikro dan kecil. 

OJK telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan PMV di 

Indonesia. Upaya ini sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk menumbuhkan 

industri kreatif di Indonesia. OJK telah menetapkan enam kebijakan yang diterbitkan 

bersamaan dengan kebijakan Pemerintah Jilid III. Paket ketiga dari enam kebijakan 

tersebut adalah revitalisasi dan perluasan kelembagaan industri Modal Ventura dalam 

rangka meningkatkan akses permodalan bagi pengusaha pemula dan UMKM. 

                                                           
2Release OJK NO. SP-34/DKNS/OJK/04/2015, tentang “OJK Drives Revitalization of Venture Capital Industry”. 
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Terdapat dua langkah yang diambil untuk melakukan paket ketiga kebijakan 

tersebut. Pertama, perluasan sumber pendanaan sesuai dengan karakter bisnis Modal 

Ventura. Selama ini, sumber pendanaan industri Modal Ventura berasal dari perbankan 

atau lembaga lain, yang sering menyebabkan ketidakcocokan ketika badan usaha 

melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga. Oleh karena itu, sumber pendanaan 

PMV diperluas agar tidak hanya mencakup penyertaan saham atau pembelian obligasi, 

tetapi juga berdasarkan surat utang yang diterbitkan oleh UMKM. Kedua, OJK telah 

memperluas jenis kelembagaan PMV, yaitu dari awalnya yang hanya berbentuk koperasi 

dan perusahaan terbatas menjadi mencakup persekutuan komanditer. 

Dari sisi regulasi, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi 

operasional PMV, OJK telah menyiapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai 

Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura yang sedang dalam tahap finalisasi dan diskusi 

dengan pelaku industri. Peraturan tersebut antara lain mengatur perubahan mengenai 

penguatan aspek permodalan, pengembangan kegiatan usaha PMV yang mencakup 

kegiatan fee based dan jasa manajemen, serta diversifikasi sumber pendanaan, yang salah 

satunya melalui penerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dan obligasi. Rancangan 

peraturan ini juga akan memasukkan aturan-aturan mengenai Modal Ventura Syariah. Hal 

penting lainnya yang diatur melalui RPOJK ini adalah mengenai perjanjian, pelaporan, 

teknologi informasi, dan tata kelola perusahaan yang baik bagi PMV3. Rancangan 

kebijakan yang baru diharapkan memberi solusi atas kendala yang dihadapi dan dapat 

mendorong PMV untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan UMKM di 

Indonesia. 

 

                                                           
3 RPOJK mengenai PMV. 
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BAB 9 

PROGRAM PEMERINTAH 

 

 

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian yang besar dan telah melaksanakan 

berbagai program untuk membantu mengembangkan keuangan mikro. Upaya-upaya 

yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Banyak dari bantuan pemerintah terbukti 

berhasil menjadi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang 

berkesinambungan. 

Beragam bantuan pemerintah disalurkan secara langsung kepada penerima 

manfaat maupun secara tidak langsung melalui lembaga keuangan tertentu (channeling). 

Untuk menjalankan program-program pemerintah tersebut, berbagai lembaga yang 

melayani keuangan mikro juga dibentuk, baik yang dibentuk secara khusus sebagai 

keluaran suatu program maupun yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program. 

Sebagian upaya berlangsung dengan baik, namun sebagian lainnya tidak berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. 

Bab ini membahas secara singkat berbagai bantuan pemerintah yang terkait 

dengan layanan keuangan mikro. Pembahasan diawali dari kondisi terkini program-

program pemerintah. Bagian selanjutnya menjelaskan empat kelompok utama program 

pemerintah yang terkait dengan layanan keuangan mikro, yaitu program yang merupakan 

inisiatif pemerintah daerah, progam yang merupakan bagian dari pengembangan 

sektoral, program penanggulangan kemiskinan dan dampak krisis ekonomi, serta program 

pengembangan UMKM. 

 

 

9.1. Kondisi Terkini Program Pemerintah untuk Layanan Keuangan Mikro 

Pemerintah Indonesia selama lebih dari lima dekade telah menjalankan banyak 

program bantuan pengembangan layanan keuangan mikro dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Sebagian dari program dan lembaga keuangan yang dibentuk 

karena adanya program tersebut masih beroperasi hingga saat ini. Sebagian lainnya 

mengalami transformasi menjadi program atau lembaga keuangan lain, dan banyak pula 
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yang telah berhenti. Daftar beberapa program pemerintah yang dimaksud dapat dilihat 

pada Tabel 9.1. 

 

Tabel 9.1 

Keberlangsungan Program Pemerintah dalam Keuangan Mikro 

 

LKM/Program Sumber Dana 
Tahun 

Dimulai 
Kondisi Saat Ini 

Kredit Bimbingan Masal 

(Bimas) 
KLBI 1966 Selesai tahun 1985 

Badan Kredit Kecamatan 

(BKK) Jawa Tengah 

APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten, BPD Jateng 
1972 

Sebagian besar 

berubah menjadi 

BPR 

Lumbung Pitih Nagari 

(LPN) Sumatera Barat 

Iuran anggotan dan 

APBD Provinsi 

1972 

dihidupkan 

kembali 

Sudah banyak yang 

bubar, sisanya 

menjadi BPR, 

koperasi atau tetap 

Lembaga Perkreditan 

Kecamatan (LPK) Jawa 

Barat 

APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten 
1973 

Sebagian besar 

berubah menjadi 

BPR 

Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga 

Sejahtera (UPPKS) 

APBN 1976 Masih berjalan 

Kredit Candak Kulak 

(KCK) 
APBN 1979 Berhenti 

Proyek Peningkatan 

Pendapatan Petani-

nelayan Lecil (P4K) 

APBN 1979 Selesai tahun 2005 

Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD) Bali 

APBD Provinsi dan 

swadaya masyarakat 
1984 

Tetap menjadi LPD, 

mendapatkan 

perkecualian dalam 

UU No. 1/2013 

Kredit Usaha Tani (KUT) KLBI 1985 Selesai tahun 2000 

Lembaga Kredit Usaha 

Rakyat Kecil (LKURK) 

Jawa Timur 

APBD Provinsi 1987 

Sebagian besar 

berubah atau dilebur 

menjadi BPR 

Badan Usaha Kredit 

Pedesaan (BUKP) DI 

Yogyakarta 

APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten, kas desa 
1987 

Masih berdiri di 

kecamatan-

kecamatan wilayah 

kab/kota DIY 

Usaha Sosial Ekonomis 

Produktif Keluarga 

Miskin (USEP-KM) 

APBD Kabupaten 1993 Masih berjalan 

Inpres Desa Tertinggal 

(IDT) 
APBN 1994 Selesai  tahun 1997 
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LKM/Program Sumber Dana 
Tahun 

Dimulai 
Kondisi Saat Ini 

Tabungan Keluarga 

Sejahtera (Takesra) dan 

Kredit Usaha Keluarga 

Sejahtera (Kukesra) 

APBN 1995 Masih berjalan 

Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP) 

APBN dan simpanan 

anggota 
1995 Masih berjalan 

Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) 
APBN 1997 

Selesai tahun 2010 

dan akan diteruskan 

kembali 

Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK) 
APBN 1998 

Berubah menjadi 

PNPM Mandiri 

Pedesaan kemudian 

berhenti tahun 2015 

Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP) 

APBN 1999 

Berubah menjadi 

PNPM Mandiri 

Perkotaan kemudian 

berhenti tahun 2015 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir 

(PEMP) 

APBN 2001 Selesai tahun 2007 

Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) 

APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten, kas desa, 

simpanan masyarakat 

2004 Masih berjalan 

Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) 

Bank pelaksana, 

jaminan dari 

pemerintah 

2007 

Diberhentikan tahun 

2014 dan sedang 

dikaji ulang untuk 

diluncurkan kembali 

Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan 

(PUAP) 

APBN, APBD Provinsi, 

APBD Kabupaten, 

BUMN 

2008 

Masih berjalan, 

diintegrasikan 

dengan PNPM 

Mandiri 

 

 

Program-program yang tergolong sukses dan masih berjalan sampai saat ini 

adalah Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan 

Kecamatan (LPK), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), 

Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagian 

program telah bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro (LKM) yang dikelola 

secara profesional, meskipun sebagian lainnya berjalan dengan tertatih-tatih. Selain itu, 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) juga terbilang sukses, meskipun 

masa program telah berakhir di awal tahun 2015. 
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Terdapat beberapa pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman program dan 

lembaga yang mampu bertahan sampai saat ini. Pertama, kemampuan lembaga untuk 

mengelola modal dan adanya dukungan pemerintah daerah untuk merespons berbagai 

kebijakan di tingkat pusat. Kedua, adanya sistem pendampingan, supervisi atau evaluasi, 

yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Ketiga, adanya kepemimpinan 

lokal dan rasa kepemilikan masyarakat akan program dan lembaga tersebut. 

Sebagian lembaga lainnya yang dibentuk sebagai bagian dari atau untuk 

mendukung program pemerintah tidak dapat bertahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor. Pertama, ketidaksiapan lembaga untuk menjalankan program pemerintah, 

terutama karena ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan 

minimnya pendampingan tenaga profesional. Kedua, adanya ketergantungan pada 

bantuan dana pihak luar, terutama untuk permodalan. Ketiga, sosialisasi implementasi 

program yang terbatas, sehingga muncul interpretasi dan mekanisme pelaksanaan yang 

berbeda-beda antarpihak yang terlibat. Keempat, desain program tidak sepenuhnya 

memperhatikan kebutuhan riil penerima manfaat program, sehingga tak jarang jumlah 

pinjaman yang disediakan terlalu kecil, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dan 

tidak memberikan dampak terhadap penerima, atau terlalu besar sehingga tidak dapat 

diakses dan tidak dapat dikembalikan. Kelima, terdapat beberapa program keuangan 

mikro yang diberikan dalam waktu yang bersamaan, terutama untuk dana hibah bergulir, 

yang menyebabkan masyarakat tidak mampu menyerap dana yang tersedia. Keenam, 

minimnya supervisi dan aturan yang ketat mengenai pengembalian pinjaman 

menyebabkan timbulnya moral hazard terkait bantuan kredit bergulir, di mana 

masyarakat memahami bantuan tersebut sebagai pemberian pemerintah, sehingga 

menimbulkan kredit macet dan menghambat operasionalisasi program dalam jangka 

panjang. 

Pengalaman panjang Indonesia dalam memberikan program bantuan keuangan 

mikro mengimplikasikan perlunya kesinambungan kebijakan dan koordinasi antar 

lembaga dalam menyelesaikan isu-isu nasional, seperti kemiskinan dan inklusi keuangan. 

Sinkronisasi kebijakan antarlembaga dan kesinambungan program keuangan mikro yang 

dilakukan oleh berbagai lembaga ini menjadi salah satu tantangan bagi OJK untuk terus 

mendukung perkembangan LKM. Sejauh ini, upaya untuk berbagi informasi dan proses 

demokratisasi dalam pengambilan keputusan sudah mulai berjalan. Namun demikian, 
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proses ini perlu diarahkan agar mampu  memberikan insentif bagi setiap pihak dan 

sekaligus mampu menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat terbesar dari 

program-program tersebut. 

 

9.2. Program Layanan Keuangan Mikro dengan Inisiatif dari Pemerintah Daerah 

Banyak program bantuan keuangan mikro yang diinisiasi oleh pemerintah 

daerah. Inisiatif ini berawal dari adanya Peraturan Bank Indonesia pada tahun 1971 yang 

mengizinkan Gubernur untuk mendirikan lembaga/badan perkreditan bukan bank di 

daerahnya masing-masing. Peraturan ini mendorong didirikannya Lembaga Dana dan 

Kredit Pedesaan (LDKP) di beberapa provinsi, seperti BKK di Jawa Tengah, LPK di Jawa 

Barat, LPN di Sumatera Barat, dan KURK di Jawa Timur. Pendirian LDKP di masing-masing 

provinsi ini berlanjut sampai dengan tahun 1984 dengan berdirinya LPD di Bali, BUKP di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Kredit Perdesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat 

(NTB), LKK di Aceh, BKK di Bengkulu dan Riau, serta BKK dan Lembaga Pembiayaan Usaha 

Kecil (LPUK) di Kalimantan Selatan. 

LPN dan LPD dalam operasionalnya didasarkan pada hukum adat dan dimiliki 

oleh masyarakat desa adat, sementara LDKP lainnya dimiliki, diatur, dan diawasi oleh 

pemerintah daerah setempat. Sedangkan tanggung jawab untuk supervisi dan bantuan 

teknis diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat. Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian mengatur bahwa LDKP serta lembaga 

yang dipersamakan yang memenuhi beberapa persyaratan, termasuk Bank Desa, 

Lumbung Desa, BKD, Bank Pasar, dan BKPD, diberikan status sebagai Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). 

Dalam perkembangan terkini, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan kesempatan kepada seluruh bentuk LDKP 

untuk mengurus ijin usaha sebagai LKM. LPN dan LPD secara khusus dikecualikan dari 

ketentuan UU tersebut. Berikut ini adalah profil singkat masing-masing LKM tersebut. 

a. Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah 

BKK adalah program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimulai pada tahun 

1972 dengan dana awal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dana awal ini 

kemudian diperkuat dengan tambahan dana dari pemerintah kabupaten dan BPD 

Jawa Tengah. BKK memberikan layanan tabungan dan pinjaman dengan sebagian 
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besar nasabahnya adalah perempuan pedagang kecil. Pada tahun 1995, BKK telah 

memiliki 510 cabang dan lebih dari 3.000 agen desa.1 Sebagai respon terhadap UU 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagian BKK telah berubah menjadi BPR dan 

sebagian lainnya disarankan untuk melakukan merger agar dapat memenuhi syarat 

untuk menjadi BPR.  

b. Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat 

LPN adalah lembaga keuangan di setiap nagari (pemerintah adat terendah di 

Sumatera Barat) yang telah berjalan sejak masa penjajahan dan berakar dari 

simpan pinjam keluarga. Operasional LPN sempat terhenti pada masa penjajahan 

Jepang, karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Pada tahun 1972, 

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menghidupkan kembali sepuluh LPN sebagai 

percontohan. Modal awal LPN dikumpulkan dari iuran anggota serta bantuan 

pemerintah provinsi yang diberikan pada tahun 1977. Pada akhir tahun 1990, 71 

LPN dari 592 LPN yang ada telah berubah menjadi BPR (Sila, 2010). Kemudian, pada 

tahun 2010, terdapat 500 LPN yang membubarkan diri, sedangkan sisanya berubah 

menjadi BPR, koperasi, atau tetap tetap menjadi LPN. LPN yang berubah menjadi 

BPR tidak lagi berada dalam pengawasan BPD melainkan beralih ke Bank Indonesia. 

LPN Limau Manis adalah salah satu LPN yang berdiri pada tahun 1972 dan masih 

beroperasi sampai saat ini. Salah satu kunci sukses dan faktor pendorong 

pertumbuhan dari LPN ini adalah adanya pemuka masyarakat yang memiliki 

kemampuan memimpin dan mengelola lembaga keuangan dan bertindak sebagai 

manajer LPN. Kultur masyarakat yang menghormati pemuka masyarakat serta 

wibawa dari para pemuka tersebut mendorong ketaatan masyarakat kepada 

lembaga, sehingga walaupun dengan kompetensi staf LPN yang terbatas, LPN tetap 

dapat berjalan dengan baik. LPN Limau Manis pernah mengalami kesulitan 

menambah modal kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2006, LPN 

Limau Mas memberlakukan sistem saham dengan mengundang pemodal LPN, 

dengan besaran setoran saham minimum Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta. 

Upaya ini berhasil mengumpulkan modal sebesar Rp400 juta dari 12 orang 

                                                           
1http://www.gdrc.org/icm/bkk.html. 

http://www.gdrc.org/icm/bkk.html
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pemegang saham. LPN Limau Manis sekarang sedang dalam proses untuk memilih 

bentuk LKM dalam rangka memenuhi UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM. 

c. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat 

LPK adalah program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didirikan pada tahun 

1973 di kecamatan-kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki BKPD. Saham LPK 

dimiliki oleh pemerintah provinsi (55 persen) dan pemerintah kabupaten (45 

persen) dengan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan 

kabupaten. Supervisi dan pengawasan dilakukan oleh sebuah komisi yang terdiri 

dari perwakilan pemerintah dan BPD (Baskara, 2013). Modal LPK berasal dari dana 

pemerintah dan simpanan wajib. LPK tidak diperkenankan mengumpulkan dana 

dari simpanan sukarela. Pada tahun 1992, sebagian LPK  telah berubah menjadi BPR 

dengan tambahan modal dari pemerintah dan BPD2. 

d. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali 

LPD merupakan lembaga keuangan komunitas masyarakat hukum adat Bali yang 

pertama kali didirikan pada tahun 1984 dan dimiliki oleh desa adat masing-masing. 

Operasional LPD berada di bawah binaan BPD Bali. Modal LPD dikumpulkan dari 

bantuan pemerintah daerah atau sumber dana lain yang tidak mengikat, swadaya 

masyarakat atau urunan krama desa, dan laba yang ditahan setiap tahun. LPD 

menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, serta memberikan 

pinjaman hanya kepada Krama Desa. Sampai dengan bulan Oktober 2014, jumlah 

LPD telah mencapai 1.482 unit dengan total aset mencapai Rp12,3 triliun. Sebanyak 

10 unit LPD mengelola aset masing-masing di atas Rp200 miliar, sedangkan sisanya 

rata-rata memiliki aset Rp50 miliar. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun 

LPD mencapai Rp5,2 triliun dengan total nasabah 1,58 juta orang. Sementara itu, 

kredit yang berhasil disalurkan mencapai Rp9,3 triliun kepada 421.722 nasabah. 

Meskipun dikecualikan dari UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, dibentuk sebuah 

lembaga bernama Dewan LPD Bali untuk melaksanakan fungsi dan tugas 

pemberdayaan LPD menjadi lembaga keuangan yang lebih profesional. 

Pembentukan Dewan LPD ini pun telah disambut positif dan mendapat dukungan 

dari OJK Bali dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. 

                                                           
2http://www.gdrc.org/icm/bkk.html. 

http://www.gdrc.org/icm/bkk.html
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e. Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur 

KURK didirikan pada tahun 1987 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. KURK dibina 

oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dengan penanggung jawab adalah camat 

setempat. Tim pengelola KURK ini juga berada di tingkat kecamatan. Sampai 

dengan tahun 1988, terdapat 222 LKURK di tingkat kecamatan yang tersebar di 37 

kabupaten/kota se-Jawa Timur. Untuk melaksanakan UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, maka terdapat 66 Lembaga KURK yang bergabung dan menjadi unit 

perusahaan daerah BPR KURK Jatim pada tahun 1997. Sisanya, sebanyak 156 

LKURK, mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan dihibahkan secara bertahap 

kepada BPR KURK Jawa Timur hingga tuntas keseluruhannya pada tahun 2013. Pada 

tahun 2001 telah dilakukan perubahan badan hukum BPR KURK Jatim dari 

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).  

f. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di DI Yogyakarta 

BUKP adalah lembaga keuangan di tingkat kecamatan yang didirikan pada tahun 

1987 oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta bersama BPD D.I. Yogyakarta. Modal 

dasar setiap BUKP adalah Rp50 juta yang merupakan kekayaan pemerintah 

provinsi, kabupaten, dan desa yang dipisahkan. Wilayah usaha BUKP terbatas pada 

kecamatan terkait dan memiliki unit-unit pelayanan di tingkat desa sebagai 

perpanjangan tangan. BUKP memberikan pelayanan kredit, menghimpun tabungan 

dan deposito, serta menerima titipan. Pada awal pendirian, terdapat sembilan 

BUKP di setiap kabupaten. Saat ini, terdapat 75 unit BUKP yang beroperasi di lima 

kabupaten/kota di Yogyakarta. Sebagian besar nasabah BUKP meliputi petani, 

peternak pedagang, dan pelaku UMKM. 

 

9.3. Pengembangan Sektoral 

Program pemerintah dalam bentuk layanan keuangan mikro juga diarahkan ke 

sektor-sektor tertentu yang perlu mendapat perhatian. Salah satu program yang 

dilaksanakan di sektor pertanian pada waktu lampau adalah Program Padi Sentra pada 

tahun 1963. Program kredit di sektor pertanian bertujuan untuk memperkuat daya beli 

petani dalam rangka peningkatan produktivitas usaha tani dan untuk menunjang program 

intensifikasi pertanian. Bantuan kredit modal tersebut pada umumnya bersifat kredit 

massal atau disalurkan dalam bentuk kelompok dengan menggunakan dana dari Kredit 
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Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Selain melibatkan bank pelaksana, beberapa program 

pemerintah ini juga melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga keuangan 

penyalur kredit. 

Sejak akhir tahun 1980-an, pelaksanaan program-program pemerintah mulai 

mengarah kepada pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan tidak hanya terbatas 

pada sektor pertanian. Penyaluran dana dilakukan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 

kelompok masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program bertumpu pada kekuatan 

kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mekanisme kelompok, tanggung renteng, dan 

pengembangan usaha simpan pinjam kelompok masyarakat mulai dibangun. Berikut ini 

adalah bahasan singkat terkait program-program keuangan mikro di sektor pertanian. 

a. Kredit Bimbingan Massal (Bimas) 

Bimas mulai dilaksanakan pada tahun 1966 dengan memberikan bantuan 

permodalan kepada petani dan sekaligus diajarkan cara bercocok tanam yang 

modern melalui Panca Karya Pertanian3. Dalam program Bimas ditekankan lima hal 

penting, yaitu kepemilikan lahan oleh petani, penyuluhan untuk meningkatkan 

sumberdaya manusia, pemberian pinjaman untuk biaya hidup, pemberian teknis 

pengairan oleh Departemen Pekerjaan Umum, dan permodalan oleh Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). Pola kredit Bimas pada awalnya ditujukan untuk satu jenis 

komoditas pertanian, yaitu padi, namun kemudian kredit ini juga diarahkan untuk 

para peternak dan nelayan. Program Bimas sangat berhasil, sehingga membawa 

Indonesia sebagai negara pertama yang mendapat penghargaan dari Food and 

Agriculture Organization (FAO) untuk swasembada pangan pada tahun 1984. 

Selama lima tahun pertama, non-performing loan (NPL) Bimas relatif kecil dan tidak 

terjadi fraud walaupun pemberian pinjaman diberikan dalam bentuk natura (in 

kind). Pada tahun 1969, kredit Bimas diganti menjadi Bimas Gotong Royong dengan 

jaminan menggunakan sistem bagi hasil berupa 1/6 produksi kotor digunakan 

untuk pembayaran pinjaman. Kemudian pada tahun 1970, kembali Bimas Gotong 

Royong diganti menjadi Bimas yang Disempurnakan dengan melibatkan BRI Unit 

Desa sebagai penyalur kredit dan BUUD/KUD sebagai penyedia sarana produksi 

                                                           
3 Panca Karya Pertanian meliputi (1) Panca Usaha, (2) Penguasaan Hasil, (3) Pemasaran Hasil dan 

(4) Pembangunan Masyarakat Desa. 
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pertanian. Jaminan yang disyaratkan adalah barang bergerak atau usaha tani yang 

dijalankan. Mulai tahun 1982 penyaluran kredit juga dilakukan melalui KUD4. 

Program Bimas ini diberhentikan pada tahun 1985 dan diganti dengan Kredit Usaha 

Tani (KUT). 

b. Kredit Usaha Tani (KUT) 

KUT dimulai pada tahun 1985 dan menggunakan pendekatan kelompok dengan 

mencakup komoditas yang lebih luas. KUT dibiayai dari KLBI dan disalurkan melalui 

beberapa bank pelaksana. Pada tahun 1997, pemerintah mengubah skema KUT 

dengan memindahkan fungsi executing agent dari bank umum ke Kementerian 

Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Bank umum hanya berfungsi sebagai 

channeling agent. Selain bank umum, pelaksanaan penyaluran kredit juga 

dilaksanakan oleh KUD dan sejak 1999 diperluas melalui koperasi-koperasi lainnya5. 

Pemberian kredit yang dilakukan pada masa krisis ekonomi ini berjalan seiring 

dengan banyak kredit murah lainnya yang disalurkan ke perdesaan dan pertanian, 

sehingga banyak masyarakat yang memahaminya sebagai bantuan. Pada akhirnya 

menimbulkan moral hazard di kalangan nasabah kredit, sehingga tunggakan kredit 

meningkat. Realisasi KUT sejak 1995-2000 secara kumulatif sebesar Rp10,53 triliun 

dengan tunggakan sebesar Rp7,22 triliun atau 68,58 persen.Seiring dengan hal 

tersebut, UU No. 23Tahun 1999tentang Bank Indonesia menggariskan bahwa BI 

tidak lagi mengeluarkan KLBI untuk pendanaan kredit program. KLBI yang telah 

disalurkan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, 

dialihkan ke Pemodalanan Nasional Madani (PNM). Mulai tahun 2000, semua kredit 

program yang bersumber dari KLBI diputihkan. Sebagai pengganti kredit program 

pertanian yang sebelumnya berjalan, pada tahun 2000 diluncurkan Kredit 

Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang didanai oleh bank pelaksana dengan 

risiko kredit juga ditanggung oleh bank pelaksana (Supadi dan Sumedi, 2004).  

 

 

 

                                                           
4http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45445/3/Chapter%20II.pdf. 

5 https://agribisnisbelajar.wordpress.com/2011/05/08/kredit-usaha-tani/. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45445/3/Chapter%20II.pdf
https://agribisnisbelajar.wordpress.com/2011/05/08/kredit-usaha-tani/
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c. Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) 

P4K yang dilaksanakan selama periode 1979-2005 adalah program bantuan dana 

yang diberikan kepada petani kecil yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan 

dengan metode pemberdayaan partisipatif berkelanjutan. Program ini merupakan 

kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan BRI. Sampai dengan tahun 

anggaran 1996/1997, telah terbentuk sebanyak 46.694 kelompok dengan jumlah 

anggota sebanyak 466.940 rumah tangga dan jumlah kredit yang diserap mencapai 

Rp 91,3 miliar (MICRA, 2000).  

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 

PEMP dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama periode 

2001-2007. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

tinggal di kawasan pesisir. Dalam program ini dibentuk Lembaga Ekonomi 

Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) di tingkat kabupaten untuk 

memfasilitasi penyaluran dana bergulir. Studi MICRA (2007) melaporkan bahwa 

program ini telah dilakukan di 33 provinsi dan mencakup 8.090 desa. Sampai 

dengan tahun 2007, terdapat 278 koperasi yang telah menerima dana bergulir 

sebesar Rp1 miliar per koperasi. 

e. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

PUAP dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 hingga saat ini 

untuk mengatasi masalah keterbatasan akses petani kepada sumber pembiayaan 

perbankan. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dibentuk sebagai pelaksana 

program ini di tingkat desa dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) 

sebagai salah satu unit usahanya. Modal LKM-A berasal dari dana Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM)-PUAP, APBD provinsi/kabupaten/kota, dan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Sampai dengan tahun 2014, program PUAP dengan 

anggaran Rp1,1 miliar telah tersebar di 33 provinsi yang mencakup 11.000 desa 

miskin yang memiliki potensi pertanian6. 

 

 

 

                                                           
6 “PUAP Jangan Sekadar Bagi-bagi Uang” dalam Kompas, 25 Juni 2008. 
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9.4. Penanggulangan Kemiskinan dan Dampak Krisis Ekonomi 

Sejak tahun 1970-an, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap program 

penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam program sektoral dan regional 

dengan strategi khusus pada penuntasan masalah kesenjangan sosial-ekonomi dan 

penanggulangan dampak krisis ekonomi. Program penanggulangan kemiskinan banyak 

dilakukan melalui penyaluran dana hibah bergulir. Beberapa program hibah dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan dan dampak krisis dijelaskan secara singkat pada bagian 

berikut ini.  

a. Inpres Desa Tertinggal (IDT) 

Program IDT dilaksanakan selama periode 1994-1997 melalui pemberian bantuan 

modal kerja kepada masyarakat miskin di desa-desa tertinggal. Setiap desa sasaran 

menerima dana hibah bergulir sebesar Rp20 juta per tahun selama program 

berlangsung. Untuk dapat menggunakan dana tersebut, masyarakat harus 

membentuk kelompok dengan rencana kegiatan yang mencakup usaha produktif, 

pemupukan modal, dan penghimpunan tabungan. Hambatan pelaksanaan program 

ini adalah sulitnya menjangkau daerah terpencil dan sumber daya manusia yang 

terbatas. Selain itu,luasnya cakupan program menyebabkan kesulitan dalam 

memantau perkembangan implementasi serta evaluasi.  

b. Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera 

(Kukesra) 

Takesra dan Kukesra adalah program kerjasama Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Pos 

Indonesia yang dimulai pada 1995 dan sampai saat ini masih berjalan. Program ini 

ditujukan bagi penduduk desa yang tergolong miskin. Takesra bertujuan untuk 

menampung dana keluarga dan masyarakat untuk mendukung pembangunan 

keluarga sejahtera. Sementara itu, Kukesra bertujuan membantu keluarga miskin 

untuk mendapatkan modal usaha dengan cara yang mudah dan syarat ringan untuk 

mendorong semangat kewirausahaan. Kukesra hanya dapat diberikan kepada 

kelompok dengan anggota penerima Takesra. Setoran awal diberikan sebagai dana 

hibah sebesar Rp22,9 miliar untuk target 10,7 juta keluarga. Sampai dengan 

Desember 1997, program ini telah menjangkau 10,5 juta keluarga dengan jumlah 
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tabungan Takesra mencapai Rp76,5 miliar dan penyaluran Kukesra mencapai 

Rp302,5 miliar7.  

c. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 

PPK mulai dilaksanakan pada tahun 1998 sebagai pengembangan dari Program IDT. 

Pada tahun 2008, PPK diubah menjadi PNPM Mandiri Pedesaan sebagai bagian dari 

program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Sumber dana PPK berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD), pinjaman luar negeri, serta masyarakat. PPK memiliki 

beberapa jenis program kegiatan, salah satunya adalah pemberian modal bergulir 

melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan kepada kelompok 

perempuan. Dana PPK yang digunakan untuk kegiatan SPP adalah 25 persen dari 

total dana yang diterima per kecamatan. Sampai dengan tahun 2013, SPP sudah 

menjangkau sekitar 11 juta perempuan dengan tingkat pengembalian yang cukup 

tinggi. Program ini berakhir pada awal tahun 2015. 

d. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

P2KP merupakan program pemerintah yang berjalan sejak tahun 1999. Program 

P2KP selanjutnya berubah menjadi PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2007. 

PNPM Mandiri Perkotaan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dengan 

memprioritaskan kelurahan yang lebih dari 30 persen penduduknya tergolong 

miskin. Dalam pelaksanaan program, dibentuk organisasi masyarakat di tingkat 

kecamatan untuk mengelola dana P2KP, termasuk pinjaman bergulir yang diberikan 

kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan bersama. Kegiatan pinjaman 

bergulir P2KP selama tahun 1999-2013 telah menjangkau sekitar 612.148 kelompok 

masyarakat dengan jumlah omset mencapai lebih dari Rp2,93 triliun rupiah8. 

Program ini berakhir pada awal tahun 2015. 

 

 

 

 

                                                           
7http://gemari.or.id/cetakartikel.php?id=445. 

8http://www.p2kp.org. 

http://gemari.or.id/cetakartikel.php?id=445
http://www.p2kp.org/
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9.5. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil 

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan ekonomi yang sudah berlangsung 

sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) dan menyadari pentingnya 

peran usaha kecil dan mikro dalam perekonomian Indonesia, pemerintah terdorong 

untuk memberikan perhatian kepada keterbukaan akses permodalan usaha kecil dan 

mikro. Kredit dengan sumber dana APBN dan/atau APBD banyak disalurkan kepada 

petani, pengusaha kecil dan mikro untuk membantu permodalan mereka melalui bank, 

serta koperasi atau LKM yang dibentuk oleh atau atas saran pemerintah. Langkah ini 

kemudian didukung dengan adanya kewajiban bank-bank umum untuk mengalokasikan 

sebagian portofolio kreditnya untuk kredit usaha kecil.  

a. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 

UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang dimulai pada tahun 1976 

oleh BKKBN. UPPKS beranggotakan rumah tangga yang berminat melakukan 

berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif sekaligus 

untuk meningkatkan program Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2015, jumlah 

anggota UPPKS secara nasional mencapai lebih dari 375.040 orang dengan jumlah 

kelompok sebanyak 38.530.9 Usaha kelompok mayoritas adalah usaha 

perdagangan (42 persen), industri (21 persen), jasa (18 persen), dan pertanian (11 

persen).10 

b. Kredit Candak Kulak (KCK) 

Pada tahun 1979 pemerintah menjalankan KCK melalui Instruksi Presiden Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak. KCK merupakan kredit 

ringan tanpa jaminan untuk pedagang kecil di daerah pedesaan dan disalurkan 

melalui KUD sebagai LKM, agar masyarakat dapat belajar untuk mengumpulkan 

modal melalui kegiatan simpan pinjam di koperasi. Dana KCK berasal dari APBN 

dalam bentuk penyertaan modal pemerintah yang bersifat bergulir. KCK ditujukan 

untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan prosedur yang mudah dan 

sederhana. Untuk mendapatkan KCK, masyarakat tidak memerlukan agunan, 

namun berdasarkan rekomendasi dari kepala desa atau ketua kelompok anggota 

KUD. Selain itu, tidak dikenakan biaya administrasi atas pinjaman KCK (Sugiyanto, 

                                                           
9http://aplikasi.bkkbn.go.id/uppks/UPPKS/Report/RekapKeanggotaan.aspx. 
10http://aplikasi.bkkbn.go.id/uppks/UPPKS/Report/RekapJenisUsaha.aspx , diolah. 

http://aplikasi.bkkbn.go.id/uppks/UPPKS/Report/RekapKeanggotaan.aspx
http://aplikasi.bkkbn.go.id/uppks/UPPKS/Report/RekapJenisUsaha.aspx
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1983). Jumlah KCK yang telah disalurkan sampai dengan bulan Juli 1986 mencapai 

Rp130 miliar. 

c. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 

Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mendorong pertumbuhan 

perekonomian wilayah perdesaan dalam rangka pemerataan pembangunan. Dalam 

rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, maka Kementerian Dalam 

Negeri memulai UED-SP melalui kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil serta BRI. Kegiatan UED-SP dimulai pada tahun 1995 

dan masih berjalan sampai sekarang. Pada awal pelaksanaan program di tahun 

1995, terdapat 622 UED-SP yang dibangun di desa yang tidak menjadi sasaran 

program IDT dengan bantuan modal yang diberikan sebesar Rp6,5 juta untuk setiap 

UED-SP (Bappenas, 1998)11. Modal awal pembentukan lembaga ini berasal dari 

Inpres Bantuan Pembangunan Desa ditambah dengan simpanan anggota. Sasaran 

UED-SP adalah masyarakat berpenghasilan rendah di desa yang berkeinginan 

mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya. UED-SP bergerak di bidang 

simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan 

serta dikelola oleh masyarakat/kelurahan. Selain memberikan modal usaha 

produktif, UED-SP juga memberikan penyuluhan kepada anggota terkait dengan 

usaha yang dilakukannya dan melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan. 

UED-SP dalam jangka panjang diharapkan menjadi lembaga pengelola dana 

bantuan desa dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat . 

d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik 

Desa sebagai aturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah12. Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk 

meningkatkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki 

desa, meningkatkan upaya masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, 

serta merencanakan kerjasama dengan desa lain atau dengan pihak ketiga. 

                                                           
11http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/6452. 
12UU No 32 tahun 2004 Pasal 213 Ayat 1 menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha 

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah lembaga usaha berbadan 
hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan. 

http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/6452
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Pendirian BUMDes tidak diwajibkan oleh pemerintah kepada setiap pemerintah 

desa, melainkan berdasarkan inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa 

melalui mekanisme musyawarah desa. Modal awal BUMDes berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya, modal BUMDes dapat 

bersumber dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. 

Dalam pengelolaan modal tersebut, BUMDes dapat menjalankan beberapa jenis 

usaha, yaitu antara lain bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, produksi 

atau berdagang, bisnis keuangan untuk usaha skala mikro, atau usaha bersama 

(holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa. 

Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan Rp20 triliun untuk pembentukan 

dan pengembangan BUMDes, dimana sekitar 74.000 desa akan mendapatkan 

pembiayaan sebesar Rp200-Rp300 juta per desa13. Pembentukan BUMDes di 

beberapa daerah, secara rata-rata, telah memberikan dampak positif bagi 

perekonomian masyarakat perdesaan dalam hal peningkatan kesejahteraan dan 

perekonomian. Namun demikian, tantangan terbesar keberhasilan BUMDes adalah 

kemampuan setiap bidang usaha di bawahnya untuk dapat berjalan dan memberi 

keuntungan serta memisahkan usaha simpan pinjam dari usaha lainnya.  

e. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Pada tanggal 5 November 2007, pemerintah meluncurkan KUR, yaitu kredit modal 

kerja dan/atau kredit investasi yang diberikan kepada UMKM dan koperasi yang 

layak/feasible, namun belum bankable. Sumber dana kredit berasal dari bank 

pelaksana, namun fasilitas penjaminan kredit disediakan oleh Pemerintah melalui 

PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung 

melalui bank pelaksana, atau tidak langsung melalui lembaga keuangan mikro dan 

koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan 

bank pelaksana. Target penyerapan KUR adalah Rp20 triliun per tahun sampai 

dengan tahun 2014 di seluruh provinsi. Sampai dengan bulan November 2014, 

terdapat tujuh bank yang telah menyalurkan KUR, yaitu BRI, BNI, BNI Syariah, Bank 

Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Bukopin. 

Nilai pinjaman yang telah disalurkan mencapai Rp45 triliun dengan jumlah debitur 

                                                           
13 “Jumlah BUMDes Baru 4.000” dalam Suara Merdeka, 2 Februari 2015. 
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mencapai12,1 juta UMKM. Rata-rata kredit bernilai Rp13,1 juta dengan tingkat 

Non-Performing Loan (NPL) rata-rata sebesar 3,2 persen14. Penyaluran KUR sempat 

dihentikan sementara untuk dievaluasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 

akhir tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tantangan yang selama ini 

dihadapi dalam pelaksanaan KUR. Tantangan tersebut antara lain karena 

penyerapan KUR yang belum optimal, adanya keraguan bank dalam menyalurkan 

KUR karena adanya aturan mengenai penyaluran KUR ke sektor tertentu, tingkat 

suku bunga yang relatif tinggi, serta terbatasnya cakupan sektor ekonomi yang 

dibiayai KUR. Pemerintah kembali mengaktifkan KUR sejak akhir bulan Mei 2015, 

melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran KUR pada tahun 2015 terdiri dari dua skema, 

yaitu maksimal Rp15 juta untuk kredit tanpa agunan dan Rp25 juta untuk kredit 

dengan agunan. Suku bunga KUR diturunkan, selain sektor yang dibiayai KUR juga 

diperluas untuk berbagai usaha produktif yang meliputi sektor pertanian, 

perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan. 

 

                                                           
14http://komite-kur.com/article-103-sebaran-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-periode-november-

2007-november-2014.asp. 

http://komite-kur.com/article-103-sebaran-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-periode-november-2007-november-2014.asp
http://komite-kur.com/article-103-sebaran-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-periode-november-2007-november-2014.asp
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BAB 10 

PENUTUP : PENINGKATAN LAYANAN KEUANGAN MIKRO 

 

 

10.1. Peran OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Layanan Keuangan Mikro Menuju 

Keuangan yang Inklusif 

Inklusi keuangan telah menjadi agenda penting yang telah dibahas di tingkat 

internasional maupun nasional, karena perannya yang vital dalam mendorong 

pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan inklusi keuangan merupakan 

salah satu agenda diskusi utama dalam forum-forum internasional, seperti G20, OECD, 

AFI, APEC dan ASEAN, di mana Indonesia turut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. 

Masing-masing negara diketahui telah menyusun strategi inklusi keuangan untuk 

meningkatkan akses keuangan bagi masyarakatnya, terutama untuk para pelaku usaha 

mikro dan kecil, serta masyarakat yang rentan dan berpendapatan rendah. Secara umum, 

strategi inklusi keuangan tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu penyediaan produk 

dan jasa layanan keuangan yang sesuai, penyediaan sarana pendukung yang memadai, 

serta peningkatan literasi keuangan melalui edukasi keuangan dan perlindungan 

konsumen. 

Indonesia memiliki dua strategi nasional inklusi keuangan yang terdiri dari 

Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang dikawal oleh OJK dan Strategi Nasional 

Inklusi Keuangan (SNIK) yang dikawal oleh Bank Indonesia. Keduanya merupakan strategi 

yang saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai sistem keuangan 

yang inklusif secara efektif. Koordinasi pelaksanaan kedua strategi merupakan 

keniscayaan agar tujuan pengurangan angka kemiskinan, perbaikan distribusi 

pendapatan, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan 

berkelanjutan,serta sekaligus mendorong peningkatan stabilitas sistem keuangan dapat 

dicapai. 

Proses koordinasi kebijakan di antara OJK dan BI saat ini sedang dan terus 

berjalan untuk memastikan pencapaian inklusi keuangan secara integratif, seimbang, dan 

menyeluruh, yang mencakup tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran. OJK 

telah dan akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengambil peran aktif dalam 

upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Keberadaan OJK sebagai lembaga yang 
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memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh 

sektor jasa keuangan memungkinkan OJK secara efektif melakukan strategi atau program 

inklusi keuangan dan memonitor pencapaiannya secara lebih komprehensif dan 

terintegrasi, baik dari sisi supply dan demand, maupun infrastruktur yang diperlukan. 

Selain itu, OJK diberi amanat untuk melakukan edukasi dan perlindungan bagi konsumen 

keuangan. 

Dalam upaya tersebut, OJK telah menyiapkan cetak biru SNLK yang dimulai pada 

tahun 2014. Cetak biru SNLK menargetkan peningkatan literasi keuangan nasional dalam 

lima tahun hingga 31,8 persen1. Agar SNLK dapat memberikan dampak yang besar (high 

impact) terhadap peningkatan inklusi keuangan, maka OJK sedang dalam proses untuk 

merevisi strategi literasi keuangan dengan secara aktif meminta masukan dari berbagai 

pemangku kepentingan agar dapat merumuskan strategi literasi keuangan yang lebih 

efektif. 

Untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan, terutama dalam hal layanan 

keuangan mikro, OJK telah mengeluarkan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK), seperti POJK tentang Penyelenggaraan Keuangan Mikro, POJK tentang Perizinan 

Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, POJK tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, serta POJK tentang Layanan Keuangan Tanpa 

Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Tiga POJK yang pertama 

merupakan POJK yang mengatur agar LKM dapat menjadi lembaga yang profesional 

dalam menyediakan layanan keuangan mikro. Sementara itu, POJK yang keempat tentang 

Laku Pandai menetapkan persyaratan perizinan bagi bank yang akan menyediakan 

layanan tanpa kantor (branchless banking) melalui kerjasama dengan pihak lain (agen 

bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. 

Terdapat beberapa produk yang dapat diakses oleh nasabah melalui fasilitas 

Laku Pandai, yaitu tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA), 

kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya, seperti 

Asuransi Mikro. Branchless banking memiliki potensi yang sangat besar untuk 

mempercepat inklusi keuangan. Oleh karena itu, layanan Laku Pandai ini perlu 

dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya 

                                                           
1 Berdasarkan Survei Literasi Keuangan yang dilakukan OJK pada 2013, baru 21,84 persen penduduk 

Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang terkategori baik. 
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dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Laku Pandai 

memungkinkan bank, operator seluler, dan LKM untuk menjangkau masyarakat sampai 

dengan pelosok Indonesia. Selain itu, melalui Laku Pandai, produk-produk keuangan yang 

sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan lebih dapat 

dijangkau oleh masyarakat luas. Dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang 

memiliki akses terhadap layanan keuangan, maka kegiatan ekonomi masyarakat pun 

semakin lancar. Dalam jangka panjang diharapkan hal ini akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia terutama 

mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. 

 

10.2. Formalisasi Lembaga Keuangan Mikro 

UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah berlaku secara 

efektif pada tanggal 8 Januari 2015. Diaturnya LKM dalam undang-undang ini untuk 

memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap kegiatan LKM yang banyak 

beroperasi di masyarakat, sehingga layanan keuangan mikro dapat dilakukan dengan 

optimal. Untuk mendorong formalisasi LKM, UU No. 1 Tahun 2013 mewajibkan LKM untuk 

memiliki badan hukum dan izin usaha dari OJK. LKM-LKM diberikan alternatif untuk 

memilih badan hukum di antara Perseroan Terbatas atau Koperasi (Koperasi LKM). 

Koperasi LKM merupakan koperasi yang dikelola secara profesional dan beroperasi secara 

transparan dan akuntabel, baik dengan menggunakan prinsip-prinsip konvensional 

maupun syariah. LKM-LKM yang telah memiliki badan hukum dan izin usaha selanjutnya 

diwajibkan untuk melaporkan kondisi keuangannya secara berkala agar dapat dipantau 

perkembangannya secara intensif. 

Upaya formalisasi LKM ini merupakan proses yang tidak mudah dan menghadapi 

berbagai tantangan. Pertama, banyaknya jumlah dan beragamnya jenis LKM di Indonesia 

membutuhkan waktu untuk proses sosialisasi dan inventarisasi. Kedua, LKM pada 

umumnya belum tertarik dan menyadari akan kemanfaatan formalisasi bagi lembaga 

mereka. Selain itu, proses formalisasi bagi sebagian LKM dirasakan sebagai proses yang 

sulit dan biaya pendirian badan hukum (biaya notaris) masih dianggap mahal. Ketiga, 

pelaksanaan UU ini memerlukan sinergi dan koordinasi lintas lembaga. Sebagai contoh, 

formalisasi koperasi yang menjalankan keuangan mikro memerlukan koordinasi erat di 

antara Kementerian Koperasi dan UKM, yang berwenang dalam hal perizinan status 
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badan hukum koperasi atau pendirian koperasi, dan OJK yang bertugas mendorong 

koperasi menjadi lembaga keuangan yang pruden dan profesional. Keempat, diperlukan 

peningkatan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan pembinaan 

dan pengawasan LKM, terutama bagi pemerintah daerah yang menerima delegasi dari 

OJK dalam hal kewenangan pembinaan dan pengawasan LKM. 

Berbagai upaya untuk melaksanakan undang-undang tersebut telah dilakukan 

oleh OJK dan pihak-pihak terkait. Salah satu contoh usaha yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah melalui inventarisasi LKM yang belum berbadan 

hukum. Dari hasil inventarisasi, beberapa LKM telah menjadi pelopor Koperasi LKM di 

Jawa Tengah yang didirikan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 1 

Tahun 2013. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat pun telah 

berhasil mendorong beberapa LKM di wilayahnya untuk mendapatkan izin usaha dari OJK. 

Upaya ini perlu diteruskan dan diperluas di daerah lainnya di Indonesia, agar proses 

penataan dan dukungan terhadap LKM dapat dilakukan secara lebih efektif. 

Khusus untuk mendukung pengembangan Koperasi LKM yang andal, maka OJK 

tidak hanya melakukan peran pengaturan dan pengawasan, namun juga aktif melakukan 

pembinaan, dengan menggandeng pihak-pihak yang terkait. Pendampingan intensif 

pengembangan lembaga diberikan kepada Koperasi LKM, termasuk dalam hal 

pengembangan Standard Operating Procedure (SOP) serta sistim manajemen informasi. 

Ke depannya, dukungan terhadap peningkatan layanan keuangan mikro di Indonesia 

memerlukan dukungan berbagai pihak (multi-actor supports) sesuai dengan kompetensi 

masing-masing. Hal ini akan memastikan bahwa dukungan yang diberikan akan 

menghasilkan dampak dan kemanfaatan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai contoh, untuk mendorong koperasi menjadi koperasi LKM yang profesional, maka 

Kementerian Koperasi dan UKM dapat berperan dalam mengarahkan koperasi sesuai 

dengan jiwa koperasi, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota  sementara OJK dapat 

mendorong Koperasi LKM untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan dengan pengelolaan 

keuangan yang profesional, pruden, dan dapat memberikan layanan keuangan mikro yang 

prima (service excellence). 

Percepatan formalisasi LKM juga membutuhkan dukungan dari Kementerian 

Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi, serta lembaga donor. Beberapa bidang yang perlu mendapat dukungan 



Tinjauan Keuangan Mikro Indonesia 2015 – Halaman 111 

adalah dalam mengintensifkan proses sosialisasi UU No. 1 Tahun 2013 untuk 

meningkatkan pemahaman LKM atas aturan tersebut.Selain itu, LKM perlu dibantu dalam 

menyiapkan syarat-syarat dan melakukan proses pendaftaran. 

 

10.3. Dana Desa: Peluang LKM untuk Membangun Masyarakat 

Salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan dalam meningkatkan layanan 

keuangan mikro adalah mendorong LKM untuk berperan aktif mengelola dana desa. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa  setiap desa akan 

memperoleh dana sampai dengan Rp1 miliar per tahun. Salah satu dari empat prioritas 

penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 

adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal dapat 

dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya melalui 

penggunaan dana desa sebagai dana bergulir untuk usaha mikro. Penyaluran dana 

bergulir tersebut dapat disalurkan kepada LKM yang telah ada atau dengan membentuk 

LKM. 

Agar dana desa yang digunakan sebagai dana bergulir dapat menjadi alat 

pembangunan yang efektif di desa, maka LKM selaku pengelola dana bergulir tersebut 

juga perlu dikelola secara profesional. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki peran yang 

penting untuk mendorong formalisasi LKM-LKM yang ada di daerah masing-masing agar 

LKM tersebut dapat memperoleh supervisi dan bantuan dari OJK. Adanya supervisi secara 

intensif dimaksudkan agar LKM-LKM dapat menjadi lembaga keuangan yang mampu 

menjadi agen pembangunan lokal melalui penyediaan layanan keuangan mikro yang 

andal dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. 

 


