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Sebagai jurnalis selayaknya dapat menulis berbagai isu dalam 
membuat karya jurnalistik, termasuk berita ekonomi. Kemampuan 
ini akan bergantung kepada pengetahuan, keterampilan, dan 
pengalaman. Terutama untuk isu ekonomi yang banyak berhubungan 
dengan data dan angka. Dan sebagai penjaga gawang terakhir dalam 
karya jurnalistik adalah editor. Editor harus mampu mengolah data 
dan angka yang terkadang rumit menjadi bahasa sederhana agar 
dapat dipahami masyarakat awam. 

Tantangan di atas mungkin dirasa tidak sulit bagi editor di media yang 
fokus pada pemberitaan ekonomi. Namun, bagi editor di media yang 
jarang menulis berita ekonomi akan menjadi tantangan lain. Apalagi 
pada masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesehatan 
dan ekonomi. Seorang editor dirasa perlu untuk memahami kondisi 
ekonomi dan kemudian menyajikan dalam berita yang renyah untuk 
publik.

Sekolah Jurnalisme AJI bekerja sama dengan Commonwealth Bank 
berusaha menjawab tantangan tersebut dengan menyelenggarakan 
program beasiswa bagi kalangan editor untuk mendalami isu dan 
liputan dengan tema “Peran Perbankan dalam adaptasi UMKM 
di Masa Pandemi”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas editor menghasilkan karya jurnalistik (news analysis/
indepth reporting) isu ekonomi perbankan dengan fokus eksplorasi 
isu upaya UMKM beradaptasi dengan teknologi di masa pandemi. 

Program ini sekaligus bertujuan mempromosikan etika peliputan 
ekonomi perbankan. Serta membantu media-editor lebih kreatif 
dan kritis dalam mengembangkan ide berita, untuk menghasilkan 
berita atau artikel tentang ekonomi perbankan yang mendidik bagi 
masyarakat.

Buku ini merupakan bagian dari tugas akhir 24 jurnalis dari berbagai 
platform media yang telah mengikuti program sepanjang 2020 

Kata Pengantar
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Kata Pengantar AJI Indonesia
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hingga Januari 2021. Temanya yang dipilih peserta beragam mulai 
dari industri buku hingga penjualan sayur online. Mereka didampingi 
jurnalis senior yang berfungsi sebagai mentor selama program ini 
berlangsung. Pendampingan berupa penajaman proposal liputan, 
saran ketika ada masalah dalam liputan, hingga penulisan karya.

AJI Indonesia menilai Banking Editors Masterclass 2020 merupakan 
program penting dalam peningkatan kapasitas jurnalis, khususnya 
untuk isu ekonomi pada masa pandemi Covid-19. AJI mengucapkan 
terima kasih kepada Commonwealth Bank yang sudah dua kali 
bekerja sama dalam peningkatan kapasitas jurnalis.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada empat jurnalis senior 
yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya menjadi 
mentor yaitu Edy Can, Hasudungan Sirait, Feby Siahaan, dan Abdul 
Malik.

Kami mengucapkan selamat kepada 24 jurnalis yang telah mengikuti 
Banking Editors Masterclass 2020 dari awal sampai akhir secara 
online. Besar harapan kami, ilmu yang diperoleh dalam program 
ini dapat ditularkan di redaksi dan wilayah masing-masing. Dengan 
demikian kapasitas penulisan berita ekonomi dapat menyebar 
secara cepat di kalangan editor media.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Sasmito

Kata Pengantar AJI Indonesia
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Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai macam hal 
termasuk industri komunikasi dan media. Semakin berkembangnya 
media sosial, banyak informasi yang mengalir deras membuat 
publik terpapar dengan berita hoax. Peran media tentunya sangat 
dibutuhkan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan 
fakta, dapat diandalkan dan tidak berpihak kepada kalangan 
tertentu. Pemberitaan yang disampaikan kepada publik juga harus 
berdasarkan dengan data-data yang sesuai dari sumber yang 
memiliki kredibilitas yang tinggi dan ahli dalam bidangnya serta 
mudah dipahami pembaca.

Sejalan dengan purpose-nya, “to improve the financial wellbeing of 
our customers and communities”, Commonwealth Bank kembali 
menggandeng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama 
mengadakan program Banking Editors Masterclass (BEM). Program 
BEM merupakan bagian dari literasi keuangan Commonwealth Bank 
guna meningkatkan kapasitas rekan-rekan media terutama untuk 
mendalami isu-isu perbankan dan ekonomi. Program ini khususnya 
ditujukan untuk para senior reporter dan editor untuk berbagi 
informasi dan pengetahuan serta meningkatkan kapabilitas dari 
para peserta melalui sharing session dengan para ahli di bidangnya 
khususnya terkait fintech dan perbankan.

Untuk topik program yang kedua ini, tema yang dibahas adalah 
““Lanskap UMKM dan Kolaborasi dengan perbankan di Indonesia: 
Challenge and Opportunity in the midst of Pandemic” yang sangat 
relevan dengan situasi saat ini. Topik ini kami angkat juga sebagai 
salah satu upaya yang kami lakukan sebagai perbankan dalam 
mendampingi UMKM agar bisa bertahan di masa pandemi melalui 
kekuatan media, di samping menerapkan literasi keuangan melalui 
program WISE (Womenpreneur Indonesia for Sustainability and 
Empowerment) dengan menggandeng Bukalapak memberikan 
kelas edukasi keuangan untuk komunitas UMKM Srikandi Bukalapak 

Kata Pengantar
Commonwealth Bank

Kata Pengantar Commonwealth Bank
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serta menggandeng MasterCard dan Mercy Corps Indonesia untuk 
membantu pengusaha UMKM Indonesia mendorong pertumbuhan 
bisnis UMKM melalui pendampingan secara digital dengan platform 
MicroMentor. Hingga Februari 2021, lebih dari 8.300 mentees atau 
pelaku UMKM bergabung di platform MicroMentor. Dalam tahun 
pertamanya, program ini sudah berhasil menciptakan 1.158 pekerjaan 
baru bagi pelaku UMKM di platform ini.

Saya atas nama Commonwealth Bank ingin mengucapkan terima 
kasih untuk semua pihak yang terkait yaitu, para pembicara dari 
Commonwealth Bank, pembicara tamu, para mentor dan khususnya 
para redaksi dari media-media yang berpartisipasi dalam program 
ini sehingga program BEM angkatan kedua ini dapat terlaksana 
dengan baik dan lancar.

Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada para peserta BEM 
angkatan kedua yang telah lulus mengikuti program ini dengan baik, 
semoga dengan adanya program ini para peserta mendapatkan 
ilmu yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan sehari-harinya 
dalam menyajikan pemberitaan yang lebih mendalam, edukatif dan 
informatif untuk para pembaca.

Salam hormat,

Bayu Irawan
Head of Corporate Communication & Financial Inclusion
PT Bank Commonwealth

Kata Pengantar Commonwealth Bank
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Aha..! Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ini seperti orang yang 
mendapatkan jodohnya ketika Sekolah Jurnalisme Aliansia Jurnalis 
Indepeden (SJAJI) dan Commowealth Bank merumuskan tema 
Banking Editor Masterclass (BEM) 2020. Sebelum pandemi Covid-19 
terjadi, tepatnya di awal tahun 2020, SJAJI dan Commonwealth Bank 
memutuskan mengangkat tema BEM 2020 tentang Adaptasi UMKM 
di Era Digital. 

Ada beberapa pertimbangan memilih topik ini ketika itu. Pertama, 
usaha wong cilik di Indonesia cukup banyak dan sangat riil. Data 
Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, ada sekitar 65 
juta pelaku UMKM atau sekitar 99% dari total seluruh pengusaha 
di Indonesia. Dengan jumlahnya yang sangat besar, UMKM jelas 
mempunyai potensi yang signifikan bagi perekonomian nasional 
seperti penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap produk 
domestik bruto dan lainnya. 

Potensi UMKM yang besar ini tentu harus dioptimalkan dengan adanya 
perubahan teknologi. Kemajuan teknologi telah mempermudah 
pelaku usaha dan membuka peluang yang besar bagi peningkatan 
usaha serta potensi UMKM. Sayangnya, banyak pelaku UMKM belum 
memanfaatkan kemajuan teknologi ini. 

Begitu pula dengan literasi keuangan para pelaku usaha kecil ini. 
Usaha wong cilik ini belum sepenuhnya memanfaatkan fungsi dan 
peranan intermediasi yang dilakukan oleh bank dan industri keuangan 
nonbank lainnya. Inilah alasan lain SJAJI dan Commonwealth Bank 
memilih topik BEM kali ini. 

Tema Adaptasi UMKM di Era Digital menjadi semakin relevan dan 
kontekstual ketika virus Corona menyebar ke seluruh Indonesia 
pada awal Maret 2020. Banyak UMKM yang terpukul akibat pandemi. 
Padahal, belajar dari krisis-krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya, 

Kata Pengantar Mentor

Kata Pengantar Mentor
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UMKM selalu menjadi usaha yang bisa bertahan dan menjadi tulang 
punggung dan penyelamat perekonomian nasional.

Di masa pagebluk ini, UMKM juga “dipaksa” beradaptasi dengan 
teknologi dengan cepat agar roda usahanya bisa bertahan. 
Sebab, mau tidak mau, para pelaku usaha harus menyesuaikan 
dengan perubahan perilaku konsumen yang lebih memanfaatkan 
kemajuan teknologi di masa wabah ini. Dari sisi jurnalisme, tema 
liputan ekonomi seperti inilah yang lebih dekat dan nyata dengan 
masyarakat ketimbang bicara mengenai angka dan data yang sukar 
dipahami sebagian pembaca. 

Perubahan perilaku masyarakat ini juga memaksa SJAJI dan 
Commonwealth Bank turut beradaptasi. Bila tahun-tahun 
sebelumnya, pertemuan BEM dilakukan secara tatap muka maka 
kali ini digelar secara daring. Pertemuan secara online ini justru 
memberikan kesempatan bagi jurnalis yang tinggal di luar wilayah 
Jabodetabek untuk meningkatkan kapasitas pemahaman dan 
analisis mengenai masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil.

Dan akhirnya terpilih sebanyak 24 orang jurnalis senior yang 
berpengalaman lebih dari lima tahun dari berbagai daerah dan 
berbagai platform (cetak, online dan elektronik). Sebut saja 
Pekanbaru, Bengkulu, Batam, Lampung, Malang, Makassar dan 
lainnya.

Para peserta ini mengikuti sebanyak 10 kali pertemuan secara online 
dan memperoleh bimbingan dari mentor sejak November 2020 
hingga Desember 2020. Dalam setiap pertemuan itu, para partisipan 
mendapatkan pemaparan dari narasumber primer. Sebut saja dari 
Kementerian Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, Kementerian 
Keuangan, bankir dan tak lupa juga pelaku UMKM itu sendiri.

Hasil dari pelatihan terangkum dalam 64 liputan mendalam yang 
terdiri dari enam paket berita televisi dan 58 tulisan. Tema tulisan 
yang disajikan bervariasi dan menarik. Sebut saja salah satu tulisan 
yang mengusung tema UMKM sociopreneur, bagaimana UMKM 
bisa memberdayakan usaha-usaha mini menjadi tumbuh dan 
berkembang dan UMKM sampah. Lalu, ada pula liputan mengenai 
usaha kecil di kawasan perbatasan yang masih memerlukan 

Kata Pengantar Mentor
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Kata Pengantar Mentor

perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ada pula cerita-cerita unik 
tentang UMKM lokal dan masalah yang mereka hadapi.

Kehadiran kumpulan tulisan dalam buku ini diharapkan bisa 
memberikan perspektif lain bagi jurnalis dalam peliputan dan 
penulisan terutama di desk ekonomi yang umumnya terjebak pada 
data dan angka. Tulisan-tulisan dengan pendekatan sisi humanis 
UMKM ini diharapkan bisa memetakan persoalan dan memberikan 
analisis yang tajam dan mendalam tanpa mengabaikan data dan 
fakta. 

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Commonwealth 
Bank, Kedutaan Besar Australia serta instansi dan lembaga yang 
telah memungkinkan terlaksananya program ini.  Mewakili SJAJI dan 
para mentor, Bang Hasudungan, Mba Feby dan Mas Malik serta staf 
Pengurus AJI Indonesia, kami berharap program BEM ini bisa terus 
terlaksana dengan tema-tema yang menarik dan dekat dengan 
pembaca.

Selamat membaca!

Edy Can
SJAJI dan Mentor 
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Adi Marsiela
Suara Pembaruan

Lahir di Bandung, 10 Maret 1980. Koresponden di Suara 
Pembaruan dari 2003 – 29 Januari 2021. Lulusan Bidang 
Kajian Ilmu Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas 
Padjadjaran. 

Saya senang akhirnya bisa ikut kegiatan Banking Editor 
Masterclass 2020. Mungkin ini hikmah di tengah pandemi 
Covid-19, kegiatan pelatihan isu perbankan bisa digelar 
virtual, tidak seperti sebelumnya yang mengharuskan 
kehadiran fisik di Jakarta. 

Pengalaman selama mengikuti pelatihan sangat menarik, 
banyak hal dan perspektif baru karena selama ini isu 
perbankan, sangat jarang saya ikuti. Perspektif baru itu 
tidak hanya datang dari pemateri, mentor, tapi juga peserta 
lainnya. Materi soal critical thinking dan melihat gambaran 
besar dari sebuah topik yang paling menarik buat saya di 
luar materi ekonomi atau perbankan. 

Pendampingan mentor yang sigap dan komunikatif juga 
sangat membantu proses peliputan hingga eksekusi jadi 
tulisan. Dukungan itu bukan sebatas teknis tapi sampai 
memberikan alternatif saat rencana awal kepentok dalam 
proses liputan. 

Tantangan besarnya adalah mengeksekusi rencana 
peliputan hingga laporan akhir. Saya harus bisa beradaptasi 
dengan temuan baru atau geser dari rencana awal karena 
kadang narasumber yang disasar tidak bisa diakses. Terima 
kasih buat kesempatan berharga ini.
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Industri Buku, Kian Lapuk 
di Tengah Pagebluk

Satu dekade terakhir industri penerbitan buku mengalami 
kemerosotan. Berbeda dengan di luar negeri, kebijakan pembatasan 
interaksi sosial justru tak mampu menolong industri buku lokal 
bangkit dari keterpurukan.

Salah satu sudut ruangan di kantor penerbitan Ultimus tampak dipenuhi koleksi perpustakaan dan 
aset penerbitan berupa buku-buku yang sudah dicetak, Minggu, 27 Desember 2020. Pengelola 
Penerbit Ultimus, Bilven Rivaldo Gultom kerap menggunakan kartas HVS 70 gram sebagai materi 
cetakannya agar bisa tahan lama. [Adi/Independen.id]

Independen --- Empat hari jelang pergantian tahun 2020, Bilven 
Rivaldo Gultom, 42 tahun, sibuk mengemas penerbitan terbaru 
Ultimus, buku Friedrich Engels: Pemikiran dan Kritik. Dia menyelipkan 
beberapa pembatas buku ke dalam paketan buku itu. “Ini mungkin 
buku (diterbitkan) ke-120-an,” kata Bilven ketika ditemui di kantor 
sekaligus gudang Ultimus di daerah Cikutra, Bandung.

Adi Marsiela
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Proses penerbitan bukunya terbilang cepat. Bilven sebagai pendiri 
Ultimus ingin buku itu sampai ke pembaca seiring momen 200 
tahun lahirnya Engels, seorang Jerman yang kerap dianggap bapak 
sosialisme dunia pada 28 November 2020 lalu. Dosen antropologi 
Universitas Padjadjaran, Dede Mulyanto dan dosen sosiologi 
Universitas Lampung didapuk jadi editor buku yang memuat 
sembilan tulisan tentang Engels ini.

Kondisi pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir setahun ini 
tidak menghalangi penerbitan buku itu. Bilven merogoh kocek 
sekitar Rp50 juta untuk proses produksinya. Modalnya dari tabungan 
Ultimus. 

Pria yang melakoni penjualan buku-buku ilmu sosial dan humaniora 
sejak 15 Januari 2004 ini membuka kesempatan pre-order mulai 
20-30 November 2020 untuk buku bersampul merah ini. Satu 
eksemplar dibanderol Rp25 ribu atau setengah harga jual pada masa 
pre-order. “Kita peringati bapak sosialis dunia, masa kita jual mahal?”

Pengumuman soal rencana penerbitan buku baru itu dia sebarkan 
via media sosial. Twitter, Facebook, hingga Instagram. Pesanan 
berdatangan. Bilven pun memesan 2 ribu eksemplar untuk 
cetakan pertamanya. “Masih ada stok 400 buku,” imbuh Bilven saat 
dikonfirmasi pada akhir Januari 2021.

Bilven Rivaldo Gultom, 42 tahun, membungkus buku terbaru dari penerbitan Ultimus, Friedrich 
Engels: Pemikiran dan Kritik di Bandung, Minggu, 27 Desember 2020. Penerbitan buku yang 
menggunakan skema pre-order ini mendapatkan pesanan hingga seribu eksemplar lebih dalam 
waktu kurang dari dua pekan. [Adi Marsiela]

Industri Buku, Kian Lapuk di Tengah Pagebluk
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Masih dalam radius 1 kilometer dari markas Ultimus, Deni Rahman, 41 
tahun—pengelola toko buku daring Lawang Buku sekaligus penerbit 
Propublic—tengah menanti realisasi bantuan langsung tunai bagi 
pelaku usaha kecil (UMKM).

Bantuan itu nilainya Rp2,4 juta untuk kebutuhan selama pandemi. 
Harapannya pelaku usaha kecil bisa terbantu saat kesulitan memutar 
roda ekonominya. “Dikira bakal dikirim ke rekening (pribadi) ternyata 
harus buka rekening dulu di BRI,” ujar Deni yang sudah memantapkan 
jalan hidupnya dari usaha penerbitan serta jual beli buku lawas ini.  

Deni merintis usahanya sebagai pelapak buku sejak 2001 silam. 
Saat itu dia memanfaatkan modal Rp300 ribu dari temannya untuk 
membeli buku. “Dapat 15 buku. Targetnya buat uji mental,” imbuh 
Deni yang berjualan di pasar kaget Lapangan Gasibu, Bandung 
selama satu tahun sebelum pindah lapak ke depan lokasi pameran 
buku.  

Pergaulan di jalan mengantarkan Deni bertemu dengan banyak 
pelanggan hingga penerbit. Dia memberanikan diri jadi distributor 
bagi penerbit-penerbit  mapan macam grup Gramedia, Kiblat, Pustaka 
Jaya, sampai Mizan. Guna memperlebar pasar, pria berkacamata ini 
juga tidak segan mendatangi acara-acara dari berbagai komunitas 
sampai akhirnya membentuk komunitas literasi.

Pendiri Lawang Buku, Deni Rahman, 41 tahun mencatat pesanan buku lawas di rumahnya, Sabtu, 
23 Desember 2020. Pengalamannya selama 20 tahun dalam tata niaga perbukuan membuat dia 
fokus menggarap buku lawas, menulis, dan mulai merintis penerbitan. [Adi Marsiela]
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Setelah dua dekade bergelut dalam ekosistem perbukuan, Deni 
menilai aset paling besar dalam usaha ini adalah pergaulan dan 
kepercayaan. Penerbit bakal mempercayakan buku-bukunya 
diperjualbelikan oleh distributor dan jaringannya. “Sistemnya 
konsinyasi asal laporan tertib ke penerbit,” kata Deni lagi.

Perlahan tapi pasti pasar buku ini merosot. Deni merasakan benar 
payahnya berjualan buku saat dia menyewa lapak di Balubur Town 
Square yang lokasinya bisa ditempuh selama 15 menit berjalan kaki 
dari kampus Institut Teknologi Bandung. Pada masa ini, dia lebih 
fokus menawarkan buku-buku lawas yang dia cari dari pelapak buku 
bekas.

Setahun sebelum melapak di pusat perbelanjaan yang bercampur 
dengan pasar tradisional itu, Deni sudah memanfaatkan Facebook 
sebagai lapak daring. Masa-masa ini, ketertarikan pasar rupanya 
pada isu dan komunitas wisata sejarah kota. Setelah lima tahun, dia 
tidak bisa membayar lagi kontrak bulanan hingga akhirnya berjualan 
secara daring dan pelan-pelan merintis penerbitan Propublik yang 
kini sudah menerbitkan tujuh buku.

Menurunnya penjualan buku apalagi ditambah kondisi pandemi 
diakui oleh Ditta Sekar Cempaka, Marketing Communication Noura 
Books, salah satu anak perusahaan kelompok penerbit buku Mizan. 
Padahal, penjualan buku itu sempat membaik pada 2018-2019. 
Penerbit Mizan yang sudah berpengalaman 37 tahun juga memilih 
menutup beberapa penerbitan di bawahnya.

“Tiap tahun penjualan dan judul buku naik, kecuali tahun lalu 
produksi buku juga di-cut,” kata Ditta yang sempat menjabat sebagai 
Corporate Public Relation Mizan Group ini.

Satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Ditta memaparkan, Mizan 
sudah memiliki toko daring. Sayangnya penggarapan toko daring itu 
belum terlalu serius jika dibandingkan sekarang. “Potensi pasar di 
offline itu masih besar tapi akhirnya kami buka beberapa toko resmi 
di berbagai market place seperti Tokopedia, Shoppee,” tutur Ditta 
menceritakan penggarapan market place yang mulai jadi perhatian 
sekitar Maret-April 2020 lalu.

Industri Buku, Kian Lapuk di Tengah Pagebluk
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Ditta memaparkan, kelompok penerbitannya rata-rata menerbitkan 
10 judul baru per bulan. Namun semasa pandemi, kuantitas 
itu merosot hingga 3 judul baru per bulan. Tanpa merinci, Ditta 
menceritakan penerbitan Mizan bisa bertahan dengan penjualan 
hingga 50 persen dari biasanya.

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) dalam buku Industri Penerbitan 
Buku Indonesia: Dalam Data dan Fakta yang diterbikan 2015  
menguatkan ucapan Ditta. Ikapi mencatat saat itu ada 1.437 penerbit, 
baik yang tercatat sebagai anggota dan non-anggota. Jumlah judul 
buku yang terbit mencapai 30 ribu per tahun. Pangsa pasar buku 
umum mencapai Rp14,10 triliun.  Dalam satu dekade terakhir Ketua 
Umum Ikapi, Arys Hilman memaparkan, ada kemerosotan angka 
pertumbuhan industri perbukuan.

Kondisi itu tercermin dari data jaringan toko buku Gramedia, jaringan 
toko buku terbesar di Indonesia. “Angka pertumbuhan yang semula 
mencapai 28,22 persen pada 2010, secara konsisten setiap tahun 
merosot hingga titik terendah pada 2017 dengan capaian minus 
0,48,” tutur Arys.

Angka itu sempat membaik pada 2018-2019. Ada perbaikan di 
angka 7,38 dan 4,2 persen, namun tak pernah kembali ke angka 
pertumbuhan semula. “Benar-benar terpukul saat pandemi Covid-19 
datang pada 2020. Dalam kondisi pandemi, kuartal pertama 
mencatat pertumbuhan minus 17,27 dan lebih parah pada kuartal 
kedua dengan minus 72,40,” imbuh Arys.

Kondisi yang terus memburuk di masa pandemi tercermin dalam 
survei Ikapi pada 16-20 April 2020. Penjualan toko buku anjlok 
lantaran mayoritas penerbit di Indonesia memanfaatkan toko 
buku sebagai etalase untuk produk-produknya. Ini berkebalikan 
dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan unit usaha tutup 
sementara demi pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebagian toko buku mencoba beralih ke wahana penjualan digital 
maupun produksi buku elektronik.  “Pertumbuhannya tak bisa 
menggantikan pendapatan dari wahana dan saluran konvensional,” 
kata Arys.  

Adi Marsiela
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Survei itu juga memperlihatkan hanya 12% penerbit yang 
mengeluarkan dan memasarkan buku sesuai kapasitas perusahaan. 
Sebanyak 20% memasarkan buku yang telah diterbitkan namun 
membatasi penerbitan buku baru, 28% memasarkan buku yang 
telah terbit namun tidak menerbitkan buku baru.

“Sebanyak 32% tidak menerbitkan dan memasarkan buku lagi. 
Sisanya, sebanyak 8% tidak diketahui lagi keberadaannya,” tutur 
Arys soal survei yang diikuti oleh 100 anggota Ikapi itu.

Soal daya tahan usahanya, sebanyak 5,1% penerbit bisa bertahan 
antara 9-12 bulan saat pandemi berlanjut tanpa kepastian. Sebagian 
besar atau setara 60,2% penerbit menyatakan hanya sanggup 
menggaji karyawan selama 3 bulan, 25,5% penerbit masih bisa 
bertahan antara 3-6 bulan, dan sisanya 9,2% penerbit bisa bertahan 
selama 6-9 bulan.

Banyak faktor yang memengaruhi kemerosotan industri ini. Mulai 
dari disrupsi digital, penciptaan iklim bisnis seperti insentif pajak, 
pembajakan, keputusan untuk menggelontorkan kas saat pandemi, 
hingga kultur literasi di Indonesia.

Kultur literasi, ujar Arys, jadi pangkal persoalan dan dampaknya 
terlihat saat pandemi Covid-19. Dia membandingkannya dengan 
industri perbukuan di negara-negara maju yang justru mengalami 
berkah karena penjualan bukunya semakin meningkat.  “Masyarakat 
membeli lebih banyak buku saat harus berdiam atau bekerja di rumah, 
di Indonesia pasar perbukuan justru mengalami kemerosotan,” tutur 
Arys.

Karya telah tayang di Independen.id, 9 Februari 2021

Industri Buku, Kian Lapuk di Tengah Pagebluk
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Jalan Pedang Penulis
Buku (2)

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) mencatat setidaknya ada 30 ribu 
judul buku diterbitkan setiap tahunnya. Namun, hanya sedikit penulis 
yang bisa memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan menulis semata.

Deni Rahman, 41 tahun menyelesaikan administrasi pemesanan buku yang masuk lewat aplikasi 
media sosialnya di rumahnya, Rabu, 23 Desember 2020. Deni melakoni bisnis perbukuan sejak 
awal 2000 sebagai pelapak, distributor, hingga sekarang menjual buku lawas lewat Lawang Buku 
dan menerbitkan buku lewat penerbitan Propublic. [Adi/Independen.id]

Independen ---- Kepala Suku Mojok.co cum penulis, Puthut 
EA mengaku royalti atas karya-karyanya tidak bisa menutupi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Paling hanya sepertiga dari 
pengeluarannya. Sisanya, dia tutupi dengan kerja sebagai peneliti 
dan usaha penerbitannya. “Kerja di Mojok kan dapat gaji,” ujar Puthut 
pertengahan Januari 2021 lalu.



22 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Dalam industri penerbitan buku, penulis lazimnya mendapat 
pemasukan dari royalti penjualan bukunya. Jika harga jual buku 
Rp100 ribu, maka setiap satu buku, penulis dapat pemasukan Rp10 
ribu atau 10% dari harga jualnya. “Kecil sekali yang benar-benar 
bisa hidup dari royalti buku, persentasenya mungkin di bawah lima 
persen” kata Puthut tanpa memerinci berapa total penulis yang dia 
jadikan ukuran itu.

Pengarang ‘Buku Latihan untuk Calon Penulis’ ini juga tidak 
mencantumkan profesi sebagai penulis tatkala mengakses kredit 
untuk membeli rumah dan mobil. “Nggak bisa pakai identitas penulis. 
Saya meminjam ke bank sebagai pebisnis kecil-kecilan,” ujar Puthut.
Soal royalti menulis, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly 
Asshiddiqie membagikan pengalaman via cuitan di akun @JimlyAs 
pada 24 Oktober 2020 lalu. Dia memajang raihan royalti Rp5.950.800 
untuk 10 buku dari Penerbit Bumi Aksara sepanjang 2020. Jimly 
mencatat setidaknya sudah ada 70 buku yang dibuatnya, mayoritas 
berkaitan dengan ilmu hukum.

“Kasihan para penulis serius dan kasihan budaya baca kita sebagai 
modal untuk kemajuan peradaban bangsa. Terima kasih penerbit,” 
begitu cuit Jimly.

https://twitter.com/JimlyAs/status/1319898464503803904

Jalan Pedang Penulis Buku (2)



23Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Adi Marsiela

Cerita yang sama disampaikan Kenti Prahmanti, 50 tahun. Penulis 
buku pelajaran kimia farmasi mengungkapkan, royalti dari penerbit 
penerbit buku kedokteran EGC sejak 2013 tidak pernah putus. 
Namun pada 2020 lalu, dia belum dapat laporannya. “Penerbitnya 
bilang penjualan turun,” ujar Kenti yang sehari-hari jadi apoteker 
pendamping pada salah satu apotik di Bandung.

Dia sempat mendapat bayaran dua kali dalam setahun, tapi 
belakangan jadi sekali setahun. Nilainya yang paling besar pernah 
belasan juta dalam setahun. Semua dibayarkan saat buku sudah 
dicetak dan laku terjual. Baginya, pendapatan dari menulis buku 
adalah passive income. “Kami juga jadi harus belajar terus, update 
lagi informasi,” kata salah satu penulis buku Perundang-Undangan 
Kesehatan Kelas X ini.

Penulis lainnya, Zaky Yamani juga tak lagi menerima royalti setelah 
pencetakan 1.000 eksemplar pertama. Penulis novel “Bandar” 
ini mendapatkan royalti dari Gramedia Pustaka Utama (GPU) 
untuk 1.000 eksemplar pertama saat bukunya terbit pada 2014 
silam. Nilainya 10% dari harga jual. “Dapat uang dari royalti yang 
didahulukan itu tidak sampai Rp3 juta dan sampai sekarang belum 
dapat lagi,” ungkap Zaky yang menghabiskan waktu 10 tahun untuk 
menulis novel tersebut.

GPU kembali menerbitkan novel Zaky pada 2016. Judulnya, 
Pusaran Amuk. Cetakan pertamanya, 3.000 eksemplar. “Sama saja, 
pemasukannya dari royalti yang didahulukan juga,” kata Zaky yang 
memerlukan waktu tujuh tahun buat menyelesaikan novel keduanya.
Pria yang bercita-cita mau jadi penulis sejak masih kuliah ini akhirnya 
berkesimpulan menjadi penulis memang tidak semanis bayangannya. 
“Ekonominya, pendapatannya tidak seperti yang dibayangkan,” ujar 
Zaky yang sempat membuat penerbitan SvaTantra pada 2013 silam.
Lantas apakah menaikkan besaran royalti bagi penulis bisa 
menyelesaikan masalah ini?

Puthut mengungkapkan, menambah royalti penulis berarti 
menambah beban bagi penerbit. Ada banyak faktor dalam model 
bisnis industri ini. Puthut “Kalau menaikkan royalti, penerbitnya juga 
pasti berisiko. Menerbitkan buku itu risikonya besar. Modal besar 
kalau tidak laku, langsung tekor besar,” imbuhnya.
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Dia juga sempat memberikan ilustrasi sederhana di akun media 
sosialnya. Dalam tata niaga perbukuan, penjualan pada toko buku fisik, 
penerbit hanya dapat 45% sementara distributornya 55%. Untuk 
penjualan daring, penerbit bisa dapat 60%, sementara distributor 
40%. “Kelihatannya penerbit dapat besar ya?” tutur Puthut.

Mari kita bedah. Pemasukan 60% untuk penerbit itu terbagi atas 
royalti 10% untuk penulis dan sisanya untuk menutupi biaya produksi. 
Biaya cetak yang paling besar, editing, proof reading, tata letak 
mencapai 25%. Sisanya, penerbit mesti membayar gaji karyawan 
seperti tenaga pemasaran, penerjemah, pajak, sewa kantor, dan 
pengeluaran rutin lainnya.

Menurut Puthut, jika buku itu laku maka penerbit dapat untung bersih 
10% saja sudah bagus mengingat proses kerjanya yang panjang dan 
melibatkan banyak pihak. Biar bisa untung besar, mau tidak mau, 
penjualan buku haruslah tinggi. “Kalau gagal, ya rugi,” terang Puthut 
seperti dalam akun Facebook-nya pada 10 Desember 2020 lalu.

Dia membagi pengalamannya bersama Buku Mojok yang pernah 
dalam setahun tak ada laba karena keuntungannya dipakai mencetak 
buku eksklusif berbiaya tinggi. Ternyata tidak laku. Padahal, 
distributor, toko buku, dan reseller optimis buku itu bakal laku. Saat 
pasar tidak merespon, kerugian terbesar ditanggung penerbit.

Berkaca dari kondisi itu, penerbit sangat rentan gulung tikar, 
terutama penerbit kelas kecil. Sebagian besar anggota Ikapi 
tergolong kelompok usaha kecil dan menengah.

Ketua Umum Ikapi, Arys Hilman mendefinisikan golongan usaha kecil 
ini jika jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang. Ketua Komite 
Buku Nasional 2016-2019, Laura Bangun Prinsloo mengategorikannya 
tanpa melihat omzet dan jumlah karyawan. “Kalau dia menerbitkan 
kurang dari 15 judul per tahun, terbilang penerbit kecil,” kata Laura.

Balik ke penulis. Puthut memandang, profesi yang satu ini sama 
dengan profesi seni lain. “Yang buku-bukunya laris, ya kaya raya. Tapi 
sebagian besar hidupnya di bawah rata-rata,” kata Puthut.

Mereka harus berjibaku untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Ada 

Jalan Pedang Penulis Buku (2)
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yang menyambi sebagai editor, jualan luring, menerima pekerjaan-
pekerjaan lain yang masih berhubungan dengan dunia literasi, dan 
pekerjaan lainnya. Tinggal bagaimana penulis itu memilih jalan 
hidupnya ke depan.

Gambaran itu memperlihatkan tata niaga perbukuan yang kurang 
sehat. Padahal, ungkap Puthut, penulis yang menjadi inti. “Karya 
mereka yang dijual tapi sekaligus paling rentan. Pihak kedua yang 
juga rentan tapi sering tertuduh sebagai pengambil manfaat 
terbesar, penerbit,” tambah Puthut

Karya telah tayang di Independen.id, 14 Februari 2021

Adi Marsiela



26 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Belum Berjodoh dengan 
Perbankan (3)

Tata niaga perbukuan di Indonesia masih belum menemukan model 
bisnis yang ajek terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Survei Ikatan 
Penerbit Indonesia (Ikapi) semasa pandemi memperlihatkan hanya 
5,1% penerbit yang mampu bertahan antara 9-12 bulan. Bagaimana 
pemerintah dan lembaga perbankan bisa menyokong mereka?

Bilven Rivaldo Gultom, 42 tahun, membungkus buku terbaru dari penerbitan Ultimus, Friedrich 
Engels: Pemikiran dan Kritik di Bandung, Minggu, 27 Desember 2020. Penerbitan buku yang 
menggunakan skema pre-order ini mendapatkan pesanan hingga seribu eksemplar lebih dalam 
waktu kurang dari dua pekan. [Adi/Independen.id]

Independen -- Stimulus pajak bagi buku akhirnya terbit dengan 
keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-5/PMK.010/2020 
tentang Buku Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang 
Atas Impor dan atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 10 Januari 2020 lalu. Beleid pajak 

Belum Berjodoh dengan Perbankan (3)
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yang sudah diajukan Ikapi sejak 2017 ini dikeluarkan untuk menolong 
industri penerbitan yang tersengal-sengal karena pandemi. Sebelum 
ada aturan ini, semua buku dikenai PPN, kecuali buku pelajaran 
umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.

Ketua Umum Ikapi, Arys Hilman Nugraha menjelaskan, hanya 
sedikit buku yang dikecualikan dari beleid anyar itu karena konten 
mengandung pornografi, ujaran kebencian, atau kekerasan. “Itu 
artinya, buku dengan konten itu tidak dapat terbit,” terang Arys 
ketika dihubungi pasca rapat kerja pengurus Ikapi, Sabtu, 23 Januari 
2021.

Buku adalah jendela pengetahuan, begitu kata orang. Sehingga 
alasan intervensi pemerintah terhadap industri buku tertuang dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Secara ekonomi, industri buku yang termasuk dalam sektor 
penerbitan juga tak kalah dibandingkan dengan industri lainnya. 
Badan Ekonomi Kreatif mencatat industri penerbitan menyumbang 
pendapatan Rp58 triliun atau 6,29% dari total pendapatan ekonomi 
kreatif sebesar Rp922,59 triliun pada 2016 lalu. Industri penerbitan 
ini termasuk surat kabar, majalah, dan tentunya penerbitan buku 
pelajaran, fiksi, non fiksi, dan lainnya.
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Pemilik sekaligus CEO Penerbit Baca, Anton Kurnia menilai intervensi 
pemerintah semacam itu baik namun perlu ada kemauan politik 
lebih dari penguasa untuk bisa mencapainya. Salah satu yang dia 
sayangkan adalah keputusan pemerintah, dalam hal ini, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakhiri masa tugas Komite 
Buku Nasional (KBN).

Sejak awal dibentuk pada 2016, KBN bertugas mempromosikan 
buku-buku Indonesia ke dunia internasional, antara lain, lewat 
pameran-pameran buku internasional seperti Frankfurt Book Fair, 
London Book Fair, Bologna book Fair, dan Beijing Book Fair. Bukan 
sebatas kebanggaan semu melainkan kebutuhan bersaing secara 
global. “Alhamdulilah sampai KBN berakhir itu sudah hampir dua ribu 
hak cipta buku terjual dari sebelumnya nol,” kata Anton yang jadi 
Koordinator Program Pendanaan Penerjemahan KBN.

Anton mengacu pada keikutsertaan Indonesia sebagai tamu 
kehormatan di perhelatan Frankfurt Book Fair 2015, pasar raya buku 
tertua di dunia. Sebelumnya, memang ada pembelian hak cipta oleh 
penerbit asing, tapi hanya sedikit karya saja yang dikenal. “Ini suatu 
langkah yang sangat bagus, harusnya sudah sejak puluhan tahun 
lalu,” imbuh Anton.

Bagi Anton, jika memang Indonesia mau dikenal secara global, 
industri penerbitan buku, sebagai salah satu sub sektor ekonomi 
kreatif, berpotensi jadi pintu masuk. Apalagi jika menilik Nawacita 
yang digaungkan Presiden Joko Widodo dengan rencana 
pembangunan sumber daya manusia. Pegiat dan penerbit buku 
meyakini keragaman karya dan naskah itu ada di antara 270 juta 
penduduk Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, 
Mianggas hingga Pulau Rote.

Bertahan di industri penerbitan buku memang butuh kesabaran dan 
konsistensi. Contohnya Anton yang sudah 20 tahun berkecimpung 
sebagai penerjemah, penulis, pegiat perbukuan, bekerja, hingga 
mendirikan penerbitan. Menurutnya, modal terpenting dalam bisnis 
ini adalah kecintaan terhadap buku dan dunia literasi.

Roh industri penerbitan buku itu sendiri ada pada penulis. Sayangnya 
dalam konteks Indonesia, mayoritas penulis masih menggantungkan 
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hidupnya dari pekerjaan lain di luar menulis. Kondisi serupa dengan 
pendekatan berbeda, berlaku juga untuk mereka yang memilih 
terjun jadi penerbit buku.

Bilven Rivaldo Gultom, 42 tahun memulai jalan sebagai penerbit 
Ultimus pada 2003 silam. Awalnya, dia dan lima rekannya sepakat 
menjalankan bisnis toko buku di dekat kampus Universitas Pasundan, 
Jalan Lengkong Besar, Bandung. Namun bahan hukum toko buku 
sudah memasukkan penerbitan sebagai salah satu kegiatan 
usahanya.

Selama menjalankan bisnisnya, Bilven tidak berani mengakses jasa 
perbankan. Aset terbesarnya adalah tumpukan buku yang belum 
menemukan pemiliknya. Makanya dia juga kerap mencetak buku 
dengan kertas HVS 70 gram agar bisa tahan lama.

“Pasti dianggap tidak memenuhi syarat, tidak ada jaminan, tidak 
bankable, risiko besar. Apalagi (buku) ini bukan komoditi primer dan 
sekunder,” dalih Bilven.

Anton dari Penerbit Baca juga memilih meminjam uang dari rekannya 
ketimbang ke bank saat usahanya kesulitan likuiditas. Alasannya 
risikonya lebih ringan. Sementara aset perusahaan, ungkapnya, lebih 
banyak di toko dan gudang. Manajemen keuangan harus benar-
benar baik agar penerbitan bisa tetap membayar ongkos produksi 
dan keberlangsungan kantor.

“Bagaimana caranya biar bisa memutar dan memenuhi kewajiban 
bulanan. Kalau ke bank tegas, ada agunan, kalau tidak bisa bayar 
harus disita,” imbuh Anton yang dibantu lima orang di penerbitannya 
ini.

Kalangan bankir juga melihat minimnya akses pembiayaan kepada 
penulis dan penerbit buku. Regional Consumer and Business 
Development Head Region VI/Jawa 1 Bank Mandiri, Rodi Judo Dahono 
mengungkapkan, selama ini memang belum banyak penerbit yang 
mengakses layanan jasa perbankan seperti kredit.

Padahal, ungkap Rodi, ada berbagai produk kredit yang bisa diakses 
tanpa agunan. Dia memberi contoh Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 

Adi Marsiela
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pelaku usaha super mikro dengan besaran sampai Rp 10 juta. “Ini 
semua orang bisa mengakses. Pengalaman minimal enam bulan atau 
belum ada usaha asal ada sertifikasi soal usaha yang dilakukannya,” 
imbuh Rodi.

Selain itu ada juga pinjaman hingga Rp50 juta tanpa agunan bagi 
pelaku usaha mikro. “Ini untuk semua sektor usaha kami buka. Kalau 
yang pinjaman Rp50 juta sampai Rp500 juta harus pakai agunan,” 
tuturnya.

Menyoal mekanisme pembayaran cicilan, Rodi menyatakan, saat ini 
pihaknya baru memberikan keringanan bagi sektor pertanian. Mereka 
bisa membayar saat panen tanpa terikat aturan cicilan bulanan. “Ini 
ketentuan internal di Bank Mandiri. Kalau di luar pertanian, memang 
dibayar bulanan,” terang Rodi.

Penyaluran kredit bagi industri kreatif masih didominasi di subsektor 
fashion ketimbang buku. Bank Mandiri Region IV/ Jawa I mencatat, 
penyaluran pada sektor usaha yang berkaitan dengan industri kreatif 
tercatat ada 1.002 rekening dengan baki kredit Rp85 miliar, sektor 
fashion ada 224 rekening dengan nilai baki kreditnya mencapai 279,5 
miliar. Sementara industri makanan dan minuman mencatatkan baki 
kredit sebesar Rp188,4 miliar dengan 1.499 rekening.

Belum Berjodoh dengan Perbankan (3)
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Head of Secured Lending Retail & Small Medium Enterprises Bank 
Commonwealth, Weddy Irsan menuturkan, industri perbankan 
memang bisa beradaptasi soal kewajiban cicilan, selama ada 
regulasinya. Tapi dia mengakui memang ada kesenjangan antara 
pelaku usaha penerbitan buku dengan dunia perbankan. Masalahnya 
di prospek bisnis.

“Saat sudah cetak buku, belum diketahui buku ini kapan lakunya. 
Sedangkan di bank, sisi lainnya mau mendukung, misal saya kasih 
pinjam Rp100 juta. Dicicil itu tetap, bisa ga dibayar?” kata Irsan.

Lebih jauh, Irsan menilai permasalahan seperti ini bisa diselesaikan 
dengan meniru model bisnis kopi yang menggandeng pihak ketiga di 
Afrika Selatan. Pengusahanya perlu membiayai tempat, bahan baku, 
karyawan namun omsetnya tidak jelas setiap bulan.

Pihak bank, kata Irsan, memberikan pinjaman berdasarkan catatan 
di pihak ketiga yang digandeng pengusaha itu untuk melakukan 
pencatatan transaksi kafe kopi tersebut. Dari setiap penerimaan 
tunai yang didapat pihak ketiga lewat aplikasi pembayaran, pihak 
bank langsung memotong untuk pembayaran cicilannya.

“Ini bentuk kerjasama dengan fintech, tapi kami tergantung regulator 
juga. Karena fintech tidak bisa dibandingkan dengan perbankan. 
Sebenarnya semua bisa saja asal ada kesepakatan,” ungkap Irsan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri sudah pernah membahas 
risiko bagi perbankan terkait penerapan hak kekayaan intelektual 
(HKI) sebagai obyek jaminan kredit pada Desember 2019 lalu. 
Pembahasan ini dilakukan oleh Kepala Departemen Hukum OJK, Rizal 
Ramadhani yang kemudian diangkat jadi Deputi Komisioner Hukum 
dan Penyidikan OJK. Dalam paparan tertulisnya, Rizal menjelaskan 
kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan sepenuhnya merupakan 
kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon 
debitur.

Secara normatif, hak kekayaan intelektual, antara lain hak cipta 
dapat dijadikan jaminan fidusia, namun belum terdapat kepastian 
mengenai valuasi sebagai dasar bagi bank dalam menghitung 
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai bagian dari 
penerapan prinsip kehati-hatian.

Adi Marsiela
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Namun, dia mengatkan perlu peraturan serta mekanisme valuasi 
yang jelas dan jaminan kepastian hukum terhadap HKI. Bila ternyata 
ada sengketa, dia mengatakan perlu studi kasus sebagai referensi 
bagi regulator dan bank terkait yurisprudensi putusan pengadilan 
mengenai eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa HKI. 
Ini mengapa industri buku rasanya belum berjodoh dengan dunia 
perbankan.

Karya ini telah tayang di Independen.id, 14 Februari 2021

Belum Berjodoh dengan Perbankan (3)
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Menjajal Hak Cipta
Buku (4)

Jakarta terpilih sebagai tuan rumah perhelatan kongres penerbit 
dunia, International Publishers Association (IPA) 2022. Perhelatan 
pada 11-14 November 2022 mendatang dianggap memberikan 
peluang bagi insan perbukuan Indonesia yang tengah terpuruk.

Foto: Pixabay.com

Independen --- Ketua Harian Komite Jakarta Kota Buku, Laura 
Bangun Prinsloo menambahkan acara IPA 2022 bakal menguliti 
juga alih wahana konten. “Intelectual property (IP) management and 
licensing jadi masa depan industri penerbitan,” ujar Ketua Komite 
Buku Nasional (KBN) 2016-2019 ini saat jadi pembicara dalam diskusi 
daring Alih Wahana Konten sebagai Masa Depan Penerbitan pada 1 
Februari 2021.
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KBN mencatat monetisasi hak cipta buku dan non-buku pada Maret-
Juni 2019 sebesar Rp38,33 miliar selepas Indonesia jadi Market 
Focus Country pada  London Book Fair, 12-14 Maret 2020 lalu. Nilai 
ini meningkat jadi Rp50 miliar hingga akhir tahun.

Bagi Laura, IPA bisa menjadi jalan keluar bagi industri buku dalam 
negeri yang sedang merosot. Data Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) 
menyebutkan, bila pada 2015 perputaran oplah buku di Indonesia 
mencapai 102 juta eksemplar maka pada 2019 jumlah menjadi 94 
juta kopi. Sebanyak 3 juta kopi yang terbit di antaranya adalah buku-
buku teks sekolah.

Ketua Ikapi 2015-2020, Rosidayati Rozalina menghitung dengan 
rata-rata penyerapan 65 persen pada 2019 maka satu judul buku 
dengan 3.000 cetakan fisik baru bisa habis dalam waktu satu tahun 
lebih. “Terjadi penurunan (penjualan) hingga 60 persen dibandingkan 
periode yang sama sebelum Covid-19,” tutur Ida, sapaan akrab 
Rosidayanti, saat diskusi daring Market Insights Indonesia: The Future 
of the World of Books After the Pandemic, awal Oktober 2020 lalu.

Ida merujuk data perputaran oplah buku itu pada data penjualan 
jaringan toko buku terbesar di Indonesia, Gramedia—dengan 122 
toko di Indonesia—dan toko buku lainnya. “Saya yakin penerbit tidak 
bisa memenuhi target penjualan 2020,” ujar Ida.

Direktur Utama PT Gramedia Pustaka Utama, Wandi S. Brata 
mengakui adanya penurunan penjualan buku fisik di jaringan 
Gramedia.  Sebelum 2010, kontribusi penjualan buku lebih dari 60%, 
lebih besar dibandingkan dengan produk alat tulis, peralatan olahraga, 
dan kebutuhan lainnya pada pendapatan toko. Proporsi penjualan 
buku itu terus merosot dan jadi lebih kecil, hingga mencapai 40,53% 
berbanding 59,47% pada 2019. “Hingga Agustus 2020, porsi buku 
48,40 persen sementara non buku mencapai 52,60 persen,” terang 
Wandi.

Bagaimana dengan pertumbuhan penjualan buku cetak? Wandi 
memaparkan, sebelum 2010, pertumbuhannya bisa mencapai 30% 
per tahun. Namun selepas 2010, pertumbuhannya merosot terus 
hingga sempat minus 0,48% pada 2017. Dua tahun berikutnya, 
hanya 7,48% dan 4,20%.

Menjajal Hak Cipta Buku (4)
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“Untuk mendapatkan gambaran lebih luas, penting kiranya kita 
mendapat patokan awal buat menghitung persentase-persentase 
tadi,”ujar Wandi.

Laporan Ikapi 2015, Industri Penerbitan Buku Indonesia dalam Data 
dan Angka, terbitan Ikapi mencatat, jaringan toko buku Gramedia 
menampung sekitar 61% dari seluruh buku umum yang beredar 
di Indonesia. Sisanya beredar lewat toko buku kecil, perwakilan 
penerbit, proyek pengadaan buku, dan penjualan langsung oleh 
penerbit.

Dengan estimasi mencetak 3 ribu eksemplar untuk setiap judul saat 
survei digelar, Ikapi mencatat ada 101,23 juta eksemplar buku yang 
beredar dalam setahun dari 711 penerbit.

Hasil survei yang melengkapi buku ini, merinci penerimaan judul baru 
oleh jaringan toko buku Gramedia pada 2013 sebanyak 26.628 judul, 
sementara pada 2014 tercatat sebanyak 24.204 judul. Sementara 
penerimaan pengajuan International Standard Book Number (ISBN) 
di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2013 mencapai 36.624 
judul dan bertambah jadi 44.327 pada 2014. Data di Perpusnas 
ini melingkupi seluruh judul buku yang diajukan penerbit untuk 
mendapat ISBN.

Ikapi menemukan kecenderungan jumlah eksemplar yang dicetak 
tidak dipengaruhi besar kecilnya penerbit. Karena penerbit-penerbit 
buku anak dan buku sekolah mencetak dalam tiras lebih besar 
dibanding buku umum dan buku perguruan tinggi.

Sekitar 66% penerbit mencetak buku dalam jumlah 3.000 
eksemplar per judul. Sementara yang menerbitkan dengan tiras 
hingga 5.000 eksemplar ada 19%, tiras 10 ribu eksemplar ada  12%, 
dan yang mencetak dengan 15 ribu eksemplar hanya 3%. Mereka 
yang mencetak buku di atas 10 ribu eksemplar per judul adalah 
penerbit buku pelajaran sekolah.

Penjualan buku pelajaran ini menyumbang 12,04% penjualan di toko 
buku Gramedia pada 2014. Secara fisik, setara dengan 3,42 juta 
eksemplar buku. Secara komposisi, Gramedia mencatat penjualan 
buku sekolah ini ada di peringkat empat setelah buku anak, buku 
religi spiritual, dan buku fiksi.
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Buku anak bisa mencapai penjualan tertinggi karena harga 
rata-ratanya yang lebih murah, sekitar Rp30 ribu dibandingkan 
jenis lainnya. Pada 2014, masih data dari Gramedia, buku anak 
menyumbang Rp304 miliar atau 22,64% dari total penjualan seluruh  
buku.

Secara nasional pada 2014, pendapatan dari penjualan buku umum 
mencapai Rp2,034 triliun dari pangsa pasar sekitar Rp14,1 triliun. 
Sedangkan pendapatan dari buku pendidikan jumlahnya mencapai 
Rp3,51 triliun.

Berkaca dari data-data itu dan kondisi saat pandemi, Wandi optimis 
penjualan buku masih memiliki masa depan cerah di Indonesia. 
Namun perlu transformasi ke arah digital. Dia merujuk pada penjualan 
buku cetak secara daring pada Agustus 2020 di Gramedia yang 
mencapai peningkatan 261% lewat berbagai platform dan aplikasi.

“Kami bertransformasi sebagai penerbitan. Sekarang kami IP 
(intellectual property) manager, developers, and enchancers,” 
ungkap Wandi yang bakal memperkecil porsi pencetakan buku fisik 
dan beralih ke buku elektronik, audio book ke depannya.

Pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi penerbit Marjin Kiri, Ronny 
Agustinus mengungkapkan, adaptasi dengan dunia digital, termasuk 
alih wahana konten, penting karena terbukti bisa menyelamatkan di 
era pandemi. Kekalutan dan ketidaktahuan masyarakat soal Covid-19 
memang sempat menyurutkan pasar pada awal-awal pandemi, 
sekitar April-Mei 2020 lalu.

Namun guncangan itu, ungkap Ronny, bakal lebih terasa pada pemain 
besar yang mengandalkan jaringan toko-toko buku di mal atau pusat 
perbelanjaan. Seiring pembatasan sosial berskala besar, banyak toko 
yang terpaksa tutup atau sepi karena tidak ada pengunjung.

“Kawan-kawan yang kecil sudah lama eksplorasi market place, 
online, dan indie. Jaringan distribusi mandiri yang tidak tergantung 
pada toko besar, itu yang rasanya menyelamatkan para penerbit 
kecil ini,” kata Ronny yang dalam enam tahun belakangan sudah 
memaksimalkan penjualan daring.

Menjajal Hak Cipta Buku (4)
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Potensi pasar untuk buku elektronik, ungkap Ronny, memang ada. 
Namun dia belum berniat untuk alih wahana secara total karena 
pembaca umumnya masih menyukai buku fisik. Apalagi jika buku itu 
cukup mudah dicari dan didapatkan. “Alasannya saya juga tidak tahu,” 
tutur penerjemah yang menyukai karya-karya sastra Amerika Latin 
ini.

Soal rencana IPA 2022, Ronny mengajak para penerbit indie untuk 
berpartisipasi setidaknya mengeksplorasi berbagai jaringan baru. 
Marjin Kiri sendiri pernah ikut serta pada Frankfurt Book Fair 2014. 
Dari keikutsertaan itu, Marjin Kiri mendapatkan pengalaman yang 
tidak pernah dibayangkan sebelumnya. “Kita akan tahu, penerbitan 
kecil seperti yang saya lakukan ini banyak sekali di luar. Membangun 
jaringan dengan mereka sangat banyak gunanya,” imbuh Ronny.

Dari keikutsertaan, buku Dawuk karya Mahfud Ikhwan keluaran 
Marjin Kiri jadi buku pertama dari Indonesia yang terjual hak ciptanya 
pada hari pertama Frankfurt Book Fair 2019. Penerbit asal Mesir, 
Sefsafa menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Arab.

Karya telah tayang di Independen.id, 15 Februari 2021

Adi Marsiela
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Suasana di toko buku Argosy, New York. [Bayu/Independen.id]

Minimnya Dukungan 
Industri Buku (5)

Independen --- Tantangan menjadi penulis di Indonesia cukup banyak. 
Selain dukungan negara, budaya literasi menjadi salah satu pangkal 
masalah terbesar yang memengaruhi masa depan seorang penulis.

Direktur Borobudur Agency, Thomas Nung Atasana hanya berhasil 
menjual lima judul buku kepada penerbit asing pada 2020 lalu. 
Padahal tahun-tahun sebelumnya, ada 15-20 judul buku yang terjual 
hak ciptanya. Sejak 2013, Thomas jadi promotor sekaligus agen 
penjualan hak cipta buku, yang ditunjuk Ikatan Penerbit Indonesia 
(Ikapi), pada penerbit luar negeri. “Kami umumnya dapat deal 
pembelian hak cipta itu dari penerbit menengah ke bawah dan 
butuh subsidi penerjemahan,” ujar Thomas ketika diwawancarai awal 
Februari 2021.

Minimnya Dukungan Industri Buku (5)
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Soal penjualan hak cipta buku itu, Thomas mencatat sejak 2012-
2019 ada 1.598 judul buku yang terjual. Jumlah penjualan hak cipta 
itu merupakan kompilasi data dari Borobudur Agency, para manajer 
di penerbitan asing, serta agen penerbitan atau literary agent asing 
yang diminta bantuan jasanya oleh penulis Indonesia.

Kehadiran Indonesia sebagai tamu kehormatan di Frankfurt Book 
Fair 2015, pasar raya buku yang sudah berlangsung selama lima 
abad, membuahkan pembelian hak cipta 172 judul buku. Sementara, 
selama 2016-2019, hak cipta 1.012 judul buku lainnya terjual 
berbarengan dengan berakhirnya masa tugas Komite Buku Nasional 
(KBN).

Penjualan hak cipta ini merupakan salah satu bentuk penambahan 
nilai yang berharga, tidak hanya bagi penulis dan penerbit, namun 
Indonesia secara keseluruhan. Buku bisa jadi jendela bagi dunia 
internasional mengenali potensi dan keragaman Indonesia.

Salah satu tantangannya, ungkap Thomas, minimnya penerjemahan 
buku-buku karya penulis Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau 
bahasa asing lainnya. Sebelumnya, KBN mendanai atau memberi 
subsidi pada penerbit asing yang mau membeli hak cipta buku 
karya penulis Indonesia. “Itu yang membuat cukup banyak karya 
Indonesia diterjemahkan karena pembelinya itu penerbit kecil atau 
indie,” imbuh Thomas soal hibah penerjemahan yang berhenti seiring 
berakhirnya masa kerja KBN.

Pemimpin redaksi sekaligus pemilik penerbit Baca, Anton Kurnia 
membagi pengalamannya soal pembelian hak cipta buku asal Korea 
Selatan yang lantas dicetak dan diedarkan olehnya di Indonesia. 
Anton bekerjasama dengan Literature Translation Institute of Korea 
(LIT Korea) untuk menerbitkan lima buku fiksi, salah satunya adalah 
The Vegetarian, karya Han Kang yang didapuk The Man Booker Prize 
2016.

LIT Korea, ungkap Anton, lembaga semacam KBN yang didanai 
pemerintah Korea Selatan mempromosikan buku-buku karya 
penulis mereka ke dunia dalam bentuk kerjasama penerjemahan dan 
penerbitan. Setelah mendapatkan hak ciptanya, Anton mengajukan 
hibah penerjemahan dan penerbitan. “Cetakan pertama dibantu 
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semua, sifatnya reimburse. Kami keluar dana (cetak) baru kemudian 
mengajukan klaim,” tutur Anton.

Karya-karya seperti apa yang biasanya menarik perhatian penerbit 
asing?

Kata Thomas, buku itu harus sudah diterjemahkan dan ada 
secara fisik. Pengalaman berpartisipasi di berbagai pameran buku 
internasional jadi pembelajarannya. “Meski ada tablet atau booklet, 
tidak bisa. Harus menunjukkan buku aslinya,” imbuh pria yang terjun 
ke dunia penerbitan pada 1981 di Gramedia Pustaka Utama ini.

Pertanyaan lanjutannya, tutur Thomas, berkaitan dengan penjualan 
karya itu di Indonesia. “Lakunya seperti apa? Mereka pokoknya kalau 
sudah best seller, 5.000 (eksemplar) ke atas, biasa dianggap OK. 
Tapi ya ini tergantung penerbitnya juga, saat sudah tertarik, tidak 
menanyakan itu lagi,” paparnya seraya menambahkan penerjemahan 
yang dincar calon pembeli itu sudah dicek penutur asli bahasa 
Inggris.

Zaky Yamani, penulis novel Pusaran Amuk sangat berharap 
ada bukunya yang bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dia 
membayangkan bukunya bisa beredar luas hingga ke luar negeri 
seperti novel Cantik itu Luka atau Man Tiger, karya Eka Kurniawan. 
“Mungkin belum dapat momennya. Mahal biaya menerjemahkan,” 
kata Zaky yang sempat mendapat program residensi penulis ke 
Portugal dari KBN pada 2017 lalu.

Alih-alih ganti profesi, Zaky mencoba konsisten menulis. Entah itu 
cerpen, puisi, atau novel. Kecintaannya akan dunia menulis tidak bisa 
ditinggalkannya. Soal penjualan biar waktu yang menjawabnya.

Daya tarik karya penulis Indonesia ini juga bisa ditemukan pada 
karya-karya yang ditulis dalam bahasa ibu atau bahasa daerah. 
Yayasan Kebudayaan Rancagé setiap tahun selalu memberikan 
penghargaan pada karya sastra berbahasa ibu. Tidak pernah putus 
selama 33 tahun sejak diluncurkan pertama kali pada 1989 oleh Ajip 
Rosidi, jurnalis, penulis, sekaligus budayawan yang meninggal 29 Juli 
2020 lalu.

Minimnya Dukungan Industri Buku (5)
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Salah satu juri Anugerah Sastera Rancagé, Hawe Setiawan melihat 
karya-karya sastra berbahasa ibu tidak kalah menariknya dengan 
karya berbahasa Indonesia. Salah satunya novel Sasalad: Sempalan 
Epidemi di Tatar Garut karya Dadan Sutisna.

“Dadan ini penulis bilingual. Novelnya yang berbahasa Indonesia 
berturut-turut jadi perhatian juri pada sayembara novel Dewan 
Kesenian Jakarta 2018 dan 2019. Ini kasus menarik untuk (potensi) 
Indonesia,” kata Hawe.

Jika pemerintah serius hendak mengembangkan kesusasteraan 
dan budaya Indonesia, ada baiknya karya-karya berbahasa ibu turut 
dipikirkan. Karena bahasa daerah itu ikut mendorong kemajuan 
bahasa Indonesia. “Sementara bahasa Indonesia menjembatani 
hubungan antar budaya yang ditandai oleh bahasa ibu. Keduanya 
harus beriringan,” tutur Hawe.

Semangat keberagaman ini juga yang berkali-kali digaungkan 
Indonesia dalam pameran buku internasional. Setidaknya tema 17.000 
Islands of Imagination sudah diperkenalkan sejak keikutsertaan 
Indonesia pada Frankfurt Book Fair 2015 hingga London Book Fair 
2019 lalu.

Gambaran di atas tidak bisa dilepaskan dari indeks aktivasi 
literasi membaca (Alibaca) di Indonesia. Pengalaman Thomas 
menggambarkan sebuah buku jadi menarik bagi dunia luar jika 
penerimaan atau serapan pasarnya di dalam negeri cukup baik. 
Salah satu faktor pendorongnya adalah aktivitas literasi membaca.

Penyusunan indeks Alibaca oleh Pusat Penelitian Kebijakan 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 2019 memperlihatkan hal itu. Ada empat dimensi 
yang dinilai, kecakapan (75,29), akses (23,09), alternatif (40,49), dan 
budaya (28,5).

Menonjolnya indeks dimensi kecakapan memperlihatkan adanya 
pemerataan pendidikan dan pemberantasan buta aksara yang 
cukup baik. Namun dimensi akses yang rendah itu memperlihatkan 
minimnya sarana dan prasarana perpustakaan sekolah, perpustakaan 
umum, perpustakaan komunitas, serta rendahnya rumah tangga 
yang membeli surat kabar atau majalah.

Adi Marsiela
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Senada dengan itu, indeks dimensi budaya menggambarkan 
kebiasaan masyarakat dalam mengakses bahan-bahan literasi 
seperti buku cetak, koran, majalah, berita di internet, serta kunjungan 
ke perpustakaan masih rendah.

Ketua Umum Ikapi 2020-2025, Arys Hilman Nugraha menilai 
masalah kultur literasi ini lebih besar dibandingkan disrupsi digital 
bagi industri perbukuan Indonesia ke depan. Sayangnya, kata 
dia, bangsa yang belum cukup terdidik dalam dunia baca ini lebih 
menyukai budaya tontonan yang kini melimpah dalam format video. 
“Ini pula yang pangkal menjadi persoalan ketika pandemi datang 
pada 2020,” tutur Arys.

Minimnya Dukungan Industri Buku (5)
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Dia membandingkan dengan industri perbukuan di negara maju 
yang mengalami berkah karena penjualan bukunya meningkat saat 
pandemi. “Masyarakat membeli lebih banyak buku saat harus berdiam 
atau bekerja di rumah, di Indonesia pasar perbukuan mengalami 
kemerosotan,” urai Arys yang sehari-hari menjadi Direktur Utama 
Penerbit Republika ini.

Karya telah tayang di Independen.id, 18 Februari 2021

Adi Marsiela
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Agustiyanti
Katadata.co.id
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Mengikuti Banking Editor Masterclass menjadi penyegaran 
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Tampak muka bangunan Pasar Pelita, Jakarta Utara. Pasar ini direnovasi sejak 2017.

Langkah Seribu 
Menyelamatkan Pasar 
Tradisional

Suasana di pasar Pelita, Jakarta Utara kini jauh berbeda dibandingkan 
tiga tahun lalu. Tak ada lantai becek atau atap yang hampir roboh. PD 
Pasar Jaya membangun ulang pasar becek ini menjadi pasar modern 
sejak 2017.

Pasar Pelita merupakan satu dari ribuan pasar yang direvitalisasi 
pemerintah. Bangunan pasar saat ini berdiri kokoh terdiri dari dua 
lantai. Pada lantai pertama, berjejer perdagang sayuran, ikan segar, 
daging, kelontong, serta pakaian. Sementara lantai dua yang hampir 
separuhnya masih kosong, dihuni oleh pedagang pakaian dan perabot.

“Dulu kalau hujan ya becek dan bocor di beberapa tempat. Sekarang 
alhamdulillah sudah bagus,” ujar Diva, pedagang kelontong yang 
sudah menghuni pasar sejak 20 tahun lalu.

Agustiyanti



46 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Namun, bangunan pasar yang lebih baik tak berdampak positif 
bagi penjualan Diva. Ia bercerita, penjualannya sudah turun sejak 
minimarket semakin menjamur. Banyak langganannya memilih 
berbelanja di minimarket yang jaraknya tak sampai 1 km dari pasar.

Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2019, 
46,55% pedagang pasar mengalami peningkatan omzet setelah 
pasar direvitalisasi, sedangkan 53,45% tak mengalaminya. Hal 
tersebut dimungkinkan karena ada faktor lain yang mempengaruhi 
nilai penjualan serta keuntungan usaha selain revitalisasi, seperti 
diversifikasi produk dan jauh pasar rakyat dengan toko modern. 

Bagai jatuh tertimpa tangga, pandemi Covid-19 semakin memukul 
usaha Diva. Pendapatan dari berdagang beras, minyak goreng, 
hingga tepung terigu anjlok lebih dari 50%. “Omzet beberapa tahun 
terakhir sebenarnya sudah turun. Sejak ada Covid-19, turun drastis,” 
kata Diva, kepada Katadata.co.id awal bulan ini.

Berbeda dengan Diva, Yusuf, pedagang sayuran di Pasar Bahari, 
Jakarta utara ini merupakan salah satu pedagang yang mengalami 
kenaikan omzet sejak pasar direnovasi beberapa tahun lalu. Namun, 
pendapatannya anjlok hingga 30% sejak pandemi. 

“Apalagi saat ada satpol PP, pendapatan anjlok sekali. Sekarang 
sudah sedikit agak lebih baik tetapi masih jauh,” kata Yusuf.

Pandemi virus corona Covid-19 telah mengubah perilaku masyarakat 
dalam berbelanja bahan pangan dan makanan. Berdasarkan hasil 
survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), masyarakat kini 
lebih memilih belanja bahan pangan dan makanan melalui daring.

Sebanyak 53,66% responden yang disurvei mengatakan lebih jarang 
dan 4,84% tidak lagi berbelanja di pasar sejak pandemi. Sementara 
itu terdapat 30,29% responden yang tetap berbelanja seperti biasa 
ke pasar dan 11,2% yang justru lebih sering ke pasar.

Survei serupa yang dilakukan DBS pada Oktober juga menunjukkan 
pasar tradisional tak lagi menjadi pilihan masyarakat untuk berbelanja 
bahan makanan selama pandemi, terlihat dalam databoks di bawah 
ini.

Langkah Seribu Menyelamatkan Pasar Tradisional
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Hera, 33 tahun, salah satu konsumen yang mengurangi intensitas 
untuk berbelanja ke pasar tradisional sejak pandemi. Ia kini hanya 
dua kali sepekan mengunjungi pasar untuk menyetok sejumlah 
bahan makanan. “Sebelumnya seminggu sekali ke pasar tradisional, 
sebulan sekali ke mal. Sekarang ke mal sama sekali enggak pernah 
dan ke pasar tradisional dikurangi intensitasnya,” ujarnya.

Warga Gunung Sindur, Bogor ini sebenarnya masih sangat khawatir 
saat berbelanja ke pasar tradisional. Kondisi pasar di dekat rumahnya 
masih ramai dan banyak pedagang pasar tidak menggunakan 
masker. Ia pun mencari berbagai alternatif dan kini memenuhi 
sebagian besar belanja kebutuhan rumah tangga secara online.

“Tapi untuk daging dan makanan segar, enggak berani ambil risiko 
dengan belanja online. Harga di pasar untuk bumbu, belanja kiloan, 
ikan, dan daging segar juga masih lebih murah,” katanya.

Hal serupa dilakukan Glienmourinsie. Aktivitas ke pasar tradisional 
yang semula dilakoni 3-4 kali dalam sepekan kini hanya satu kali 
sepekan. Glien yang memiliki bisnis makanan rumahan juga kini 
mencari banyak alternatif belanja online meski tetap setia berbelanja 
ke pasar tradisional dengan berbagai cara. 

“Kalau ada pesanan dalam jumlah cukup banyak biasanya harus 
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belanja ke pasar. Kadang enggak belanja sendiri, pake go-shop atau 
tukang ojek langganan untuk belanja ke pasar,” ujar Glien. 

Sejak pandemi, Glien pun kian sering berbelanja bahan makanan 
mulai dari bumbu, sayuran, hingga ikan segar melalui toko online,  Ia 
bahkan pernah putar balik saat tiba di pasar yang kondisinya cukup 
ramai. “Pernah sudah sampai pasar tapi ramai, enggak jadi masuk. 
Jadi telepon pedagang pasar langganan apa saja yang mau dibeli dan 
minta diantar tukang ojek. Uangnya di transfer,” katanya.

Ramai-ramai Digitalisasi Pasar 

Kebutuhan masyarakat terhadap belanja daring bahan pangan ini 
coba ditangkap oleh banyak pihak untuk menyelamatkan denyut 
pasar tradisional. Inisiatif salah satunya datang dari BRI melalui 
platform pasar.id. 

Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto menyebut, jumlah 
pasar yang tergabung dalam platform pasar.id hingga akhir tahun lalu 
mencapai 4.500 pasar. Terdapat 108 ribu pedagang yang terdaftar. 

“BRI akan terus mendorong para pedagang pasar tradisional untuk 
beradaptasi dengan kenormalan baru melalui transaksi perdagangan 
virtual Pasar.id,” katanya.  

Platform ini menyediakan data pasar terdekat bagi calon pembeli dan 
nomor whatsapp pedagang yang bisa dihubungi untuk melakukan 
pemesanan layanan antar. Dua di antaranya yang sudah terdaftar 
adalah toko milik Diva dan Yusuf. Meski demikian, keduanya mengaku 
belum mendapatkan manfaat dari platform tersebut. “Sekarang 
whatsapp baru untuk langganan lama saja,” kata Diva. 

Meski penjualan anjlok akibat Pandemi Covid-19, keduanya tak 
terlalu tertarik untuk menjual produknya secara online. Diva 
beralasan, kesulitan untuk memahami aplikasi-aplikasi yang tersedia. 
Sementara Yusuf mengatakan sulit menjual produknya berbentuk 
makanan segar di e-commerce karena harus menjaga kualitas 
bahan yang mudah rusak. “Ya bisa saja, tapi susah lah,” katanya. 

Penulis mencoba menjajal platform pasar.id. Saat membeli 

Langkah Seribu Menyelamatkan Pasar Tradisional



49Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

daging dari salah satu pedagang di Pasar Bahari, pedagang cepat 
merespons. Tawar-menawar pun bisa terjadi melalui sambungan 
telepon dan produk diantar kurang dari 30 menit. 

Namun, pengalaman yang berbeda dirasakan saat berbelanja pada 
toko yang berbeda di pasar yang sama untuk membeli beberapa 
bahan pokok. Pesan baru dijawab oleh pedagang satu jam kemudian, 
tetapi barang di antar 30 menit setelah pemesanan. 

Aestika memastikan, pihaknya akan terus mendorong para 
pedagang pasar tradisional untuk beradaptasi dengan kenormalan 
baru melalui transaksi perdagangan virtual. BRI juga tengah 
melakukan penyempurnaan tampilan muka website yang lebih baik 
bagi konsumen. 

Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Tokopedia juga 
tengah mendorong digitalisasi pasar tradisional. Percontohan 
dilakukan di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya dan Pasar Sabilulungan, 
Bandung. 
 
Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag Frida Adiati 
menjelaskan, digitalisasi ini melibatkan koperasi sebagai pengelola. 
Proses edukasi yang dilakukan oleh Tokopedia juga tak membutuhkan 
waktu lama, hanya berkisar 2-3 bulan. “Digitalisasi Pasar Cikurubuk 
diinisiasi Tokopedia, saya rasa perkembangannya cukup bagus. 
Sedangkan yang Sabilulungan diinisiasi oleh kami dan baru akan 
dievaluasi,” katanya. 

Ia pun berharap digitalisasi serupa dapat diterapkan di 10 kabupaten/
kota. Namun, ini akan sangat bergantung pada kesiapan Pemda. 
“Yang kemarin sudah menyatakan tertarik dan siap berkomitmen, 
Cirebon dan Cilegon,’ ujarnya. 

Frida memastikan akan memfasilitasi daerah yang ingin 
mendigitalisasi pasar tradisional tanpa memberikan perlakukan 
khusus bagi wilayah tertentu. Hanya saja, perlu komitmen yang tegas 
dan kuat dari daerah sebagai pengawas dari implementasi program 
tersebut. “Jangan sampai hanya semangat di awal saja, kemudian 
tidak berjalan,” katanya. 

Agustiyanti
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Ke depan, menurut dia, program edukasi sekolah pasar yang saat 
ini diselenggarakan Kementerian Perdagangan dapat diselipkan 
pengetahuan digital, terkait sistem pembayaran hingga penjualan 
online.  Program sekolah rakyat sebelumnya, mencakup penataan 
pasar, pengelolaan sampah, pembukaan sederhana, hingga cara 
mengaktivasi pasar.

Langkah Seribu Menyelamatkan Pasar Tradisional
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External Communication Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra 
Wijaya menjelaskan, pihaknya aktif memberikan pendampingan 
kepada seluruh pengelola pasar tradisional dalam proses go digital, 
seperti meng-upload produk, menerima pesanan, dan melakukan 
pengiriman secara mandiri. 

Ketua Pedagang Pasar Tasikmalaya Ahmad Jahid mengatakan, 
pengelolaan pasar online Cikurubuk dilakukan oleh koperasi pasar. 
Selain di Tokopedia, pengelola pasar juga telah membuka toko di 
Shopee dan Bukalapak. 

Penjualan online diharapkan dapat membantu pendapatan pedagang 
yang anjlok hampir 50% akibat pandemi Covid-19. Namun, masih 
perlu upaya lebih. Dalam sehari, pihaknya saat ini rata-rata hanya 
menerima 5-10 pesanan  dengan nilai di atas Rp 100 ribu. 

“Pengikut kami jumlahnya ada 2.900 di Tokopedia, tapi masih di 
bawah 10% yang berbelanja.Ini memang perlu sosialisasi,” katanya. 

Upaya digitalisasi pasar tradisional juga dilakukan oleh Shopee, Grab, 
dan Gojek. Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja menjelaskan 
telah mendigitalisasi puluhan pasar bersama PD Pasar Jaya. Pasar-
pasar tersebut dapat diakses melalui platform Shopee. 

Tak hanya itu, menurut dia, Shopee memberikan bantuan modal 
hingga Rp 1 juta dalam bentuk voucher, kredit iklan 150 ribu, 
serta promo gratis ongkir ekstra selama dua pekan. Pihaknya juga 
memberikan bantuan pendampingan kepada pedagang untuk 
membuat toko, mendaftarkan produk, hingga mengemasnya.

VP Corporate Communication Gojek Audrey P Petriny menjelaskan 
pihaknya memiliki program go-shop yang membantu para pembeli 
menjangkau pasar tradisional di Jabodetabek dan Yogyakarta. 
Pihaknya juga memberikan gratis ongkos kirim berupa cashback 
yang mendatangkan ribuan transaksi dalam jangka waktu beberapa 
bulan. “Go-shop telah membantu pedagang tradisional menaikkan 
transaksi 28% dan omzet 25%,” katanya. 

Saat ini, pihaknya juga tengah mengkaji rencana untuk memberikan 
penyuluhan kepada para pedagang tradisional agar siap untuk 

Agustiyanti
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melakukan proses digitalisasi dengan mempertimbangkan protokol 
kesehatan. 

Sementara itu, Juru Bicara Grab menyebut, pihaknya memberikan 
solusi layanan GrabAsisstant yakni pembelian produk oleh 
konsumen melalui mitra grab pada 7.000 titik pasar tradisional di 
105 kota. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat meminta mitra 
pengemudi membeli produk dan membayarkan produknya terlebih 
dahulu senilai Rp 200 ribu untuk grabbike dan Rp 1 juta untuk 
Grabcar per transaksi. 

“Selama pandemi ini kami telah menyambut lebih dari 32 ribu 
pedagang tradisional,” katanya. 

Layanan ini pun diklaim Grab mendatangkan kenaikan omzet bagi 
pedagang. Pemilik Toko Sembako Yenny, Jessyca yang menyediakan 
kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan transaksi hingga 3 kali 
lipat melalui layanan GrabAssistant. Layanan ini sendiri mencatatkan 
kenaikan 2,5 kali dalam sebulan terakhir. 

Berbagai langkah digitalisasi yang dilakukan berbagai pihak saat ini 
belum mampu mengembalikan omzet pedagang yang anjlok. 

Ketua Bidang Infokom Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Reynaldi  
menjelaskan rata-rata omzet pedagang pasar saat ini turun 60% 
dibandingkan sebelum pandemi. Meski demikian, digitalisasi pasar 
dapat menjadi salah satu solusi agar pasar tradisional tak makin 
tertinggal. 

“Tapi banyak pekerjaan rumahnya. Mbok-mbok yang jual sayur perlu 
diedukasi, mereka punya hp yang serba tanggung, itu bagaimana. 
Harus ada pendekatan dan pendampingan yang aktif,” katanya. 

Selain itu, menurut dia, pemerintah harus memberikan bantuan fisik 
dan nonfisik agar para pedagang dapat bertahan di masa pandemi. 
“Bisa dalam bansos yang sudah berjalan atau bantuan-bantuan 
lainnya,” katanya. 

Langkah pemerintah Taiwan yang mendorong konsumsi dengan 
memberikan voucher belanja kepada para warganya dapat menjadi 

Langkah Seribu Menyelamatkan Pasar Tradisional
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alternatif bagi pemerintah untuk menggeliatkan kembali pasar 
tradisional. Ketimbang menyalurkan bantuan tunai, pemerintah dapat 
memberikan voucher kepada penerima bansos untuk berbelanja di 
pasar tradisional, baik secara langsung atau melalui platform online. 

Karya telah tayang di Katadata.co.id, 4 Februari 2021

Agustiyanti
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Uang kertas lecek, bluwek, apek akan jadi langka di pasar tradisional. 
Tak percaya? 

Pergilah melancong ke Pasar Indah Kapuk, Jakarta Utara. Hampir 
seluruh pedagang sudah memiliki kode Quick Response (QR) yang 
digantung di pojok-pojok toko. Anda hanya perlu membawa telepon 
genggam untuk melakukan transaksi pembayaran. 

Pasar PIK adalah salah satu pasar modern yang sempat disebut oleh 
anggota DPRD DKI Jakarta pada 2018 lalu untuk dicontoh PD Pasar 
Jaya dalam membangun dan mengelola pasar. Meski sudah berdiri 
sejak 2008, kondisi bangunan pasar masih rapi dan bersih. Tak ada 
bau tak sedap seperti yang biasa ditemukan di pasar-pasar basah 
lainnya. 

ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO/HP. Ilustrasi. Digitalisasi pasar tradisional dalam sistem 
pembayaran telah dipacu Bank Indonesia, perbankan, dan perusahaan-perusahaan teknologi 
sejak sebelum pandemi.

Saat QR Code Masuk 
Pasar

Saat QR Code Masuk Pasar
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Agustiyanti

Lapak para pedagang juga dipisah berdasarkan jenis barang yang 
dijual. Eskalator-eskalator yang tersedia juga masih menyala. Pasar 
ini juga menjadi salah satu pasar yang cukup awal menyediakan 
layanan pembayaran nontunai menggunakan kode QR. 

“Sudah lama, mungkin sudah ada sejak dua atau tiga tahun lalu. 
Sekarang malah sudah tidak terlalu banyak yang menggunakan 
karena tidak ada cashback,” ujar Arif, salah satu pedagang sayuran 
di Pasar PIK.

Digitalisasi pasar tradisional dalam sistem pembayaran telah dipacu 
Bank Indonesia, perbankan, dan perusahaan-perusahaan teknologi 
sejak sebelum pandemi.   
                                                                    
“Kami ingin ada percepatan digitalisasi di sisi pembayaran, tetapi 
tentu tidak ingin meninggalkan kelompok masyarakat bawah, 
terutama UMKM dan pedagang pasar tradisional,” ujar Direktur 
Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. 

Manfaat digitalisasi pembayaran bagi para pedagang kecil juga tak 
hanya berhenti pada kemudahan untuk pembeli dalam bertransaksi. 
Jika pedagang pasar sudah melakukan sistem pembayaran digital, 
data penjualan mereka dapat terekam oleh perbankan atau platform 
pembayaran. 

Transaksi pembayaran dengan QR Code. (Katadata/Agustiyanti)
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“Kalau menggunakan uang tunai, selesai transaksi ya selesai. 
Beda jika menggunakan transaksi digital, data penjualan ada. Ada 
perbaikan dari sisi akuntansi,” ujarnya. 

Digitalisasi, menurut dia, dapat mendorong pengembangan bisnis 
bagi UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional. Data penjualan 
para pedagang yang terekam melalui QRIS dapat menjadi basis 
penilaian kredit atau credit scoring bagi perbankan maupun lembaga 
keuangan lainnya. 

“BI dapat mengelola sedemikian rupa sehingga dapat menjadi credit 
scoring. Ini sangat mungkin, tapi yang terpenting QRIS ini digunakan 
dulu,” katanya. 

Salah satu dukungan kepada pedagang di pasar tradisional 
untuk tetap dapat bersaing dengan retail modern adalah dengan 
memberikan pinjaman modal. Selain dari pemerintah, peran dari 
perbankan juga sangat penting dalam memberikan akses pinjaman 
yang tidak menyulitkan para pedagang di pasar tradisional untuk 
mengembangkan usahanya. 

Hasil survei BPS pada 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 80% 
pedagang pasar belum mendapatkan pinjaman modal dan hanya 
15,66% pedagang yang mendapatkan pembinaan. 

Direktur Sarana dan Distribusi Kementerian Perdagangan Frida Adiati 
mengatakan banyak pedagang yang saat ini yang masih meminjam 
dari lembaga keuangan nonformal dengan bunga tinggi. Pemerintah 
terus mendorong agar para pedagang agar dapat memperoleh akses 
dari perbankan maupun lembaga keuangan formal. “Kami terus 
berupaya mendekatkan para pedagang pasar dengan perbankan 
dan juga memberikan edukasi-edukasi agar mereka tidak terjerat 
lembata keuangan formal,” katanya. 

Head of Secured Lending Retail and SME Bank Commonwealth 
Weddy Irsan menjelaskan, penyaluran kredit bagi pedagang di pasar 
sering kali terbentur oleh data penjualan yang tak mereka miliki. 
Padahal, untuk menyalurkan kredit, bank perlu melihat prospek 
usaha dari para pedagang tersebut melalui data penjualan. 

Saat QR Code Masuk Pasar
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“Jika pedagang bergabung dengan platform online, ini akan 
memudahkan mereka meminjam karena data penjualan mereka 
sudah tersedia,” ujar Weddy. 

Di masa pandemi ini, menurut dia, para pelaku UMKM tetap dapat 
memperoleh pembiayaan dari perbankan. Namun, terdapat beberapa 
kriteria yang harus dipenuhi, yakni perijinan lengkap, informasi/
laporan keuangan, dan prospek bisnis yang baik. “Bank akan dengan 
mudah mengucurkan pembiayaan jika mekanisme ini dipenuhi,” 
katanya. 

Agustiyanti
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Tantangan Mengedukasi Pedagang Pasar 

Digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional menghadapi 
sejumlah tantangan. Survei yang dilakukan Katadata Insight Center 
pada Oktober 2020 terhadap 1.155 responden pengguna internet di 
33 provinsi menunjukkan kebiasaan masyarakat bertransaksi secara 
nontunai masih rendah. 

Mayoritas atau 90,4% responden menyatakan lebih sering 
menggunakan tunai dalam bertransaksi selama tiga bulan terakhir. 
Padahal lebih dari 70% responden telah terhubung dengan sistem 
pembayaran nontunai.

Meski demikian, Erwin memperkirakan uang tunai dan kartu tak akan 
banyak lagi digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Semua orang 
akan menggunakan telepon genggam dan QR untuk pembayaran. 
Hal ini yang perlu diantisipasi oleh para pedagang kecil. 

“Mereka harus menggunakan itu atau nantinya semakin tertinggal,” 
katanya. 

Digitalisasi, menurut dia adalah keharusan agar pasar tradisional 
yang saat ini memiliki pangsa yang besar terhadap perekonomian 
tak semakin tergerus. Hingga akhir tahun lalu, menurut Erwin, 
terdapat 5,6 juta pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS. BI 
menargetkan 12 juta pelaku UMKM, termasuk para pedagang pasar 
tradisional menggunakan QRIS pada tahun ini. 

“Jika proyek ini berhasil, ini adalah transformasi yang menyeluruh,” 
katanya.

Ia mengakui edukasi para pedagang menjadi tantangan dalam 
mendigitalisasi pasar tradisional. Namun, saat ini, pihaknya 
telah menggandeng penyedia-penyedia uang elektronik untuk 
mengedukasi pada pedagang. BI juga memiliki 46 kantor cabang 
di seluruh Indonesia yang bergerak untuk mendorong inklusi dan 
literasi digitalisasi pembayaran. 

“Memang sulit awalnya, tapi sekarang hampir sebagian besar orang 

Saat QR Code Masuk Pasar
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Namun demikian, menurut dia, peluang pembayaran digital tumbuh 
di Indonesia sangat besar. Ini lantaran lebih dari 60% penduduk 
Indonesia terdiri dari generasi milenial dan generasi-z yang lebih 
mudah beradaptasi dengan layanan ini. 

Selain itu, Kominfo pada tahun ini menargetkan untuk membangun 
4.200 BTS agar seluruh desa di Indonesia dapat mengakses internet. 

menggunakan telepon pintar. Kami juga bergerak ke pasar tradisional 
dan telah bekerja sama dengan asosiasi pasar,” ujarnya.

CEO PT Fintek Karya Nusantara atau Linkaja Haryati Lawidjaja 
mengatakan,ada dua tantangan utama untuk meningkatkan 
pengguna pembayaran digital di masa datang, yakni masih 
rendahnya literasi pembayaran nontunai di masyarakat dan kendala 
infrastruktur internet.

Agustiyanti
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Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengatakan, 
pihaknya akan turut mengedukasi, mempromosikan, dan mengajak 
masyarakat untuk mengadopsi pembayaran nirsentuh.

“Ini sejalan dengan harapan pemerintah untuk terus menstimulasi 
pergerakan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” kata Karaniya 
dalam siaran pers saat peluncuran digitalisasi pasar di Manado. 

Tak hanya edukasi, SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri 
Thomas Wahyudi mengatakan telah memberikan kemudahan bagi 
para pedagang pasar tradisional untuk mendaftarkan diri menjadi 
merchant QRIS tanpa perlu ke cabang maupun bertatap muka 
dengan agen.

“Kami juga telah memiliki layanan agen lakupandai yang membantu 
melayani kebutuhan  pedagang di pasar tradisional seperti transfer 
dan pembayaran tagihan tanpa perlu ke bank,” katanya. 

Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Kota Tasikmalaya Achmad Jahid 
mengatakan hampir seluruh pedagang di pasar Cikurubuk sudah 
menyediakan layanan pembayaran nontunai menggunakan QRIS. 
Sebagian konsumen juga sudah menggunakan layanan tersebut 
saat bertransaksi. 

Pasar Cikurubuk merupakan pilot project digitalisasi pasar yang 
diinisiasi BI, Kementerian Perdagangan, dan Tokopedia. Barang-
barang yang dijual pasar turut tersedia di Platform Tokopedia yang 
dikelola oleh koperasi pasar. 

Saat ini, menurut Jahid, terdapat 2.900 pengikut toko online Pasar 
Cikurubuk di Tokopedia. Namun, belum ada 10% dari jumlah tersebut 
yang melakukan transaksi belanja. “Ini yang harus ditingkatkan, 
mungkin perlu lebih banyak promosi dan sosialisasi di masyarakat,” 
kata Jahid. 

Karya telah tayang di Katadata.co.id, 4 Februari 2021
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Di halaman sebuah kontrakan yang terletak di lantai dua, Darsih, 
terlihat menyeruput es teh manis sambil membungkus sayuran 
dan buah-buahan ke dalam kantong plastik dan kardus. Ada delapan 
paket yang siap dikirimkan pagi itu ke para konsumennya untuk 
dikirim melalui ojek online. 

“Sehari sekarang bisa kirim 8 hingga 10 paket. Belanjanya biasanya 
banyak dan macam-macam, ada yang sampai Rp 800 ribu,” ujar 
Darsih sambil mengawasi anak-anaknya yang tengah bermain. 

Sudah lebih dari satu tahun, ia mengelola toko sayur online Bang 
DS di platform Tokopedia. Awalnya, barang-barang yang dijual hanya 
berasal dari toko sayur yang dikelola suaminya di Pasar Pelita, Jakarta 
Utara. Namun, kini ia juga menjual hampir semua produk yang 

Penjual sayuran online, Darsih saat mengemas paket sayuran untuk dikirim ke konsumen.

Perjuangan Darsih Jual 
Sayur Online ‘Terbayar’ 
Pandemi

Agustiyanti
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tersedia di pasar, seperti ikan, ayam, hingga bahan-bahan pokok. 

Darsih belajar berjualan online sejak tiga tahun lalu. Ibu dari tiga 
anak ini memulainya dengan berjualan pakaian. “Jualan di Facebook, 
kemudian Tokopedia dan Shopee. Awalnya jualan punya orang, lalu 
pernah modal sendiri juga, tapi lama-lama sepi,” katanya. 

Ia mempelajari cara berjualan online secara otodidak. Darsih bahkan 
beberapa kali mengikuti kelas video streaming berbayar di Facebook 
tentang cara berdagang online yang melibatkan nama influencer. 
“Ada kelas yang bayar itu, nanti ada video-nya bagaimana membuat 
supaya IG dan Facebook kita bisa ada link. Jadi kalau minat, bisa 
langsung ke whatsapp. Itu saya nonton beberapa kali hingga bisa,” 
katanya. 

Darsih kemudian mengimplementasikannya untuk berjualan tas 
hingga perabot rumah tangga. Namun, toko online-nya tetap sepi 
kunjungan. Pada akhir tahun 2018, ia kemudian mencoba menjual 
sayur-sayuran yang selama ini dijual suaminya di Pasar Pelita melalui 
toko online-nya di e-commerce.

“Pernah jualan macam-macam, akun toko sama, tapi diganti-ganti 
barangnya. Sayuran awal sekali masih sepi, mulai ramai saat banjir 
di Kelapa Gading Januari lalu, lalu lebih ramai lagi setelah pandemi,” 
ujarnya. Semacam ‘Palugada’ alias apa saja ada. 

Barang dagangan Darsih awalnya hanya dikemas menggunakan 
kantong plastik kresek seperti saat pembeli berbelanja di pasar. Ia 
lalu mencontoh pengemasan para pedagang online lain yang sudah 
memiliki ribuan pengikut dan pembeli. 

“Setelah pengemasannya rapi, dinilai bagus sama orang-orang di 
Tokopedia, jadi lebih banyak yang beli,” katanya. 

Hasil berdagang online, menurut Darsih, cukup untuk menutupi 
penjualan sayur di toko fisik suaminya yang turun akibat pandemi 
Covid-19. “Hasilnya lumayan, bisa menutup biaya kontrakan. Kalau 
enggak, utang sudah banyak,” katanya.

Berbeda dengan Darsih, Adi yang berdagang di pasar Pantai 

Perjuangan Darsih Jual Sayur Online ‘Terbayar’ Pandemi
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Indah Kapuk, Jakarta Utara masih mengandalkan whatsapp untuk 
membantu penjualan yang terpukul akibat pandemi Covid-19. Para 
pedagang di Pasar PIK saat ini menyediakan kartu nama beserta 
nomor telepon yang bisa dihubungi untuk layanan pesan antar. 

“Dari whatsapp juga enggak banyak, paling hanya 2-3 pesanan 
sehari. Mereka biasa belanja untuk mingguan,” ujar Adi. 

Adi mengaku penjualan turun hingga 50% sejak pandemi. Namun, ia 
juga belum tergerak untuk berjualan di platform online. “Shopee dan 
Tokopedia enggak bikin. Repot dan belum tentu banyak yang beli,” 
katanya. 

Sementara itu, Arif yang juga berdagang di pasar PIK sudah mulai 
berjualan di beberapa platform online. Namun, ia tak mengelola akun 
itu sendiri. “Ada keponakan yang bantu karena dia lebih paham. Dia 
juga ada toko sayur, tetapi beberapa barang saya juga dijual lewat 
tokonya di shopee,” katanya. 

Arif saat ini hanya melayani pembeli langsung di pasar dan pelanggan 
yang memesan melalui whatsapp. “Sekarang kebanyakan beli lewat 
whatsapp. Sehari bisa 10 pesanan,” ujarnya. 

Meski demikian, hasil penjualan Arif melalui online tak mampu 
menutupi penurunan akibat pandemi Covid-19. Penjualannya dalam 
sehari saat ini masih lebih rendah 40% dibandingkan sebelum 
pandemi. “Banyak pelanggan yang mengurangi belanja, apalagi 
pemilik restoran. Ya memang kondisinya saat ini sedang sulit,” 
katanya.

Karya telah tayang di Katadata.co.id, 4 Februari 2021

Agustiyanti



64 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Azizah Nur Alfi
Bisnis.com

Saat ini sebagai Reporter  di Bisnis.com. Lulusan S-1 Ilmu 
Politik Universitas Jenderal Soedirman. 

Ketika mendaftar di kelas ini saya baru beberapa bulan 
ditugaskan di desk perbankan. Maka, bagi saya, bisa ikut 
serta dalam kelas menjadi suatu keistimewaan. 

Selama sesi kelas, saya belajar bagaimana tahapan liputan 
mendalam, menggali dan mengolah isu yang menarik. Ini 
menjadi bekal bagi saya untuk liputan berikutnya di desk 
perbankan.
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Lewat Web Pasar BRI, 
108.000 Pedagang 
Pasar Bisa Jualan Online

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan perseroan mengembangkan 
pasar.id untuk menghubungkan pedagang pasar tradisional dengan 
pembeli.

Pedagang berjualan ikan hias di Pasar Ikan Hias Parung, Sabtu (23/1/2021). Pasar Ikan Hias Parung 
merupakan prototipe Website Pasar yang dikembangkan BRI untuk memudahkan transaksi jual 
beli di pasar - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus 
mendorong para pedagang pasar tradisional untuk beradaptasi 
dengan kenormalan baru. Adaptasi tersebut salah satunya transaksi 
perdagangan secara virtual melalui saluran platform daring Pasar.id.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan perseroan mengembangkan 
pasar.id untuk menghubungkan pedagang pasar tradisional dengan 
pembeli. Saat ini ada 108.000 pedagang pasar tradisional dan 4.500 
pasar tradisional yang telah terhubung dengan pasar.id.

Azizah Nur Alfi 
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Adapun jumlah transaksi per November 2020 sebanyak 893.197 
transaksi dengan nominal transaksi Rp48 miliar. Targetnya, jumlah 
pasar tradisional yang terhubung pasar.id dapat mencapai 5.241 
pasar hingga akhir tahun ini. Adapun pedagang yang terdaftar dapat 
mencapai 520.410 pedagang.

Sunarso mengatakan pengembangan pasar.id sebagai salah satu 
upaya perseroan memberikan dukungan terhadap pemulihan 
ekonomi, terutama pemulihan bisnis UMKM.

“Jadi kita kembangkan ada pasar.id, platform e-commerce yang 
sederhana dikelola oleh pengelola pasar tradisional. Dan kami sudah 
berada di 4.500 pasar tradisional menggunakan paltform pasar.id,” 
katanya dalam rapat dengan Komisi XI DPR dikutip Kamis (4/2/2021).

Pengembangan platform digital untuk pasar tradisional tersebut 
terus dilakukan. Setidaknya ini tercermin dari belanja modal IT tahun 
ini sebesar Rp3,5 triliun, sebagian digunakan untuk penyempurnaan 
User Interface (UI) yang lebih baik untuk customer (Pasar.id 2.0). 
Selain itu, micro payment melalui Pasar.id menjadi salah satu fokus 
peningkatan jasa layanan digital banking.

Diketahui, ada empat pasar tradisional yang menjadi prototype web 
pasar yakni Pasar Ikan Hias Parung Bogor, Pasar Induk Klaten, Pasar 
Dinoyo Malang, dan Pasar Bahaur Kalimantan Tengah.

Terpisah, pengelola pasar Ikan Parung Widyaningsih mengatakan 
ada sekitar 200 lapak ikan hias di pasar tersebut. Dari jumlah ini, 
terdapat 56 pedagang ikan hias yang telah terdaftar dalam platform 
tersebut sejak November 2020.

Keberadaan website pasar diharapkan akan dapat membantu 
pengembangan Pasar Ikan Hias Parung yang dirintis oleh ayahnya 
sejak 1983. Dengan begitu, pedagang ikan hias juga dapat 
menjangkau konsumen yang lebih luas.

Diakui Wiwin tidak mudah bagi pedagang pasar melakukan jual 
beli secara online. Mayoritas transaksi yang dilakukan pedagang 
pasar ikan hias masih secara fisik. Sebab, mayoritas pembeli harus 

Lewat Web Pasar BRI, 108.000 Pedagang Pasar Bisa Jualan Online
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memastikan secara langsung bentuk, corak, dan warna ikan hias 
yang akan dibelinya.

Selain dibantu pemasaran, Wiwin menyebut pedagang ikan hias juga 
mendapatkan kemudahan akses pembiayaan berupa kredit usaha 
rakyat (KUR) dengan subsidi bunga untuk pengembangan usaha 
mereka.

“Ada yang Rp10 juta sampai Rp50 juta. Alhamdulillah di sini lancar 
[kreditnya], [ada] macet-macet sedikit lah,” katanya.

Karya telah tayang di Bisnis.com, 4 Februari 2021

Azizah Nur Alfi 
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Bank BUMN BMRI, BBRI, BBNI 
Perluas Kerjasama Platform 
Digital di Gojek dkk

Kerjasama penyaluran KUR telah dilakukan Himbara dengan mitra 
platform digital seperti Gojek, Grab Indonesia, Shopee Indonesia, 
dan Tokopedia sejak tahun lalu, melalui program Digiku. Adapun 
plafon KUR pada 2021 sebesar Rp253 triliun, meningkat dari tahun 
sebelumnya Rp220 triliun.

Karyawan merapikan uang dolar dan rupiah di Kantor Cabang Bank Mandiri di Jakarta, Kamis 
(14/1/2021).  Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Bank-bank milik Negara atau Himbara akan 
memperluas kerjasama penyaluran KUR lewat platform digital 
sehingga menjangkau lebih banyak UMKM.

Kerjasama penyaluran KUR telah dilakukan Himbara dengan mitra 
platform digital seperti Gojek, Grab Indonesia, Shopee Indonesia, 
dan Tokopedia sejak tahun lalu, melalui program Digiku. Adapun 

Bank BUMN BMRI, BBRI, BBNI Perluas Kerjasama Platform Digital di Gojek dkk
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plafon KUR pada 2021 sebesar Rp253 triliun, meningkat dari tahun 
sebelumnya Rp220 triliun.

SVP Micro Development and Agent Banking PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. Ashraf Farahnaz mengatakan tren penyaluran kredit 
melalui platform digital terus bergerak tumbuh. Hal ini seiring 
dengan perubahan pola belanja masyarakat yang telah bergeser ke 
online marketplace.

Bank Mandiri mencatat kredit di segmen mikro yang telah disalurkan 
melalui marketplace mencapai Rp21,7 miliar pada akhir Desember 
2020. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 21 persen dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya.

Secara total realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri per 31 Desember 
2020 sebesar Rp24,76 triliun atau sudah memenuhi kuota KUR yang 
diberikan ke Bank Mandiri. Sementara pada tahun ini kuota KUR 
tahun ini sebesar Rp31 triliun.

Dalam hal kriteria penilaian kredit, Bank Mandiri menggunakan 
rekam jejak calon nasabah di platform tersebut, serta referensi dari 
platform tersebut. Perseroan juga akan melihat kriteria perkreditan 
umum seperti pemeriksaan histori informasi debitur ke Sistem 
Layanan Informasi Keuangan OJK.

“Kualitas kredit yang disalurkan lewat platform digital terus 
mengalami perbaikan seiring pengembangan sistem dan 
perbaikan proses yang semakin prudent, namun tetap mendukung 
pertumbuhan bisnis bank,” terangnya kepada Bisnis.

Pada tahun ini Bank Mandiri akan semakin agresif dalam penyaluran 
kredit melalui marketplace. Harapannya, perseroan dapat 
melipatgandakan realisasi penyaluran KUR lewat kanal digital pada 
tahun lalu.

Dalam penyaluran KUR lewat kanal digital, Bank Mandiri telah 
berkolaborasi dengan Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Gojek. 
Baru-baru ini, Bank Mandiri juga menandatangani Nota Kesepahaman 
(MoU) dengan Grab terkait penyediaan layanan keuangan secara 
digital.

Azizah Nur Alfi 
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Dalam kerja sama ini, Bank Mandiri akan mengembangkan sejumlah 
produk dan layanan keuangan pada platform Grab. Produk keuangan 
yang akan dikembangkan terkait dengan layanan pembayaran digital 
dan pembiayaan produktif secara digital.

Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika 
Oryza Gunarto mengatakan pada tahun lalu BRI telah menyalurkan 
KUR melalui platform digital, khususnya e-commerce seperti 
Shopee, Tokopedia, Gojek, dan Grab. Adapun jumlah penyaluran KUR 
tidak disebutkan.

Secara total penyaluran KUR mikro dan super mikro sampai dengan 
akhir Desember 2020 sebesar Rp125,62 triliun. Pada tahun ini, BRI 
memperoleh tugas penyaluran KUR sebesar Rp152 triliun, dari kuota 
tahun lalu Rp140 triliun.

Seiring dengan meningkatnya tren transaksi melalui platform 
digital, perseroan optimis penyaluran KUR melalui platform digital 
(e-commerce) pada tahun ini akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Untuk itu, perluasan kerjasama BRI dengan platform digtal terus 
dilakukan dan saat ini sedang dilakukan penjajakan dengan beberapa 
platform digital potensial lainnya.

“Kontribusi penyaluran KUR melalui platform e-commerce masih 
akan terus ditingkatkan, mengingat literasi dan perilaku transaksi 
segmen mikro melalui platform ini juga masih relatif rendah,” katanya.

Aestika menambahkan terkait dengan kualitas kredit melalui 
e-commerce terjaga sangat baik dengan NPL 0%. Di sisi lain, 
perseroan akan mengoptimalkan aplikasi proses kredit secara digital 
melalui BRIspot dan optimalisasi referal dari agen BRilink dalam 
penyaluran KUR.

Melalui BRIspot, proses pengajuan pinjaman hingga pencairan dapat 
dipangkas dari sekitar 14 hari menjadi kurang dari 2 hari. Adapun 
jumlah agen BRILink sebanyak 504.233 agen.

Direktur UMKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Muhammad 
Iqbal mengatakan kerja sama dengan platform digital memang 
belum memberikan kotribusi yang besar yakni kurang dari 1% 

Bank BUMN BMRI, BBRI, BBNI Perluas Kerjasama Platform Digital di Gojek dkk
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terhadap total penyaluran KUR 2020. Namun ke depan, ini menjadi 
salah satu strategi utama perseroan untuk menyasar pasar yang 
selama ini belum tergarap maksimal.

BNI berhasil menyalurkan KUR sepanjang tahun lalu sebesar Rp21,3 
triliun, dari kuota KUR sebesar Rp22 triliun. Pada tahun ini perseroan 
mendapatkan kuota KUR sebesar Rp32 triliun.

“Kami aktif melakukan perubahan dan inovasi khususnya digitalisasi 
proses dan layanan perbankan, termasuk dengan terus melakukan 
perluasan target market penyaluran kredit melalui penjajakan 
potensi kerjasama dengan e-commerce, fintech, maupun mitra 
strategis lainnya,” katanya.

General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo 
mengatakan ada beberapa rencana kerja sama e-commerce dan 
fintech yang sedang dalam pembahasan dan integrasi. Targetnya, 
inisiasi kerjasama itu dapat dieksekusi awal tahun ini.

Diketahui, BNI telah berkolaborasi dengan Grab, Gojek, Tokopedia, 
dan Shopee untuk menyalurkan program KUR, bersamaan dengan 
peluncuran program Digiku pada kuartal akhir tahun lalu. Adapun, 
saat ini penjajakan sedang dilakukan dengan Amartha, Tani Fund, 
Crowde, Danapala, Dompet Kilat.

Bambang menambahkan kualitas kredit melalui platform digital 
masih terjaga dengan baik. “Kami proyeksikan nominal dan jumlah 
penerima KUR melalui platform digital yang dapat diakuisisi tahun ini 
akan terus meningkat mengingat potensi UMKM yang tergabung ke 
dalam e-commerce jumlahnya sangat masif dan meningkat setiap 
tahun,” katanya.

Karya telah tayang di Bisnis.com, 1 Februari 2021

Azizah Nur Alfi 
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Betty Herlina 
Rakyat Bengkulu

Lahir di Bengkulu, 5 September 1982. Mengawali karir 
jurnalistik di Harian Rakyat Bengkulu, hingga tahun 2018 
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di bincangperempuan.com yang tengah mendapatkan 
kontrak dari PPMN dan Kedutaan Belanda. 

“Sama sekali tidak menyangka bisa lolos seleksi Banking 
Editor Masterclass, mengikuti kelas ini membuat saya 
mendapatkan banyak perspektif baru terkait liputan 
ekonomi. Kelas yang asyik dan mentor yang cakap. Terima 
kasih AJI dan Commonwealth Bank”  
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SERAHKAN: Petugas BNI menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM penerima BPUM yang sudah 
lolos validasi ke lembaga pengusul, PNM Mekaar. (foto: betty/rb)

Agar Bantuan Tak 
Disunat Calo

GUBERNUR Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA resmi 
mengumumkan Provinsi Bengkulu berstatus zona merah pandemi 
Covid-19, pada 31 Maret 2020 lalu. Sebagai provinsi  yang nyaris 
“buncit” menyandang status tersebut, sontak mengubah ritme 
kehidupan. Masyarakat yang tadinya tetap beraktivitas seperti biasa, 
meskipun menggunakan masker dan menjaga jarak, mendadak 
mulai berubah. Sekolah-sekolah ditutup menyusul pemberlakukan 
daring. Tak hanya itu, beragam tempat usaha, rumah makan hingga 
bioskop tutup. ASN  dan pekerja swasta juga mulai Work From Home 
(WFH).

Jika hanya berdiam diri di rumah, jelas dapur tak ngepul. Beragam 
bantuan digelontorkan sejak Mei 2020. Mulai dari bantuan beras dan 

Betty Herlina 
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mie instant, yang dilakukan Pemda. Hingga bantuan sosial berupa 
dana segar pun mulai dikucurkan Pemerintah pusat.

Survei yang dirilis BPS menunjukan UMKM menjadi salah satu 
sektor yang terpuruk selama pandemi. Bantuan modal menempati 
komponen teratas yang dibutuhkan UMKM agar tetap hidup. 
Pemerintah pusat pun mulai menyalurkan  Bantuan Presiden atau 
Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dikenal juga dengan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) UMKM. Bantuan ini mulai digulirkan sejak 24 
Agustus tahun 2020.

Hadirkan BPUM senilai Rp 2,4 juta menjadi angin segar bagi pelaku 
UMKM di Bengkulu. Apalagi bantuan ini sifatnya hibah atau cuma-
cuma. Sehingga tidak perlu pertanggungjawabkan. Belum lagi 
syarat untuk mengurus bantuan relatif mudah. Bermodal NIK, surat 
keterangan usaha dan nomor handphone. Bantuan ini juga khusus 
pemerintah kucurkan untuk pelaku usaha yang belum pernah 
bersentuhan dengan Perbankan.

Sayangnya, bantuan yang diberikan di masa pandemi ini, 
ternyata tidak benar-benar dinikmati pelaku UMKM yang berhak. 
Ketidaktahuan masyarakat, menjadi lampu hijau bagi pihak-pihak 
yang tidak bertanggungjawab, menangguk keuntungan di atas 
penderitaan selama pandemi.

Hasil penelusuran Rakyat Bengkulu, disetiap lokasi modus percaloan 
berbeda-beda juga nominal pembagian rupiah, juga uang ‘pelancar’ 
[Baca tulisan ke-3: Kisah Para Pelaku Usaha].  Semua itu  sesuai 
kesepakatan antara pelaku usaha dengan para calo, makelar atau 
apapun istilahnya. Tidak sedikit calo yang mengatasnamakan 
kepala dinas terkait. Sayangnya hingga saat ini Rakyat Bengkulu 
belum menemukan laporan yang berujung ke polisi.  Hanya sebatas 
turunnya Babinsa dan berakhir dengan perdamaian.

Salah satu kasus percaloan yang mencuat dan ramai dibahas 
di Bengkulu terjadi Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, 
Kabupaten Kaur. Dua warga mengaku dana bantuan yang diterima 
dipotong Rp 500 ribu oleh oknum yang membantu proses 
pendaftaran. Disinyalir oknum merupakan istri mantan aparat desa 
setempat. Laporan ini tadinya berencana akan dibawa ke polisi, 

Agar Bantuan Tak Disunat Calo
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namun berakhir dengan perdamaian.

Tak jauh berbeda, dengan cerita Kepala Dinas Koperasi  Usaha Kecil 
dan Menengah Kabupaten Rejang Lebong, Dwi Purnamasari, S.Sos, 
M.Si. Dihubungi via telpon, ia juga mengaku namanya sempat dicatut 
sejumlah oknum terkait “bagi-bagi” dana BPUM yang cair. “Iya, 
memang terdengar nama saya disebut oknum untuk minta jatah. 
Tapi itu tidak sama sekali benar,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi  Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 
Bengkulu, Erdiwan, SH, M.Si tidak dapat berkomentar banyak atas 
temuan yang ada. Ia mengatakan, diawal pendaftaran bantuan 
dibuka, pihaknya sudah memaksimalkan sosialisasi semua aspek 
tentang BPUM.  Termasuk informasi tidak adanya pungutan apapun 
terhadap penerima bantuan. Namun dalam prakteknya masih saja 
ada aksi percaloan, dan sunat menyunat bantuan oleh oknum tak 
bertanggung jawab. Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang rela 
dan ikhlas memberi bagian dari bantuannya kepada oknum tersebut.

Salah satu pemicu kisruhnya pembagian bantuan adalah 
ketiadaaan data yang valid. Hampir seluruh Dinas Koperasi  Usaha 
Kecil dan Menengah di setiap kabupaten dan kota di Provinsi 
Bengkulumengalami kesulitan terkait data rill UMKM. Mulanya 
Provinsi hanya menerima usulan rata-rata dibawah 20 unit UMKM 
dari dinas. Padahal alokasi penerima bantuan yang dibuka pemerintah 
pusat mencapai 120 juta.

“Kami kesulitan untuk melaporkan, karena data yang masuk tiap 
kabupaten hanyalah kisaran 10 atau 16 UMKM saja. Sedangkan kita 
dikejar waktu untuk menginput data ke pusat. Ini tidak ada kuota 
khusus, namun siapa yang cepat mengusulkan itu yang dapat” 
katanya

Sejak pendaftaran bantuan dibuka, jumlah pelaku usaha yang 
melapor di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan, yakni dari 43 ribu menjadi 220 ribu.

Di Provinsi Bengkulu hingga akhir Desember 2020, berdasarkan 
catatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, total 
BPUM yang digelontorkan lebih dari dua ratus tigapuluh miliar untuk 

Betty Herlina 
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hampir 100 ribu pelaku usaha kecil menengah.Jumlah ini masih 
separuh dari target sekitar 220 puluh ribu pelaku usaha.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ismed 
Saputra S.E., M.M, mengatakan BPUM adalah bantuan dari pemerintah 
untuk menggerakkan kembali roda ekonomi selama masa pandemik 
Covid 19, terutama sektor UMKM yang menampung lebih dari 95 
persen tenaga kerja di Indonesia.

Untuk mendaftar sebagai penerima BPUM, pelaku cukup melengkapi 
syarat pengisian identitas berupa NIK, nama lengkap, alamat tempat 
tinggal sesuai KTP dan melampirkan surat keterangan usaha 
dari pemerintah desa atau kelurahan. Selain itu pengusul bukan 
merupakan PNS, TNI/Polri atau pegawai BUMN atau BUMD. Dan tidak 
sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.

Hasil survei lapangan yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Bengkulu, memang menemukan adanya celah yang bisa 
dimanfaatkan makelar dalam pengajuan usulan. “Laporan yang 
masuk dengan kita tidak ada. Tapi celahnya memang ada. Terjadinya 
kita tidak bisa memastikan sudah terjadi atau belum,” katanya.

Meskipun ditengarai dengan “praktik makelar”, Ismed memastikan 
tidak ada penerima yang dobel. Pasalnya data yang dikirimkan ke 
pusat diverifikasi oleh banyak pihak. Salah satu syarat untuk penerima 
adalah saldo rekeningnya dibawah Rp 2 juta. Nah, data soal jumlah 
saldo rekening ini ini bisa diketahui oleh  OJK dan industri perbankan. 
Jadi, jadi begitu ada pengajuan yang tidak sesuai dengan syarat saldo 
tersebut maka sistem otomatis akan memblok pendaftar ditingkat 
pusat.

Agar Bantuan Tak Disunat Calo



77Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Sejauh ini hingga Januari 2021, di Provinsi Bengkulu masih 
menyisakan 122 ribu usulan penerima BPUM yang belum cair. Belum 
ada keputusan apakah sisa yang terdaftar itu akan cair atau tidak.

Meskipun dicederai dengan ada “praktik makelar” dalam penyaluran 
BPUM, namun pemerintah Bengkulu menilai pemberian bantuan 
tunai ini terbilang efektif untuk menyelamatkan ekonomi mereka. 
Buktinya statistik menunjukkan Provinsi Bengkulu mengalami 
kontraksi pertumbuhan terkecil di Pulau Sumatera, yakni -0,09 
persen.

“Di Sumatera, Bengkulu perlambatan ekonominya paling rendah. 
Artinya efektifitas belanja pemerintah sangat efektif menangani 
situasi ekonomi semasa pandemi ini,” kata Ismed.

Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS 
Provinsi Bengkulu, Teuku Fahruriza mendukung pernyataan Ismed. 
Tahun 2019 Provinsi Bengkulu mampu mencapai pertumbuhan 
ekonomi di 4,96 persen, namun untuk tahun 2020 hingga triwulan 
ke 3, pertumbuhan kumulatifnya 1,07 persen

“Kondisinya mengalami pertumbuhan yang melambat. Jika saja 
pemerintah tidak ada program pemulihan ekonomi, maka kondisinya 
bisa jatuh lebih dalam lagi,” katanya.

Betty Herlina 
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Ada dua lembaga Perbankan yang melayani penyaluran BPUM di 
Provinsi Bengkulu. Yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank 
Negara Indonesia (BNI).

Hingga Desember 2020 lalu, menurut Kepala Cabang BRI Bengkulu 
Ronald Nasutionpihaknya telah menyalurkan lebih dari Rp 160 miliar 
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Angka tersebut menyasar 
hampir 70 ribu penerima yang tersebar di Provinsi Bengkulu.

Selain sebagai penyalur, pada tahap I dan II, BRI juga dapat melakukan 
pengusulan. Total nasabah BRI yang diusulkan di Provinsi Bengkulu 
mencapai 38.000 calon penerima.

Pengusulan tahap I dan II dilakukan langsung BRI Pusat. Karena 
diawal pengajuan usulan data BRI sudah siap, makanya kami usulkan 
nasabah yang memang sesuai kriteria penerima BPUM. Tapi belum 
tentu pasti dapat. Untuk tahap selanjutnya sudah dari Dinas Koperasi 
dan lembaga keuangan lainnya.

Untuk memastikan menjadi penerima BPUM, selain mendapatkan 
konfirmasi melalui SMS Contact BRI, dikatakan Rudi,  masyarakat 
dapat mengakses laman https://eform.bri.co.id/bpum.  Setelahnya, 
jika memang terdaftar menerima dapat melakukan validasi di BRI.   
Hal ini untuk menghindari antrean penerima BPUM. Saat datang 
ke BRI, penerima BPUM wajib mengisi dua blanko yakni Surat 
Pertanggungjawaban Mutlak (SPjM) dan Surat Kuasa.

Bagaimana dengan praktik makelar? Rudi memastikan pihaknya 
sudah berulang kali menyampaikan agar dana yang sudah cair tidak 
ada pemotongan. Ia meminta masyarakat jangan tergiur dengan 
praktik makelar dalam mengurus BPUM.

“Kita sudah ingatkan berkali-kali, kalau sudah cair gunakan sebaik-
baiknya untuk berusaha, jangan dibagikan dengan pihak lain. 
Bantuan ini murni untuk modal, tidak ada potongan apapun. Bahkan 
yang belum ada rekening BRI pun dibuatkan rekening secara gratis,” 
tegasnya.

Sedikit berbeda dengan BRI, sebagai mitra PT. Permodalan 
Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam penyaluran BPUM, BNI tidak 
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langsung berhadapan dengan nasabah.  Tak hanya itu, BNI juga tidak 
menyampaikan usulan calon penerima BPUM.

Seperti dijelaskan Pimpinan BNI Kantor Cabang Bengkulu, 
Yeska Friadi, pihaknya hanya menerima daftar nama yang lolos 
mendapatkan BPUM. Dari daftar nama tersebut dilakukan verifikasi 
dan pencocokan NIK. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan buku 
tabungan dan ATM yang khusus menggunakan logo PNM Mekaar dan 
mencantumkan nama nasabah.

“Sepenuhnya pengusulan dilakukan oleh PNM Mekaar. Setelah 
keluar nama kemudian berkas validasi dan pemberitahuaan lolos 
langsung dilakukan petugas dari PNM Mekaar. Petugas yang datang 
kesini, termasuk menyerahkan buku tabungan dan ATM hingga ke 
tangan nasabah dilakukan pihak PNM. Ketika dokumen konfirmasi 
buku tabungan dan ATM sudah ditangan nasabah, baru kita aktifkan 
rekeningnya,” kata Yeska Friadi memaparkan.

Ada banyak strategi yang bisa dilakukan. Intinya, jangan sampak hak 
pelaku usaha teramputasi oleh aksi busuk oknum tak bertanggung 
jawab. (adn)

Karya telah tayang di RakyatBengkulu.com, 1 Februari 2021

Betty Herlina 
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Iskandar Novianto

BPUM Disunat,  Jangan 
Cuma Nyalahin Calo

Keberadaan calo di tengah kondisi ekonomi terpuruk akibat pandemi 
berkepanjangan, bukan masalah sepele. Apalagi korban calo adalah 
pelaku usaha mikro, dan menengah.  Dana yang diper-calo-kan pun 
sesungguhnya ‘tidak seberapa’ yakni Rp 2,4 juta.  Angka ini adalah 
nominal resmi dari pemerintah, sebagai bagian dari program Bantuan 
Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Jumlah itu jika harus 
disunat sana sini untuk pelicin, apa yang tersisa untuk bertahan 
hidup?

Di negeri ini, carut marut urusan penyaluran bantuan tunai memang 
masalah klasik. 

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) 

BPUM Disunat,  Jangan Cuma Nyalahin Calo
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Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto mengakui ada tiga permasalah 
utama dalam penyaluran BPUM. 

Berikut petikan wawancaranya:

T: Sebagai lembaga pengawas, apa peran BPKP dalam program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya terkait dalam 
penyaluran BPUM?

J: Dalam penyaluran BPUM, BPKP melihat apakah memanajemen 
resikonya sudah diterapkan atau belum di instasi terkait. Mulai dari 
pengawalan data. Dimana data yang masuk tidak sesuai dengan 
semestinya artinya ada yang seharusnya dapat tapi tidak dapat.  
Ada pembengkakan data. Inilah yang kita (BPKP, red) bantu lakukan 
verifikasi.  Mengecek data tersebut apakah tumpang tindih atau 
tidak. Termasuk pelaporan dan penyaluran BPUM.

T : Apakah BPKP menerima laporan/pengaduan atas praktik makelar 
dalam penyaluran BPUM?

J : Ya, ada berbagai macam laporan yang masuk baik melalui WA, 
bahkan ada juga yang datang kesini. Kami (BPKP, red) menerima 
pengaduan. Mulai dari pembuatan surat menyurat untuk kelengkapan 
administrasi, penyeragaman NIK dan lainnya. Modusnya berbeda-
beda. Bervariasi, ada yang dimintai Rp 100 ribu, ada yang sampai 
urus berkas saja habis Rp 500 ribu. Ini yang perlu BPKP mitigasi, agar 
kejadian seperti itu menjadi model agar tidak terjadi di tempat lain. 
Kenapa calo itu ada? Karena tidak ada edukasi, orang membutuhkan 
informasi, jadi ada yang menjadi makelar disana. Adanya praktik calo, 
jangan-jangan merupakan bentuk kegagalan pemerintah. Kita harus 
introspeksi.

T: Jadi adanya praktik makelar sebagai bukti pemerintah gagal? 
Apakah ini boleh?

J: Secara pidana nggak boleh. Praktik calo jelas salah. Tapi kenapa 
sampai dia salah. Jadi jangan cuma nyalahin calo (makelar, red), bisa 
jadi ini kegagalan pemerintah. Pemerintah harus introspeksi. Di awal 
data yang masuk minim sekali, makanya pihak terkait kita panggil, 
agar proses pelaporan data lebih cepat ke pusat.

Betty Herlina 
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T: Selain praktik makelar apakah ada persoalan lain terkait BPUM 
yang diterima BPKP?

J: Koordinasi antar pihak yang dapat mengajukan usulan ini yang 
kurang. Dimana selain pemerintah (Dinas Koperasi  Usaha Kecil 
dan Menengah Provinsi), sejumlah Perbankan dan lembaga jasa 
keuangan seperti Pegadaian juga dapat memberikan usulan. 
Seharusnya bagaimana ini satu pintu. (**)

Karya telah tayang di RakyatBengkulu.com, 1 Februari 2021

BPUM Disunat,  Jangan Cuma Nyalahin Calo
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UMKM: Pedagang kaki lima dengan tabungan di bawah Rp 2 juta menjadi salah satu penerima 
bantuan BPUM UMKM. (foto: ist/rb)

Sececah Cerita 
Pelaku Usaha

Suryati kerap mengelus dada.

Perempuan pedagang sayur di salah satu pasar Kota Bengkulu ini 
sabar setia menanti pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Entah sampai kapan ia harus sabar.

Sejatinya BLT diperuntukan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 
atau UMKM. Lalu kenapa Suryati tak kunjung kebagian?

Alkisah sejak pendaftaran bantuan dibuka, ia sudah melengkapi 
berkas pengusulan. Bahkan sempat merogoh kocek Rp 35.000,- 
untuk pengurusan administrasi yang dilakukan kolektif. Ia tak 
paham prosedur pendaftaran dan segala tetek bengeknya. Cukup 
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memberikan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor 
handphone. Selebihnya temannya yang mengurus. Tinggal terima 
beres.

Walau sudah keluar uang pelicin, apa daya dana yang dinanti tak 
beres beres juga urusannya.

“Belum cair sampai saat ini mbak. Katanya sih bakal cair. Kalau 
yang lain, tidak mengajukan malah ada yang cair,” kata Tati, sapaan 
akrabnya.

Tati mengaku tak tahu persis berapa jumlah yang benar benar akan 
sampai di tangannya. Iya, ia paham bahwa menurut ketentuan pelaku 
UMKM akan menerima Rp 2,4 juta. Namun dalam realisasinya nanti ia 
mengaku bukan sejumlah itu yang dijanjikan akan diterima.

“Kalau cair kami terimanya Rp 1,5 juta. Bisa cair segitu saja sudah 
syukur,” katanya pasrah.

Lain Tati, lain pula Lia.

Ibu muda satu anak yang terpaksa  kembali ke rumah orang tua 
sejak kematian suaminya beberapa tahun lalu. Adanya program 
bantuan UMKM semasa pandemi Covid-19 dijadikan Lia untuk 
menambah modal usaha. Ia pun mulai melengkapi berkas. Secara 
kolektif bersama rekannya yang lain.

“Kami tidak diminta apa-apa. Semua uangnya masuk ke rekening. 
Namun saat sudah cair, kami ikhlas memberikan Rp 100.000,- karena 
sudah dibantu. Masih ada yang belum cair juga,” kata Lia.

Lalu, ada lagi cerita dari Rike.

Rike, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia.  
Ia bukan pelaku usaha. Perempuan muda ini mengaku bingung tapi 
sekaligus senang. Ia bercerita di satu siang, sebuah pesan pendek 
masuk ke gawainya. Pesan itu mengatasnamakan salah satu bank 
pemerintah besar. Isinya meminta Rike melakukan validasi dan 
konfirmasi bahwa dirinya adalah penerima Banpres Produktif Usaha 
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Mikro (BPUM). Jika tidak segera melakukan, maka bantuan tersebut 
akan dikembalikan ke Negara.

Beberapa hari sebelum pesan masuk, kepala dusun tempat ia 
berdomisili juga mengabarkan bahwa namanya keluar sebagai salah 
satu penerima bantuan. Saat itu Rike bingung. Pasalnya ia tak pernah 
sekalipun mengajukan permohonan bantuan.  Memang ia memiliki 
rekening di bank pemerintah terkait, tapi tidak aktif. Saldonya pun 
minim….tak sampai Rp 100 ribu.

“Sampai saat ini belum sempat ke bank untuk mengurus. Masih 
sibuk kuliah online soalnya,” kata Rike.

Yani, adalah salah contoh cerita happy ending dari BLT.

Sehari hari ia berjualan Yakult keliling. Berbeda dengan Rike, ia 
memang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan 
tunai. “Alhamdulilah terbantu dan digunakan untuk menambah 
modal jualan es tebu,” katanya riang.

Dalam proses pengajuan bantuan ia sama sekali tidak mengalami 
kesulitan. Pengajuan juga dilakukan bersama-sama rekannya. Yani 
sendiri adalah nasabah tetap dari lembaga keuangan PT. Permodalan 
Nasional Madani (PNM) Mekaar.

“Diajukan bersama. Dan tidak ada yang dipotong sama sekali. Malahan 
kami mau memberi “uang jajan” pada petugas yang membantu 
pengurusan, tapi mereka menolak,” ujarnya. (**)

Kisah-kisah di atas adalah sekelumit potret penerima bantuan yang 
pemerintah gulirkan untuk UMKM semasa pandemi Covid-19. Bisa 
jadi kondisi di atas tidak hanya terjadi pada satu dua orang saja. 
Namun jamak terjadi di Provinsi Bengkulu.

Karya telah tayang di Rakyatbengkulu, 1 Februari 2021

Betty Herlina 
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Cynthia Ayusta
Kompas TV

Saat ini sebagai Produser di Kompas TV Program Berita 
Utama. Lulusan Sarjana Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Komunikasi 
Universitas Pelita Harapan dan lulusan dari Adam Smith 
Business School, University of Glasgow.

“Banking Editors Masterclass AJI menjadi wadah 
pembelajaran yang berkualitas di tengah pandemi. 
Narasumber yang dihadirkan sangat kompeten di bidangnya, 
yakni UMKM, perbankan, digitalisasi, dan jurnalistik. Para 
Jurnalis Senior AJI pun meramu diskusi dengan apik dan 
memberi makna dalam setiap perbincangan. Terima kasih 
kepada rekan-rekan AJI dan Bank Commonwealth.”

Terima kasih
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Dari Tengkulak, Petani 
Suplai Penjualan Sayur 
Daring  

Pandemi Covid-19 mendorong lompatan digitalisasi di industri 
pertanian. Para petani di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat kini 
memiliki akses pasar lebih luas. Sebelum pandemi, petani hanya 
dapat menjual hasil tani kepada tengkulak dan pasar tradisional lokal. 
Namun, penjualan anjlok saat pandemi menghantam karena warga 
enggan pergi ke pasar tradisional.

Berganti tahun, strategi menjual hasil tani ke penjual sayur daring 
masih dipakai petani untuk menambah pendapatan. Harga yang 
ditawarkan para penjual sayur daring asal ibu kota bisa dua kali lipat 
lebih tinggi dibandingkan dengan tengkulak.

Meski demikian, ketergantungan kepada tengkulak masih tinggi. 
Secara kuantitas, tengkulak lah yang memborong hasil petani. Imai 
Romdoni, petani di Cisarua, menyuplai kebutuhan dua perusahaan 
sayur online asal Jakarta. Namun, permintaan mereka hanya mampu 
menyerap sepuluh persen dari hasil ladangnya.

Tengkulak juga sering menjadi tempat para petani mengadu, jika 
kekurangan modal. Abdul Adjiz yang tumbuh dari keluarga petani 
mengatakan sistem kredit di tengkulak dianggap sesuai dengan 
masa tanam para petani. Oleh karena itu, petani kerap meminjam 
uang dari tengkulak untuk memenuhi kebutuhan masa tanam serta 
kebutuhan sehari-hari.

Penjualan sayur secara daring sedikit demi sedikit menekan 
dominasi para tengkulak dan memotong rantai distribusi pangan. 
Keberadaan penjualan sayur online diharapkan kian kuat sehingga 

Betty Herlina 
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mampu menyerap lebih banyak hasil panen para petani. Namun, 
menjalankan bisnis yang sempat tren di awal pandemi memerlukan 
strategi khusus, jika tidak ingin menyandang status aji mumpung. 
Simak model bisnis penjual sayur online yang bertahan dari sekadar 
tren pada bagian “Bisnis Sayur Online Bertahan dari Sekadar Tren”.

Karya telah tayang di Kompas TV, Berita Utama, 26 Januari 2021

Dari Tengkulak, Petani Suplai Penjualan Sayur Daring
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Bisnis Sayur Online 
Bertahan dari Sekadar 
Tren

Bertahan di terjangan badai pandemi Covid-19, bisnis berjualan sayur 
online tampak menggiurkan. Sempat menjamur pada awal pandemi, 
nyatanya tak semua yang menjajal bisnis ini hujan untung. Tantangan 
berbeda dialami penjual sayur online di kota dan daerah.

Belum genap setahun Kisah Tani menjual sayur online di Jakarta. 
Setelah mempelajari beberapa model bisnis, Kisah Tani akhirnya 
mengambil sayur langsung dari petani di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, 
dibandingkan membelinya dari pengepul. Dengan memangkas 
rantai distribusi, Kisah Tani  dapat membeli sayur petani di harga 
tinggi. Namun, Kisah Tani perlu menjalin kerja sama dengan banyak 
petani untuk mengamankan pasokan. Kisah Tani tak ingin terburu-
buru membuat aplikasi atau menambah modal, tetapi bukan berarti 
menutup pintu pendanaan.

Sementara, Ahmad Khoirudin menceritakan tantangan berbeda 
berjualan sayur secara daring di Blitar, Jawa Timur. Animo warga 
setempat untuk memesan sayur secara daring belum setinggi warga 
ibu kota. Meski terus menurun, petani milenial ini percaya bisnis 
Super Fresh miliknya akan berkembang di masa mendatang.

Dari survei global PWC, sebanyak 86 persen responden menyatakan 
tetap akan berbelanja bahan makanan secara online atau via ponsel, 
jika aturan “social distancing” tidak diberlakukan suatu saat nanti. 
Artinya ceruk pasar penjualan sayur online masih menjanjikan dan 
membuat sumber-sumber pendanaan kian variatif. Simak bagaimana 

Cynthia Ayusta 
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perbankan menyediakan pendanaan bagi UMKM Pertanian pada 
bagian “Perkuat UMKM Pertanian, Bank Gandeng Startup”.
 

Karya telah tayang di Kompas TV, Berita Utama, 27 Januari 2021

Bisnis Sayur Online Bertahan dari Sekadar Tren
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Perkuat UMKM Pertanian, 
Bank Gandeng Startup

Bisnis pertanian masih menjadi ladang menggiurkan bagi perbankan. 
Sebagai kebutuhan pokok, sektor pertanian lebih kebal dari pandemi 
Covid-19. Data OJK mencatat per Oktober 2020, penyaluran kredit 
perbankan untuk usaha pertanian, perburuan dan kehutanan 
tumbuh nyaris 5 persen. Sedangkan, Kementerian Koperasi dan UKM 
menyebut penyaluran KUR untuk sektor serupa tumbuh 55 persen 
sepanjang 2020.

Bukan hanya gencar dalam pembiayaan, perbankan pun memperkuat 
UMKM pertanian lewat start up atau perusahaan rintisan, seperti 
yang dilakukan BNI. Sementara Bank Commonwealth bekerja sama 
dengan aplikasi kasir untuk mempercepat permodalan bagi UMKM. 
Transaksi pembayaran UMKM yang terekam dalam aplikasi kasir 
digunakan sebagai analisis kredit.

Meski menjanjikan, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Riza 
Damanik mengingatkan agar UMKM tak sekadar latah mengikuti 
tren berjualan sayur online. Strategi pemasaran digital harus matang 
untuk menjaring konsumen.

 
Karya telah tayang di Kompas TV, Berita Utama, 28 Januari 2021

Cynthia Ayusta 
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Dina Febriastuti 
Amirariau.com

Lahir di Pekanbaru, 28 Februari 1977, saat ini sebagai 
Redaktur di Amirariau.com. Lulusan dari Universitas Riau, 
Jurusan Hubungan Internasional.

Berangkat menuju BEM 2020, saya sesungguhnya ada 
perasaan gugup. Tak melulu antusias menyongsongnya, 
berhubung saya bukanlah jurnalis yang selama ini khusus 
meliput ekonomi dan perbankan. Khawatir akan konsep-
konsep ekonomi, khususnya perbankan, tak cukup dipahami. 
Lalu, bagaimana saya akan dapat beradu dengan kecepatan 
para pemateri yang akan menyampaikan pemaparannya? 
Alhamdulillah, nyatanya saya dapat mengikuti dengan baik. 
Jika ada konsep-konsep yang baru terdengar, kemudian 
bisa dipahami. Terutama karena pemaparan komplet dari 
pemateri maupun mentor dan moderator, juga terkadang 
mencari tahu melalui platform pencarian.Hal lainnya, tema 
bahasan utama dalam BEM 2020 ini adalah permasalahan 
dan pengembangan usaha mikro dan kecil menengah 
(UMKM). Tepatnya, bagaimana perbankan berperan dalam 
adaptasi UMKM pada masa pandemi ini. Sehingga, bahasan 
teknis tentang perbankan tidaklah utama sepanjang 
workshop. Di luar itu semua, saya senang usulan saya 
dapat diterima tim penyeleksi proposal. Mengingat, saya 
mengangkat topik usaha yang sungguh-sungguh mikro. 
Yakni, bagaimana beberapa contoh perempuan lokal 
bergeliat dengan usahanya yang bermodal ratusan ribu 
rupiah saja untuk dapat lebih berkembang lagi. Mereka 
mengaplikasikan pemasaran langsung dan memanfaatkan 
perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Di tengah 
pandemi ini, ternyata mereka masih bertahan.
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Vivi menjelaskan spesifikasi produknya kepada pelanggan beberapa hari lalu. (credit title : Dina 
Febriastuti)

Geliat Tiga UMKM 
Perempuan di Riau, Dari 
Bangun Dini Hari Hingga 
Omzet Nol

Pekanbaru (AmiraRiau.com) – Jarum-jarum jam dinding menunjuk 
ke angka 12 dan 7. Santy dengan mata sedikit redup melangkahkan 
kaki satu per satu dengan pelan. Ia mengarah ke belakang rumah. 
Satu tangannya sesekali mengucek-kucek mata. Lalu, tangan lainnya 
memegang gagang dan membuka kunci pintu. Pintu dari ruang 
tengah menuju dapurnya yang cukup luas.

Tengah malam begini ia harus melanjutkan pekerjaan dapurnya. Ia 
mulai meriuhkan perangkat-perangkat dapur. Dia tetap berkira-kira 

Dina Febriastuti 
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membuat ‘kebisingan’ di sekitar rumahnya di daerah Tenayan Raya, 
Kota Pekanbaru.

Ia tengah menyiapkan menu gulai pakis jantung pisang bercampur 
telur rebus. Menu-menu lainnya adalah tahu dan tempe bacem, 
sambal kentang hati ayam, semur ayam, ikan sepat asin tahu terung 
balado serta capcay. Masih ada lagi mi lidi goreng dan aneka kue 
basah jajanan pasar seperti perkedel kentang, bakwan, lepat bugis 
dan kue dadar.

Orkestra dapurnya usai sekira pukul empat dini hari. Dia lalu 
membungkus satu persatu makanan tersebut untuk diantar ke 
pembeli. Pukul tujuh lewat, dia siap melaju dengan sepeda motor 
ke rumah pelanggan. Lokasi paling jauh sekitar 10 kilometer dari 
rumahnya. “Sebenarnya ada juga yang mau di lokasi yang lebih jauh. 
Daerah Jalan Nangka sana dan Panam. Tapi, kutolak karena kejauhan,” 
terang Santy.

Pengantaran makan selesai sekitar pukul 09.30 WIB. Sesampai di 
rumah, jika semua dagangannya habis, ia segera beristirahat. Bila 
ada yang tersisa, ia harus mencari pelanggan lain atau teman-teman 
yang sekiranya mau membeli dagangan yang tersisa itu.

Santy memulai usaha makanan dari membuat berbagai macam kue. 
Kue itu dititipkan di warung. Dari situ, dia kemudian mengumpulkan 
modal hingga bisa membuka usaha makanan. Setiap hari, dia 
menghabiskan uang sekitar Rp500 ribu untuk bahan makanan.

Dari nilai omzet segitu, Santy bisa beroleh pendapatan setidaknya 
Rp100 ribu sehari. Jika pesanan lebih banyak, maka keuntungannya 
jadi jauh berlipat. “Kadang aku belanja sampai Rp700 ribu. Itu aku 
bisa dapat satu juta sehari. Jadi, bersih untukku tiga ratus ribu hari 
itu,” kata perempuan yang memulai usaha sejak 2015 ini.

Di masa awal, ia mencari pelanggan yang memiliki anak yang 
bersekolah sama dengan anaknya. Dia membawa dagangannya 
ke sekolah. Ternyata usahanya itu membuat pedagang warung 
di sekolah marah. Santy ditegur karena dianggap menggerus 
pendapatan pedagang makanan di sekolah.

Geliat Tiga UMKM Perempuan di Riau, Dari Bangun Dini Hari Hingga Omzet Nol
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Namun, Santy tak menyerah. “Namanya usaha tetap harus dijalani. 
Biar pegang uang sendiri. Nggak tergantung ke suami. Kalau suami 
kenapa-kenapa bagaimana?” ucapnya.

Santy adalah satu perempuan dari ribuan usaha mikro yang ada di 
Pekanbaru, Riau. Per November 2020, Dinas Koperasi UMKM Kota 
Pekanbaru mencatat ada 15.126 UMKM. Dari jumlah itu, Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) Pekanbaru mencatat, 70 persen UMKM 
digerakkan oleh perempuan.

Selain Santy, ada juga Pika, perajin tas dan asesoris rajutan dengan 
brand ZF Collection. Pika menghasilkan beragam tas dan akseroris. 
Untuk tas ukuran menengah, dia membanderol berkisar antara 
Rp200 ribu hingga Rp450 ribu. Kalau asesoris, lebih murah lagi, 
antara Rp10 ribu hingga Rp50 ribu.

Untuk tas, biasanya ia harus menghabiskan waktu selama seminggu. 
Itu tas dengan ukuran sedang atau cukup besar. Bila lebih besar lagi, 
bisa hingga dua minggu.

Lain lagi cerita Vivi. Pelaku usaha mikro ini menjual jilbab. Usahanya 
baru beromzet sekira Rp200 ribu per dua pekan. Karena, ia sejauh ini 
baru bisa memesan kepada penjahit di Jawa Barat dan memilih-pilih 
sesuai dengan kemungkinan selera konsumennya.

Tantangan Bisnis

Usaha yang dilakukan tiga perempuan ini tak selalu berjalan lancar. 
Usaha makanan Santy misalnya. Meski dia menyiapkan makanan 
sesuai dengan pesanan terkadang juga ada sisa. Ini terjadi bila ada 
pemesan yang tiba-tiba membatalkan pesanannya. Atau bisa juga 
terjadi bila alamat pemesan tidak ditemukan.

Tantangan lainnya bila hujan menghalangi perjalanannya. “Kalau 
hujan lebat saja saya tunggu. Kalau masih gerimis-gerimis atau bisa 
ditempuh, saya tetap jalan,” ujarnya.

Hujan menyebabkan pesanan diantar tidak tepat waktu. Beberapa 
pelanggan Dapur Santy adalah para pekerja yang sudah punya jadwal 
kerja yang ketat. Jika pesanan tak diantar atau tak menemukan 

Dina Febriastuti 
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pelanggan di tempat yang dijanjikan, Santy terpaksa menanggung 
kerugian.

Pernah ada pula seorang pelanggan yang berutang hingga Rp500 
ribu. Sudah sebulan, pelanggan ini belum membayar utangnya. 
Santy yang berpendidikan sekolah dasar ini sudah mencoba berkali-
kali menagih utang tersebut. Namun, jawaban yang dia terima selalu 
nanti, besok atau tunggu dulu.

Suatu hari Santy meminta agar utang segera dibayarkan hari itu 
juga. Lagi-lagi jawaban yang dia terima sama. “Besoklah kalau suami 
sudah kasih uang. Alah, baru segitu saja. Ndak banyaklah itu,” ucap 
Santy menirukan jawaban si pengutang.

“Ya kujawab, kalau nggak banyak ya bayarlah. Saya pedagang kecil. 
Modal saya nggak banyak. Uang itu harus saya putarkan setiap hari. 
Ibu saja sudah utang lima ratusan. Mana lagi modal saya?” ungkap 
Santy.

Sementara Pika terkendala pemasaran produk. Yang menyedihkannya 
bila karyanya tak diminati. Waktu terbuang dan modal menjadi sia-
sia. Dia pernah mengalami satu tas tidak laku hingga enam bulan 
lamanya.

Santy (kiri) menyerahkan bungkusan pesanan kepada pelanggan. (credit title : Dina Febriastuti)

Geliat Tiga UMKM Perempuan di Riau, Dari Bangun Dini Hari Hingga Omzet Nol



97Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Sejauh ini, omzet terburuk yang pernah Pika rasakan adalah nol 
rupiah. Namun, ia juga pernah menghasilkan nilai usaha yang 
lumayan dalam dua atau tiga hari saja. Saat itu, produk-produknya 
laku hingga terjual total Rp1.500.000.

Sementara bagi Vivi adalah tantangan terbesar datang dari diri 
sendiri. Dia seringkali khawatir produknya tidak laku. Selain itu, 
perasaan segan menawarkan dagangan kepada kawan atau orang-
orang yang diperkirakannya bisa menjadi pelanggan kelak.

Namun, berkat dorongan keluarga dan teman serta orang-orang 
dekatnya, Vivi yang memberi brand Chromo kepada barang 
dagangannya menjadi lebih yakin dan percaya diri. Dia semakin 
yakin dan semangat menjalankan bisnis ke depan sebagai sumber 
penghasilan.

Kini, ia tengah mempersiapkan usaha lebih serius lagi. Vivi yang 
masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Riau ini tidak lagi 
bergantung pada penjahit lain. Dia akan mencari dan membeli sendiri 
bahan-bahan dan mendesain kerudung buatannya jika studinya 
sudah selesai.

Ketua Kadin Pekanbaru Achizul Hendri mengakui perempuan 
mempunyai peranan penting bagi perekonomian negara. “Banyaknya 
perempuan yang memiliki ide kreatif, baik dalam bentuk kuliner, jasa 
hingga kerajinan tangan membuat pertumbuhan UMKM di Riau, 
khususnya Pekanbaru, meningkat,” katanya.

Karya telah tayang di AmiraRiau.com, 9 Februari 2021

Dina Febriastuti 
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Santy membungkus pesanan tiap-tiap pelanggannya sebelum diantarkan ke alamat. (Credit title 
: Dina Febriastuti)

Geliat Tiga UMKM 
Perempuan di Riau, Belum 
Pernah Akses Pendanaan 
(2)

Pekanbaru (AmiraRiau.com) – Meski dianggap mempunyai peranan 
penting bagi perekonomian, UMKM perempuan masih jauh tersentuh 
dari akses finansial. Padahal, para pengusaha perempuan ini bertekad 
untuk meningkatkan usaha mereka.

Santy yang mengembangkan Dapur Santy misalnya. Dia bertekad 
usahanya bisa berkembang menjadi warung makan. “Saya ingin nanti 
bisa membuka warteg (warung tegal),” ungkapnya.

Geliat Tiga UMKM Perempuan di Riau, Belum Pernah Akses Pendanaan (2)
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Perempuan berusia 37 tahun ini ingin membuka warung di lokasi 
yang cukup ramai atau strategis. Dia membutuhkan modal sekitar 
Rp25 juta sampai Rp30 juta. Uang itu untuk penyewaan tempat dan 
penyediaan bangunan. Ditambah sedikit sarana prasarana untuk 
berjualan, seperti lemari untuk memajang makanan dan meja kursi 
pengunjung.

Ada beberapa alasan mengapa rencana para pengusaha puan ini 
belum terwujud. Santy beralasan dia sedang menimbang-nimbang 
tawaran pinjaman yang datang padanya. Dia khawatir dengan situasi 
perekonomian yang sedang dihantam pandemi Covid-19, utangnya 
tak bisa dibayar. Karena itu, ketimbang meminjam uang dari pihak 
lain, Santy lebih memilih mengumpulkan modal sendiri.

Santy sudah pernah mencoba menanyakan kemungkinan-
kemungkinan permodalan itu ke beberapa tempat. Ia juga sudah 
mengetahui soal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, dia bimbang 
menjaminkan harta bendanya demi memperoleh kredit. Selain itu, 
dia juga tak terlalu paham dengan berbagai persyaratan administrasi.
“Malas juga mengurus macam-macam surat itu. Belum tentu juga 
dapat (pinjamannya). Waktu sudah habis. Sayasetiap hari sudah 
bangun dari tengah malam sampai siang harinya terkadang belum 
bisa kembali tidur,” ujarnya.

Begitu pula dengan Pika. Keinginannya sampai saat ini belum 
terwujud. “Sudah pernah mencoba dan menelusuri, tapi masih 
belum beruntung, Kak,” ungkap Pika, Kamis (4/2).

Jika mendapatkan bantuan kelak, ia akan memanfaatkan untuk 
membeli bahan-bahan baku merajut seperti benang rajut, jarum 
rajut dan pernak-pernik lainnya. Bila nilainya cukup besar, ia akan 
membeli mesjin jahit untuk membuat puring atau alas dalam bagi 
tas-tas yang diproduksinya.

Namun, Pika lebih menyukai apabila ada dana hibah ketimbang 
pinjaman. Dia juga ragu bisa mengembalikan pinjaman. Ibu beranak 
satu ini beralasan usaha merajut tasnya saat ini hanya menunggu 
pesanan. “Pas pula modal sedang kosong dan pembeli juga jarang.”

Kisah Santy dan Pika ini tak jauh berbeda dengan pelaku-pelaku 

Dina Febriastuti 
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usaha mikro terutama pengusaha perempuan di Riau. Mereka masih 
belum berani mengakses pinjaman terutama dari perbankan.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Provinsi Riau Asrizal 
memperkirakan ada sekitar 75 persen pengusaha perempuan dari 
286 ribu UMKM yang ada di Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, 
kontribusi pelaku-pelaku ekonomi kelas merakyat ini cukup besar 
terutama di sektor makanan dan minuman dan kerajinan. “Sekitar 
96 persen adalah industri mikro,” katanya.

Sementara di Kota Pekanbaru memiliki setidaknya ada 15.126 UMKM. 
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pekanbaru Achizul Hendri 
menyebutkan, porsi UMKM yang digerakkan atau dimiliki perempuan 
mencapai 70 persen. Menurutnya, pengusaha perempuan ini 
mempunyai peranan penting bagi perekonomian negara. “Banyaknya 
perempuan yang memiliki ide kreatif, baik dalam bentuk kuliner, jasa 
hingga kerajinan tangan membuat pertumbuhan UMKM di Riau, 
khususnya Pekanbaru, meningkat,” ucapnya.

Riset Bank Dunia pada 2016 menyebutkan sedikitnya ada 
empat masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Pertama, 
ketidakmampuan manajemen usaha membangun perputaran uang 
yang baik sehingga tidak mampu membayar kredit tiap bulan. Kedua, 
kegagapan dalam administrasi. Ketiga, rendahnya literasi tentang 
permodalan atau perbankan. Keempat, ketiadaan asset-aset yang 
bisa menjadi jaminan.

Bank Dunia kemudian mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah, 
Bank Indonesia dan bank umum untuk meningkatkan roda 
usaha UMKM di Indonesia. Bagi Pemerintah, Bank Dunia berharap 
memperbaiki iklim investasi melalui pemberian insentif dan 
penyederhanaan pendaftaran usaha serta perpajakan untuk UMKM.
Kedua, meningkatkan relevansi program dukungan negara dan 
memastikan promosinya yang efisien. Ketiga, insentif pajak untuk 
investasi. Keempat, peningkatan penggunaan agunan benda 
bergerak.

Kepada BI, Bank Dunia menganjurkan dianjurkan untuk 
mengembangkan implementasi pinjaman dari dana negara. 
Kedua, menerapkan pengumpulan data terpilah gender dan 

Geliat Tiga UMKM Perempuan di Riau, Belum Pernah Akses Pendanaan (2)
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mempromosikan indikator kinerja gender. Ketiga, mempromosikan 
kesadaran akan manfaat UMKM yang dimiliki perempuan.

Keempat, meningkatkan kerangka peraturan untuk system 
pembayaran elektronik dan saluran pengiriman alternatif, seperti 
mobile banking. Kelima, mendukung Kementerian Koperasi dalam 
mengembangkan UMKM, khususnya kepada perempuan pebisnis.

Sementara saran Bank Dunia kepada bank-bank umum antara lain; 
menargetkan UMKM sebagai segmen pelanggan yang terpisah 
dan strategis. Kemudian, memperbaiki metodologi penilaian kredit 
UMKM. Lalu, menyesuaikan penawaran dan metodologi peminjaman 
dengan kebutuhan khusus perempuan.

Bank Indonesia sendiri tidak memberikan perlakuan khusus kepada 
UMKM perempuan. Namun, bank sentral memastikan setiap 
kegiatan pembinaan terhadap UMKM selalu melibatkan pengusaha 
perempuan. Setidaknya 50 persen dari program pembinaan itu 
melibatkan UMKM perempuan.

“Ada beberapa kegiatan dengan fokus pemberdayaan kaum 
perempuan. Tapi, untuk perluasan akses ke perbankan, itu bukan 
program yang khusus diberikan kepada UMKM perempuan,” ucap 

Pika mengerjakan pesanan tas rajutan seorang pelanggan beberapa hari lalu. (credit title : Dina 
Febriastuti)

Dina Febriastuti 
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Yudha, Analis Yunior Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI, 
dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Selasa 
(2/2).

Karya telah tayang di AmiraRiau, 9 Februari 2021

Geliat Tiga UMKM Perempuan di Riau, Belum Pernah Akses Pendanaan (2)
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Big Data, Masa Depan 
Pembiayaan UMKM

SURYA, SURABAYA - Melalui media sosial Twitter, Gaurav Sharma, 
founder Atlantis--sebuah perusahaan fintech di Singapura--
menyampaikan prediksinya bahwa pada 2030 kelak akan terjadi 
tsunami fintech. 

Dalam situasi itu, banyak perubahan yang akan terjadi di sektor 
perbankan dan keuangan. Dia menyebut, dalam perekonomian, 
nantinya akan lebih sedikit uang kartal yang beredar-atau bahkan 
tidak ada sama sekali--karena telah digantikan dengan uang-uang 
digital. 

Ketika digitalisasi keuangan berlangsung semakin masif, kebiasaan 
masyarakat dalam berbelanja dan mendapatkan pemasukan 
akan menjadi indikator yang menggantikan metode credit scoring 
(penilaian kredit) konvensional yang dijalankan oleh perbankan. 

Perlu diketahui, dengan menerapkan credit scoring, lembaga 
keuangan penyalur pinjaman ingin mencegah terjadinya kredit 
macet karena ketidakmampuan debitur dalam membayar. 

Dalam industri perbankan, credit scoring dilakukan dengan 
menggunakan analisis 5C (character, capacity, capital, condition, 
dan collateral) dan prinsip 5P yang meliputi personality, purpose, 
prospect, payment, dan party. 

Sebelum memutuskan untuk memberikan bantuan pembiayaan, 
perbankan juga akan ‘mengintip’ Sistem Layanan Informasi Keuangan 
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(SLIK) atau yang dulu dikenal dengan BI Checking atau Sistem 
Informasi Debitur (SID) untuk menilai kelayakan calon debitur dalam 
memperoleh pinjaman. Di dalam SLIK tersebut, lembaga keuangan 
dapat melihat informasi mengenai debitur serta fasilitas kreditnya di 
lembaga-lembaga keuangan lain.

Model credit scoring konvensional seperti ini, bagi sebagian pihak 
yang belum pernah berurusan dengan bank, terasa mengecewakan 
atau setidaknya membuat mereka enggan untuk mencari pinjaman 
modal lewat bank. Terlebih di tengah pandemi covid-19 yang 
menyebabkan performa UMKM menurun sehingga sulit mendapat 
kepercayaan dari bank yang akan mengucurkan kredit. 

Di antara mereka ada Roby Priya (23) dan Niswatul Khoiroh (22), 
pasangan suami istri dari Madiun yang sama-sama jadi korban PHK 
karena pandemi covid-19. Roby di-PHK pada Juli 2020, sedangkan 
istrinya di-PHK pada September 2020. Padahal, keduanya menikah 
Agustus 2020.

Setelah di-PHK, Roby mulai belajar mengolah batang pohon pisang. 
Keterampilan itu dia peroleh lewat pelatihan. Singkat cerita, dia 
pun memberanikan diri untuk membuat keripik dari batang pohon 
pisang yang dia beri merek Master Kethebog. Meski sejumlah 
eksperimennya di awal gagal, namun toh pada akhirnya dia berhasil 
membuat keripik yang bernilai jual. 

“Modal awalnya pinjam uang 100 ribu ke orangtua. Bukan ke bank, 
karena tidak punya jaminan,” ujar Roby. 

“Apalagi waktu itu belum ada izinnya,” sambungnya. 

Model credit scoring perbankan yang membuat sebagian pelaku 
UMKM keder mengajukan pinjaman, berbeda dengan model credit 
scoring yang diterapkan berbagai startup fintech P2P (Peer to Peer 
Lending) yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan 
data kredit yang minimalis. 

Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 
Kuseryansyah mengatakan fintech lending mengandalkan data 
alternatif untuk menghasilkan skor kredit yang menentukan apakah 

Eben Haezer 
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seseorang layak menerima pinjaman atau tidak. 

Dengan cara ini, masyarakat ataupun pemilik UMKM yang tidak 
pernah memiliki riwayat kredit di bank (unbanked) atau pernah 
memiliki riwayat kredit yang buruk dalam SLIK (undeserved), masih 
memiliki harapan untuk mendapat suntikan modal. 

Kata pria yang akrab dipanggil Kus ini, dengan data alternatif, fintech 
dapat melakukan analisis yang jauh lebih cepat karena dibantu oleh 
teknologi. Namun, bagaimanapun masih ada batasan. 

“Yaitu fintech tersebut harus terintegrasi dengan ekosistem digital. 
Misalnya e-commerce, agregator, maupun LKPP. Dari aktivitas-
aktivitas di ekosistem digital tersebut bisa dianalisis bagaimana 
performa UMKM yang hendak dibantu pembiayaannya. Kalau 
dia tidak bergabung di ekosistem digital, bagaimana fintech bisa 
memetakan profilnya?” ujar Kuseryansyah. 

Dengan pemanfaatan data alternatif tersebut, Kus menilai wajar 
apabila pembiayaan oleh fintech mengalami pertumbuhan yang 
signifikan, terlebih di situasi pandemi covid-19 yang membatasi 
gerak aktivitas masyarakat. 

“Saya kira wajar kalau kemudian fintech sekarang mengalami 
pertumbuhan. Ke depan pun saya yakin ini akan terus bertumbuh. 
Karena fintech ini kan fleksibel,” kata dia. 

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, nilai penyaluran pinjaman 
oleh fintech lending terus mengalami pertumbuhan yang signifikan 
selama 3 tahun belakangan. 

Di pulau Jawa saja, hingga November 2020, jumlah pinjaman yang 
disalurkan fintech lending mencapai Rp 124,40 triliun, atau tumbuh 
94,8 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Demikian juga pada Desember 2019, jumlahnya tercatat sebesar Rp 
69,82 triliun atau tumbuh sebesar 255,93% dibanding periode yang 
sama di tahun sebelumnya. 

Sedangkan secara nasional, akumulasi penyaluran pinjaman hingga 
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November 2020 tercatat sebanyak Rp 146,25 triliun atau naik 
96,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Bila dibandingkan dengan penyaluran kredit perbankan, maka akan 
terlihat gap yang besar. 

Seperti dikutip dari laporan Uang Beredar periode November 2020 
yang diluncurkan Bank Indonesia pada 30 Desember 2020 lalu, 
penyaluran kredit perbankan mengalami pertumbuhan negatif 
selama 3 bulan berturut-turut. 

Pada Oktober 2020 misalnya, penyaluran kredit perbankan tumbuh 
minus 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

“Soal gap kredit tersebut, sebenarnya kalau merujuk pada data 
IMF, di Indonesia ini gap kreditnya mencapai 989 triliun per tahun. 
Tahun lalu, fintech baru bisa mengisi sebesar 73 triliun,” sambung 
Kuseryansyah. 

Menurut pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Airlangga, Gancar Premananto, fintech yang menawarkan 
pinjaman semakin diminati karena menawarkan kemudahan 
prosedur. 

“Tanpa harus datang ke sana kemari menemui beberapa orang, lebih 
cepat dan tanpa syarat, tanpa ribet. Dan semua dapat dilakukan dari 
rumah,” ujar Gancar, Senin (11/1/2021) silam. 

“Hal ini belum dapat dilakukan oleh perbankan konvensional 
yang harus memenuhi kaidah dan aturan yang berlaku. Termasuk 
untuk mengurangi Non Performing Loan (NPL) yang mengalami 
peningkatan,” imbuhnya. 

Dia menambahkan, keunggulan tersebut semakin diperkuat dengan 
masifnya fintech melakukan promosi dan menawarkan berbagai 
kemudahan, proses yang cepat dan bunga yang ‘terlihat ringan’.

“Terlihat ringan karena plafon kredit yang dibuat kecil,” tuturnya. 

Lantas bagaimana perbankan di dalam negeri menanggapi dan 
mengantisipasi hal tersebut?

Eben Haezer 



108 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Big Data

Sejumlah perusahaan perbankan sadar bahwa digitalisasi adalah 
masa depan perekonomian. Karena itu, mereka mulai mencoba 
memanfaatkan data digital sebagai alternatif untuk menganalisis 
kelayakan seseorang menerima pembiayaan. 

PT Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar Bank misalnya, menangkap 
peluang tersebut sejak 2014 dengan membangun Fintech Tunaiku. 

Vishal Tulsian, Presiden Direktur Amar Bank, pada pertengahan 
Desember 2020 lalu mengatakan bahwa Tunaiku telah menyalurkan 
pembiayaan senilai Rp 4,7 triliun kepada 400 ribu debitur di Indonesia, 
sejak pertama kali diluncurkan pada 2014. Sedangkan aplikasinya, 
telah diunduh sekitar 4,9 juta pengguna.

Tulsian mengatakan bahwa aplikasi Tunaiku dirancang untuk 
melayani segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan, 
khususnya di daerah-daerah yang sulit mendapat layanan keuangan 
formal dan konvensional. 

“Kami paham bahwa masih ada gap antara masyarakat yang sudah 
mendapat layanan keuangan formal dan yang belum, terutama di 
luar pulau Jawa,” kata Tulsian kala itu. 

Dia menambahkan, dari total pinjaman yang telah disalurkan melalui 
Tunaiku, sebanyak 22,49 % dipergunakan oleh nasabah untuk modal 
usaha. Kemudian, sebanyak 31,39 % untuk renovasi rumah, dan 11,59 
% untuk pendidikan. 

Selain Tunaiku, tambah Vishal, Amar Bank juga berencana 
mengembangkan aplikasi Senyumku, yakni aplikasi perbankan 
berbasis big data dan Artificial Intelligence (AI). Teknologi itu, 
diklaimnya bakal menyederhanakan proses layanan keuangan 
dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mekanisme 
yang prudent. 

Selain Amar Bank, Commonwealth Bank juga menangkap peluang 
serupa. Weddy Irsan, Head of Secured Lending Retail & SME Bank 
Commonwealth menyebut ada 6 permasalahan umum UMKM di 

Big Data dan Masa Depan Pembiayaan UMKM



109Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Indonesia, yakni keterbatasan modal, masalah perizinan, kesadaran 
dan pemahaman finansial serta pajak, kurangnya inovasi, strategi 
pemasaran, dan penguasaan teknologi. 

Berbagai permasalahan itu lalu dia hubungkan dengan hasil riset 
Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada 2019 yang menyebut bahwa 
74 % UMKM di Indonesia belum mendapat akses pembiayaan. 

Baginya angka itu menjadi sesuatu yang lumrah mengingat untuk 
mendapatkan pembiayaan dari bank, kreditur setidaknya harus 
memiliki perizinan lengkap, informasi atau laporan keuangan, 
prospek bisnis yang baik, dan jaminan untuk limit pinjaman yang 
lebih besar. 

“Selain itu tentu saja ada proses melihat SLIK atau BI Checking. Tapi 
bagaimana bank bisa melihat historical datanya di BI Checking kalau 
(calon debitur) tidak pernah bersentuhan dengan bank?” ujar Weddy 
dalam webinar Banking Editors Masterclass (BEM) yang diadakan 
oleh Bank Commonwealth bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 
Rabu (13/1/2021).

Weddy melanjutkan, situasi tersebut direspon Commonwealth Bank 
dengan menggandeng perusahaan fintech Cashlez dan Mokapoz. 
Lewat kemitraan tersebut, Commonwealth Bank menyalurkan 
pinjaman online kepada masyarakat dan mempercayakan urusan 
analisis credit scoring kepada Cashlez dan Mokapoz karena 
merekalah yang memiliki akses terhadap data. 

“Kami sadar bahwa Big Data ini penting banget. Tapi kami juga sadar 
bahwa perbankan itu terbatas, maka kemudian perlu ada kolaborasi 
perbankan dan fintech,” tuturnya. 

Paramananda Setyawan, Chief Data Officer fintech lending Kredivo 
mengatakan, tantangan terbesar dalam penyaluran kredit oleh 
perbankan ialah terbatasnya riwayat kredit individu. Karena itu, perlu 
ada upaya pengembangan penilaian credit scoring melalui inovasi 
dan peningkatan variasi data penilaian. 

Dia mengklaim, dibandingkan perbankan, sistem credit scoring yang 
dimiliki fintech lending dapat menganalisis profil calon debitur dengan 
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lebih cepat, efisien, komprehensif, dan minim data bias. Benefit-nya, 
masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan lebih mudah dan cepat. 

Paramananda melanjutkan, Kredivo sendiri terus berupaya 
melakukan inovasi credit scoring untuk menjangkau pengguna 
dengan riwayat kredit terbatas dan belum pernah mendapat 
pembiayaan dari perbankan. Inovasi tersebut dilakukan dengan 
mengadopsi dan mengembangkan machine learning atau mesin 
yang bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari pengguna. 

“Adopsi machine learning menggunakan kombinasi data tradisional 
dan data alternatif memungkinkan kami menganalisis skor kredit 
pengguna dengan metrik setaraf bank, dalam waktu yang lebih 
cepat dan efisien. Alternatif ini dapat menjadi salah satu solusi untuk 
menjawab tantangan gap kredit di Indonesia,” kata dia.

Kata Paramananda, dengan menggunakan big data, Kredivo telah 
melakukan penilaian kelayakan kredit kepada lebih dari 500 ribu 
pengguna per bulan dan menyalurkan kredit kepada lebih dari 2 juta 
pengguna kartu kredit.

“Dari 2 juta penerima kredit itu, sebesar 60% baru pertama kali 
mendapat kredit melalui Kredivo,” pungkasnya.

Peran Perbankan Terhadap UMKM di Tengah Pandemi

Kolaborasi antara perbankan dengan fintech untuk membuat 
penyaluran pembiayaan kian deras, ke depan diprediksi bakal 
semakin besar. 

Namun, kolaborasi ini bukanlah satu-satunya upaya perbankan untuk 
mendorong dukungannya terhadap UMKM, khususnya di tengah 
pandemi. 

Selain itu, model credit scoring konvensional yang diterapkan 
perbankan, juga tidak serta merta menyebabkan performa 
penyaluran pembiayaan di sejumlah bank menurun.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim 
misalnya, berkolaborasi dengan Pemprov Jatim untuk mendorong 
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pertumbuhan UMKM melalui program Dana Bergulir (Dagulir). 

Dikutip dari laman perusahaan, Dagulir adalah kredit pola channeling 
yang sumber dananya dari Pemprov Jatim untuk kegiatan penguatan 
modal usaha bagi UMKM dan Koperasi di Jawa timur.  

Sasaran kredit ini adalah UMKM yang usahanya dinilai sehat, produktif, 
potensial untuk berkembang setelah mendapat pembiayaan, serta 
pemohon kredit yang tidak masuk dalam daftar kredit macet dari 
bank. 

Melalui pernyataan tertulis kepada media ini, Direktur Utama PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim, Busrul Iman 
mengatakan bahwa Bank Jatim masih mencatatkan pertumbuhan 
penyaluran kredit, khususnya terhadap UMKM. 

Berdasarkan kinerja keuangan per November 2020, Bank Jatim 
mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp. 41,13 
Triliun atau tumbuh 7,29 % (YoY). Kredit di sektor UMKM menjadi 
penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar Rp. 6,62 Triliun 
atau tumbuh 11,28 % (YoY) diikuti dengan pertumbuhan kredit 
korporasi yaitu sebesar 10,30 Triliun atau tumbuh 8,59% 

Di masa pandemi, Bank Jatiim juga telah menyalurkan dana 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di beberapa kabupaten/kota di 
Jawa Timur. 

“Sampai dengan November 2020, Bank Jatim telah menyalurkan 
Dana PEN sebesar Rp. 5,62 Triliun dan berhasil mencatatkan 
pencapaian 140,5 % dari target,” kata Busrul beberapa waktu lalu. 

“Peran Bank Jatim dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah 
pandemi juga ditunjukkan dengan pemberian restrukturisasi kredit 
terdampak Covid sebesar 1,82 Triliun,” imbuhnya. 

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, 
juga menggarap potensi digital untuk menambah dukungannya 
terhadap UMKM. Di antaranya melalui aplikasi BNI MOVE (Mobile 
Innovation for SME Ecosystem) .

Eben Haezer 
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Tambok P Setyawati, Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
BNI, BNI Move adalah respon BNI atas perubahan yang terjadi karena 
pandemi covid-19. 

“Dengan aplikasi BNI Move, debitur tak perlu lagi datang ke kantor 
cabang BNI untuk mengajukan kredit, baik KUR maupun BNI 
Wirausaha,” katanya. 

Tambok menuturkan, BNI Move memanfaatkan teknologi berbasis 
big data. Data dari debitur tersebut juga dapat dianalisis secara 
otomatis sehingga pemrosesan kredit semakin cepat. 

“Aplikasi ini menjadi harapan bagi para pelaku UMKM, termasuk 
yang di pelosok, agar tetap survive dan semakin berhasil di tengah 
pandemi. Kami berharap aplikasi BNI MOVE turut berkontribusi dalam 
program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan semakin mudahnya 
pelaku UMKM mendapatkan kredit,” ujar Tambok.

Dukungan BNI terhadap UMKM juga mencakup dorongan terhadap 
UMKM agar go digital. Hal ini kemudian diklaim berdampak pada 
peningkatan penyaluran kredit dan jumlah debitur UMKM di BNI.

Dikutip dari laman perusahaan, jumlah UMKM yang menjadi debitur 
BNI tercatat mengalami pertumbuhan signifikan sejak 2015, yakni 
di angka 97 ribu debitur UMKM pada 2015, menjadi 280 ribu debitur 
UMKM pada Juni 2020. Sedangkan kredit yang disalurkan, meningkat 
dari Rp 55 triliun di tahun 2015, menjadi Rp 102 triliun di akhir Juni 
2020.  (eben haezer)

Karya telah tayang di Surya.co.id, 26 Januari 2021
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Penyaluran Kredit Lebih 
Kencang Dengan Big Data

SURYA, SURABAYA - Seiring dengan semakin masifnya penggunaaan 
perangkat serta inovasi digital di masyarakat, tentu semakin banyak 
pula data serta informasi konsumen yang terhimpun dan dapat 
dimanfaatkan. 

Namun bagaimana sejatinya big data tersebut dapat dimanfaatkan 
perbankan untuk mengambil keputusan menyalurkan kredit kepada 
UMKM?

Menurut Weddy Irsan, Head of Secured Lending Retail & SME Bank 
Commonwealth, banyak ‘lumbung data’ yang data-datanya dapat 
dimanfaatkan perbankan untuk menentukan apakah UMKM tertentu 
layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. 

Salah satu lumbung data itu adalah perusahaan telekomunikasi. 
Menurutnya, perusahaan-perusahaan telekomunikasi tentu punya 
data yang menggambarkan profil pelaku UMKM. Misalnya, berapa 
pemakaian data internet, SMS, serta durasi panggilan telepon dari 
seorang pelanggan, hingga lokasinya. 

“Misalnya ada UMKM yang bilang kalau lokasinya di Jakarta Barat, tapi 
dari data yang diperoleh dari perusahaan telekomunikasi tersebut, 
bisa ketahuan kalau ternyata lokasinya lain. Jadi, data dari perusahaan 
telekomunikasi tersebut bisa menjadi filtering sebelum bank atau 
fintech memutuskan memberi pinjaman,” urainya. 

Selain perusahaan telekomunikasi, lumbung data lain yang dijadikan 
contoh oleh Weddy adalah BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia BPJS 
Ketenagakerjaan tentu punya catatan berapa jumlah pekerja yang 

Eben Haezer 



114 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

dimiliki oleh UMKM tertentu dan apakah mereka tertib membayar 
iuran BPJS. Dari data ini saja, bisa terlihat bagaimana kekuatan modal 
dari UMKM pemberi kerja. 

“Jadi data ini perlu dikembangkan oleh Perbankan untuk menjangkau 
UMKM. Tetapi harus ada pihak ketiganya, entah swasta atau 
pemerintah,” kata Weddy.  

Bila akses terhadap Big Data ini kemudian dibuka lebar untuk 
perbankan, lantas bagaimana masa depan SLIK (Sistem Layanan 
Informasi Keuangan) atau BI Checking?

Ditanya demikian, Weddy menyebut bahwa SLIK atau BI Checking 
tak akan serta merta tamat riwayatnya. 

“Ya karena tentu saja SLIK atau BI Checking ini juga terus 
bertransformasi,” pungkasnya. 

Gancar Premananto, pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Airlangga (FEB UA) mengatakan penggunaan big 
data untuk credit scoring oleh perbankan memang dimungkinkan. 
Namun diperlukan legalitas hukum dalam melacak jejak keuangan 
calon nasabah ke berbagai sumber data serta untuk menghindari 
kemungkinan penyalahgunaan data oleh perbankan. 

“Termasuk dalam hal ini izin untuk mengambil data keuangan dari 
dunia fintech yang seringkali juga borderless, tanpa batasan negara,” 
kata Gancar. 

Alih-alih merekomendasikan kerjasama dengan fintech lending, 
Gancar lebih antusias menyarakankan perbankan untuk bekerjasama 
dengan pengembang software pembukuan transaksi usaha.

Kata dia, dengan kerjasama itu dapat dilakukan pelatihan penggunaan 
software akuntansi. 

“Kerjasama ini dapat dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan 
software, untuk kemudian dari transaksi yang tercatat akan terlihat 
kelayakan dan prospek dari sebuah UMKM. Hal ini menjadikan UMKM 
akan lebih siap dalam mengajukan kredit,” tandasnya.

Penyaluran Kredit Fintech dan Perbankan Lebih Kencang Dengan Big Data
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Kusheryansyah, Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan 
Bersama Indonesia (AFPI) menyebut perbankan memang memiliki 
keterbatasan dalam memanfaatkan data alternatif untuk keperluan 
credit scoring. 

Namun, perbankan pun menyadari bahwa masa depan keuangan 
juga terletak pada digitalisasi. Makanya, tak sedikit perbankan yang 
berkolaborasi dengan fintech dalam hal penyaluran pembiayaan. 

“Sebesar 28% pendanaan fintech di Indonesia ini berasal dari 
perbankan. Sisanya dari pendanaan individu atau retail, institusi 
nonbank, dan lain sebagainya. Jadi saya yakin, ke depan bank akan 
makin mesra dengan fintech,” kata Kusheryansyah. 

Terkait penggunaan data-data alternatif, Kusheryansyah menegaskan 
bahwa data-data yang diambil oleh fintech anggota AFPI bukan data-
data pribadi konsumen. Data-data yang diambil dan dianalisis adalah 
data-data yang dapat dihimpun fintech dari ekosistem digital, bukan 
dari perangkat yang dipakai oleh konsumen. 

“Fintech bisa menggunakan data apa saja selama tak melanggar data 
pribadi. Makanya itu kami juga berharap agar UU Perlindungan Data 
Pribadi juga bisa segera disahkan agar kami tahu apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan terkait dengan itu,” lanjutnya. 

Menurut Chief Data Officer fintech lending Kredivo, Paramananda 
Setyawan, ada sejumlah kelebihan penggunaan data alternatif dalam 
inovasi credit scoring dibanding metode konvensional yang dipakai 
perbankan.

Pertama, meningkatkan kualitas penilaian kelayakan kredit dengan 
mengamati dan menganalisis perilaku debitur saat mendaftar dan 
pola pembelanjaannya.

“Di Kredivo, berbagai sumber data alternatif yang digunakan 
untuk proses penilaian tersebut membantu menghasilkan analisis 
yang cepat dan lebih akurat, yang tentunya tetap mengutamakan 
perlindungan privasi pengguna sesuai dengan ketentuan regulator 
saat ini, yaitu pembatasan data digital yang bisa diakses dari 
smartphone hanya melalui kamera, mikrofon, dan lokasi,” tambah 
Paramananda.

Eben Haezer 
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Kedua, penggunaan data alternatif memungkinkan kelompok 
pekerja maupun  pengusaha pemula mendapat kesempatan untuk 
mengakses kredit secara cepat dan mudah. 

“Bahkan jika analisa yang dilakukan dari berbagai data alternatif 
menunjukkan hasil yang baik, mereka akan mendapatkan skor kredit 
yang tinggi dan memperoleh pinjaman dengan nominal yang besar. 
Selain itu, inovasi skor kredit juga memungkinkan penyerapan kredit 
secara lebih cepat, khususnya bagi pelaku UMKM,” tuturnya. 

Ketiga, penggunaan data alternatif dalam analisis credit scoring 
menjadikan penyajian data lebih akurat dan real-time. Menurut 
Paramananda, dalam model credit scoring yang dianut perbankan, 
riwayat kredit calon peminjam yang buruk akan berpengaruh 
terhadap hasil analisa, paling tidak 1 sampai 2 tahun setelah proses 
kredit tersebut. Apabila peminjam pernah mengalami gagal bayar 
pada 2 tahun lalu, dia masih dianggap sebagai calon peminjam yang 
berpotensi berisiko meski kondisi keuangannya telah mengalami 
perubahan positif dalam 2 tahu n tersebut. 

“Sedangkan dalam inovasi credit scoring (di Kredivo), yang digunakan 
merupakan data yang real-time, sehingga bisa menjadi solusi bagi 
mereka yang pernah gagal bayar,” sambung Paramananda. 

Kemudian, penggunaan data alternatif juga bisa mengurangi bias 
informasi karena human error. Maksudnya, karena yang dipergunakan 
oleh fintech adalah teknologi dan alat digital automasi dengan 
algoritma yang ditetapkan sedemikian rupa, maka peluang untuk 
terjadinya bias informasi karena kesalahan manusia, dapat dihindari. 

“Algoritma yang digunakan fintech mampu memberikan hasil analisa 
yang akurat sesuai dengan profil risiko pengguna. Namun, itu semua 
tetap harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian, baik dari pelaku 
fintech ataupun pengguna, “ pungkasnya.

Cara Penagihan Dikeluhkan

Di tengah tren pertumbuhan, fintech lending masih mendapat 
pandangan miring dari beberapa orang. Masyarakat yang lebih 
familiar dengan istilah pinjaman online (pinjol) untuk menyebut 
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fintech lending, umumnya takut meminjam uang ke fintech karena 
takut ‘diteror’ apabila terlambat membayar angsuran.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rizal E Halim 
menyebutkan, terdapat beberapa persoalan terkait pinjaman online. 
Di antaranya, masih banyak aplikasi pinjaman online tak berizin yang 
dapat diunduh publik secara mudah. 

“Konsumen pun kesulitan membedakan mana pinjol yang sudah 
terdaftar, berizin, serta ilegal. Karena itu BPKN mengingatkan 
masyarakat gar menggunakan layanan pinjol yang sudah terdaftar 
dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan,” ujar Rizal beberapa waktu 
lalu. 

Pengambilan data pribadi konsumen juga menjadi persoalan lain 
yang terkait dengan Fintech lending. 

“Walaupun sudah ada pembatasan data yang bisa diambil aplikasi, 
tapi dalam praktiknya masih ada data pribadi yang diambil. Ketika 
ada peminjam yang belum memenuhi kewajibannya, kontak orang di 
ponsel peminjam dihubungi dan ikut diancam,” sambungnya.

“Masyarakat perlu berhati-hati dalam memberikan persetujuan 
sebelum install aplikasi atau ketika akan menggunakan layanan. Lihat 
kembali syarat dan ketentuan peminjaman, besaran bunga, tenor 
peminjaman, dan denda karena terlambat bayar cicilan. Konsumen 
harus bijak,” kata dia.

Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia 
(AFPI), Kuseryansyah tak menampik bahwa di lapangan, masih 
ada masyarakat yang memberikan pandangan miring terhadap 
fintech lending. Penyebabnya, banyak orang yang menjadi korban 
pelanggaran praktik fintech. 

Data yang dihimpun AFPI dari layanan Jendela Konsumen, pada 
Januari 2020 hingga November 2020 saja, terdapat 3.726 laporan 
yang masuk. 

Namun dia pun menegaskan bahwa 149 fintech lending yang kini 
sudah mengantongi izin dari OJK, dibatasi aturan yang ketat dalam 

Eben Haezer 
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praktik operasionalnya. 

“Anggota kami yang terdaftar di OJK dilarang melakukan teror, 
ancaman, dan penyalahgunaan data pribadi. Kami bahkan tidak 
berani melakukan pelanggaran data pribadi karena bisa terjerat UU 
ITE,” tutur Kuseryansyah. 

“Di AFPI, ada SOP penagihan dan code of conduct (kode etik, red). Jadi 
kalau ada yang menagih dengan melakukan teror, itu pasti fintech 
ilegal. Kalau anggota kami ada yang melakukan itu, maka akan ada 
majelis etik yang siap mengadili,” tegasnya. 

Meski demikian, Kuseryansyah juga mengingatkan masyarakat agar 
bijak sebelum meminjam dana ke fintech. Menurutnya, lembaga 
keuangan manapun, baik perbankan maupun nonbank, pasti 
akan melakukan penagihan apabila ada nasabah yang terlambat 
menyelesaikan kewajibannya. 

“Mau pinjam ke bank, multifinance, atau fintech, kalau terlambat bayar 
angsuran pasti akan ditagih. Di fintech memang bunga pinjamannya 
lebih tinggi. Jadi calon peminjam harus mengukur kapasitas sendiri. 
Sebab kalau tidak, berisiko ditagih. Dan proses penagihan pasti 
dilakukan sesuai tingkat keterlambatan bayar,” imbuhnya. (eben 
haezer)

Karya telah tayang di Surya.co.id, 27 Januari 2021

Penyaluran Kredit Fintech dan Perbankan Lebih Kencang Dengan Big Data
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Di-PHK Karena Pandemi, 
Jadi Pengusaha Sukses 
Juga Karena Pandemi

Pandemi covid-19 mengubah kehidupan banyak orang. Termasuk 
Roby Priya (23), pemuda asal Kota Madiun. Karena pandemi, dia 
jadi korban PHK. Tapi karena itu pula, jalannya menjadi pengusaha 
sukses terbuka kian lebar.

SURYA, MADIUN - Roby baru 4 bulan belakangan menjalankan bisnis 
kuliner. Produk yang ia buat terbilang langka bagi banyak orang: 
keripik batang pohon pisang. 

Produk itu ia beri merk ‘Master Kethebog’. Kethebog atau debog 
adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti batang pohon pisang. 

Pria yang tinggal di Jalan Puspowarno, Kelurahan Sogaten Kecamatan 
Manguharjo, Kota Madiun itu mengatakan, bisnis yang telah 
membuatnya menangguk puluhan juta Rupiah per bulan ini dimulai 
dari prahara. Pada Juli 2020 silam, bersama ratusan karyawan lain 
di sebuah pabrik, dia menjadi korban PHK. Perusahaan menempuh 
langkah ini dengan dalih kesulitan karena pandemi covid-19.

PHK itu dilakukan saat Roby sedang mempersiapkan pernikahan 
dengan Niswatul Khoiroh (22) yang direncanakan dilangsungkan 
Agustus 2020. 

Singkat kata, Roby pun menikah meski berstatus pengangguran. 
Namun, belum juga dia mendapatkan pekerjaan, September 2020, 
giliran istrinya yang kehilangan pekerjaan di sebuah toko online. 
Praktis, pasutri ini hanya bertahan hidup dengan sisa tabungan yang 
tak seberapa. 

Eben Haezer 
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Setelah di-PHK, Roby sebenarnya sempat berjualan bakso pentol. 
Namun karena terus merugi, usaha yang dimulai dengan modal Rp 
150 ribu itu hanya berlangsung seminggu. 

Di tengah situasi yang tidak menentu, Roby mengikuti pelatihan 
pengolahan debog pisang di Bojonegoro. Salah satu materi yang 
diajarkan adalah mengolah debog pisang menjadi keripik. 

Bekal keterampilan itulah yang kemudian membuat Roby nekat 
memulai eksperimen usaha keripik debog pisang. Tabungan Rp 
300 ribu milik dia dan istrinya, dikurasnya untuk membeli aneka 
bahan. Sementara, batang pohon pisang sebagai bahan baku utama, 
ditebangnya dari pekarangan rumah. 

Roby butuh 3 kali percobaan untuk membuat keripik debog pisang 
yang bisa dikonsumsi dengan rasa yang tepat. Sayangnya, setelah 
berhasil menemukan resep terbaik, modalnya telah habis. 

“Saya lalu pinjam ke orangtua, seratus ribu (Rupiah) buat modal,” ujar 
Roby, Rabu (20/1/2021).

Keripik debog pisang yang telah dibuat dan dibungkus plastik, lalu 
coba ia jual ke warung-warung. Sayangnya, tak ada yang berminat. 
Lagipula, banyak yang meragukan kualitas produknya karena Roby 
belum memiliki izin layaknya usaha rumahan lainnya. 

Tak putus harapan, dia mencoba menawarkan dagangannya ini lewat 
Facebook. 

“Akhirnya dari situlah ada yang mau beli. Sekarang sudah kirim 
kemana-mana. Juga sudah ngurus izinnya segala macam dan saya 
beri nama Master Kethebog,” tuturnya. 

Saat ini, dalam sehari Roby membuat maksimal 50 kilogram keripik 
dengan berbagai kemasan ukuran. Keripik itu terjual kemana-mana, 
bahkan sampai Hongkong, Malaysia, dan Taiwan. Untuk membuat 
keripik, kini dia dibantu 6 pegawai. Sebagian dari pegawainya itu 
adalah temannya yang dulu turut dalam gerbong PHK.

“Sekarang omzet sekitar 30 juta perbulan. Alhamdulillah sudah bisa 
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beli mobil bekas buat kirim-kirim barang,” sambungnya

Takut Pinjam Modal ke Bank

Roby mengatakan, saat memulai usaha kecil-kecilan ini, dia 
sebenarnya membutuhkan modal. Namun, dia tak berani mencari 
pinjaman ke bank. Alasannya, karena tak punya sesuatu yang cukup 
berharga untuk dijaminkan. Selain itu, dia juga merasa tak punya 
pengalaman menjalankan bisnis yang membuatnya bisa dipercaya 
oleh bank. 

“Saya juga tidak pernah pengalaman pinjam uang ke bank. Kalau 
mau pinjam ke pinjaman online pun, meskpun memang mudah 
prosesnya, tapi takut tidak bisa bayar lalu diteror,” kata alumni SMK 
PGRI Madiun tersebut. 

Meski kini usahanya telah menemukan jalan pun, Roby masih ragu-
ragu untuk mencari pinjaman modal ke bank ataupun fintech. 
Baginya, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi maksimal, 
modal dan aset yang dimilikinya saat ini masih cukup.

“Sampai sekarang belum kepikiran meminjam modal ke bank. Yang 
ada ini dulu saja dijalankan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (eben 
haezer)

Karya telah tayang di Surya.co.id, 27 Januari 2021

Eben Haezer 
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Di Tengah Pandemi, 
Owner Bohemian Cafe 
Merasa Diringankan 
Karena Restrukturisasi

Tahun 2019 dipakai Gita Adi Tamtama (35) dan dua kawannya 
untuk mengembangkan ulang konsep kafe yang mereka bangun 
sejak 2016. Untuk mewujudkannya, tiga owner Bohemian Cafe ini 
mengajukan pinjaman ke Bank. Namun saat pinjaman sudah cair 
dan dialokasikan, tiba-tiba pandemi covid-19 dimulai. 

SURYA, MALANG - Bisnis kedai kopi di Kota Malang tumbuh sporadis 
beberapa tahun belakangan. Hampir di setiap kawasan, terdapat 
kedai kopi dengan konsepnya masing-masing. 

Bohemian Cafe di Jl Manggis no.2, kota Malang, adalah salah satu 
kedai kopi yang turut bersaing di bisnis ini. Kafe ini dibangun oleh 
tiga sekawan: Gita Adi Tamtama, Ridwan Rismanto, serta Dani 
Bradawijaya. 

Gita Adi Tamtama yang akrab dipanggil Atam mengatakan, Bohemian 
Cafe berdiri pada April 2016. Semua bermula dari pertemuannya 
dengan 2 kawan semasa sekolah. 

“Ridwan itu teman SMP, kalau Dani teman SMA dan teman nge-band. 
Kami patungan bikin Bohemian ini,” ujar Atam, Selasa (19/1/2021).

Atam mengatakan, berdirinya Bohemian Cafe seakan didukung oleh 
semesta. Bagaimana tidak, ketika sedang membicarakan gagasan 
tentang kafe yang hendak dibangun bersama, mereka mendapat 
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tawaran sewa tempat yang cukup strategis di jl Manggis. 

“Pokoknya semua serba ketepakan (kebetulan). Mulai dari ketemu 
teman SMP, lalu ada tawaran tempat yang strategis,” sambungnya. 

Alumni Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya ini 
menyebutkan, di awal-awal beroperasi, Bohemian merugi. Biaya 
yang harus mereka keluarkan, lebih besar dari pemasukan. Namun 
di bulan kedelapan, ada laba yang bisa dibagikan meski tak banyak. 

“Baru pada akhir 2018 bisa balik modal,” ujar penghobi fotografi 
tersebut. 

Persaingan yang luar biasa dalam bisnis kedai kopi di Kota Malang 
membuat Atam dan dua rekannya harus memutar otak membangun 
konsep yang baru. Mereka tak lagi bisa mengunggulkan specialty 
coffee mengingat kedai-kedai kopi lainnya juga melakukan hal yang 
sama. 

Akhirnya, di pertengahan 2019, mereka pun mencoba membidik 
segmen yang baru. Kalau sebelumnya segmennya adalah remaja 
dan mahasiswa, kini mereka mencoba menyasar kelompok usia 25-
40 tahun yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan 
saat memilih tempat bersantai. 

“Kami ingin menjadi tempat nongkrong yang nyaman di tengah kota, 
tidak berisik, dan dengan tetap mempertahankan area hijau. Karena 
menurut kami, orang akan selalu mencari tempat-tempat yang 
segar, nature, lebih dekat dengan alam,” tuturnya. 

Untuk mewujudkan konsep tersebut, Atam dan dua partnernya 
butuh suntikan modal. Mereka lantas mengajukan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) BRI senilai Rp 25 juta dengan jangka waktu pinjaman 
selama 2 tahun. 

“Prosesnya bagi saya tidak sulit. Memang harus menunjukkan 
beberapa dokumen seperti surat keterangan dari RT/RW dan lain 
sebagainya. Laporan keuangan juga kami siapkan, tapi bukan laporan 
keuangan yang rumit,” kata pria yang sedang menanti kelahiran anak 
kedua itu. 

Eben Haezer 
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Begitu pinjaman modal sudah cair, tiba-tiba saja pandemi covid-19 
hadir. Seperti tempat-tempat usaha lainnya, mereka harus mengikuti 
aturan pemerintah untuk membatasi jam operasional. Bahkan, 
selama 2 bulan, Bohemian Cafe sempat ditutup total. 

Selama tak beroperasi, praktis tak ada uang masuk ke mesin kasir 
Bohemian Cafe. Tapi kewajiban mereka sebagai debitur, toh tetap 
jalan. 

“Untungnya ada restrukturisasi dari bank. Jadi kami cuma bayar 
bunganya saja selama 7 bulan. Itu pun cuma 49 ribu. Pinjaman 
pokoknya dilanjutkan mengangsur bulan kedelapan,” ucap Atam. 

Soal pinjaman modal usaha, Atam mengaku lebih merasa nyaman 
meminjam di bank ketimbang fintech. Apalagi, banyak cerita buruk 
yang dia dengar soal fintech pinjaman online. 

“Yang saya tahu soal pinjaman online itu orang pinjam duit secara 
online, syaratnya cuma foto selfie dengan KTP. Lalu kalau telat 
bayar tagihan, diteror. Jadi kalau saat itu ditanya apa nggak pingin 
mengajukan pinjaman online yang lebih mudah prosesnya, saya kira 
saya akan menolak,” urainya.(eben haezer)

Karya telah tayang di Surya.co.id, 27 Januari 2021

Di Tengah Pandemi, Owner Bohemian Cafe Merasa Diringankan Karena Restrukturisasi
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Emanuel Berkah Caesario
Bisnis Indonesia

Lahir di Dili, 15 Mei 1990, saat ini sebagai Editor di Bisnis 
Indonesia. Lulusan dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 
S1 Jurusan Teologi Katolik.

Saya ikut kelas BEM setelah sebelumnya ikut kelas BJA. 
Sejujurnya, lebih enak kelas tatap muka ala BJA, tetapi 
memang kondisi tidak memungkinkan. Keterbatasan 
teknis ini menyebabkan kesempatan untuk berinteraksi 
dengan pemateri lebih minim. Jadi, agak kurang maksimal 
ilmu yang bisa digali. Secara umum, kelas ini bagus sih. 
Layak dilanjutkan. Semoga ke depan kelas tatap muka lebih 
diprioritaskan, walaupun AJI sudah punya LMS online.
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Cap Tikus, Antara Potensi 
Ekonomi, Tantangan 
Regulasi, dan Akses 
Permodalan

Minuman beralkohol cap tikus sudah menjadi warisan tradisi di 
Sulawesi Utara. Selain semata-mata sebagai warisan budaya, 
minuman ini juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Namun, 
pengrajin minuman ini sulit untuk dapat merealisasikan potensi itu 
karena terbatasnya akses modal dari bank.

Petrus Mait, seorang warga masyarakat di Tomohon, Sulawesi Utara, sedang menikmati minuman 
keras tradisional cap tikus yang telah diracik dengan beberapa rempah tambahan untuk 
memperkuat cita rasanya, Sabtu (2/1/2021). - Bisnis/Emanuel B. Caesario.

Bisnis, JAKARTA — Cap tikus, minuman beralkohol tradisional dari 
daerah Minahasa, Sulawesi Utara, sudah lama menjadi sumber 
penghidupan bagi masyarakat setempat. Namun, hampir tidak ada 
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pengrajin cap tikus yang mampu meningkatkan taraf hidupnya 
dengan semata-mata mengandalkan minuman ini.

Potensi ekonomi yang sangat tinggi dari minuman ini bukannya 
belum pernah terbukti. Namun, sulit bagi pengrajin minuman ini, 
yang umumnya berasal dari kalangan masyarakat sederhana, untuk 
dapat mewujudkan potensi itu.

Ada sangat banyak hambatan di seputar industri ini, mulai dari 
tantangan sosial-kemasyarakatan, regulasi dan hukum, hingga akses 
pendanaan untuk modal usaha.

Tingginya potensi ekonomi cap tikus sejatinya sudah berhasil 
dibuktikan oleh Pemerintah Daerah Minasa Selatan, yang sejak 2018 
lalu memperjuangkan legalitas minuman ini di sana.

Hasilnya, pada awal 2019 cap tikus dengan merek Cap Tikus 1978 
dengan kadar alkohol 43% resmi beredar dengan izin lengkap dan 
diproduksi dengan skala industri yang besar.

M. Sufirmansyah, salah satu pelanggan Cap Tikus 1978 menampilkan dua varian produk Cap 
Tikus 1978. Produk ini mulai dipasarkan sejak awal 2019 dan kini dapat dibeli dengan mudah di 
aplikasi marketplace secara online dengan harga mulai dari Rp80.000 per botol./Bisnis-Emanuel 
B. Caesario.

Emanuel Berkah Caesario 
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PT Jobubu Jarum Minahasa (JJM) selaku produsen produk ini berhasil 
menyumbang cukai Rp5 miliar pada paruh pertama 2019, tidak lama 
setelah mendistribusikan minuman ini.

Pada Oktober 2020, JJM bahkan mendapatkan penghargaan dari 
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai atau KPPBC 
Manado sebagai penyumbang cukai terbesar bagi daerah.

JJM berkontribusi setidaknya Rp1 miliar setiap bulan untuk 
pendapatan asli daerah dari hasil penjualan cap tikus. Kini perusahaan 
tersebut mulai mendiversifikasi produknya pada minuman khas 
Korea Selatan, yakni soju dengan merek dagang Daebak.

Namun, cap tikus bukan hanya milik JJM. Meskipun JJM mengklaim 
telah memberdayakan tidak kurang dari 5.000 petani aren sebagai 
pemasok air nira atau saguer untuk bahan dasar Cap Tikus 1978, 
pengrajin cap tikus di Minahasa yang bergerak secara mandiri masih 
jauh lebih banyak jumlahnya.

Sayangnya, sangat sulit bagi mereka untuk dapat menikmati potensi 
ekonomi yang besar seperti yang mampu dihasilkan JJM. Setelah 
dua abad minuman tersebut menjadi bagian dari budaya Minahasa, 
cap tikus selalu gagal untuk naik kelas di tangan masyarakat kelas 
bawah.

Hal tersebut diamini oleh Jendri Pauner, salah seorang pengrajin 
cap tikus di Tomohon, Sulawesi Utara. Bisnis berkesempatan 
mewawancarainya akhir 2020 lalu.

Jendri mengaku tidak bisa menjadikan produksi cap tikus sebagai 
satu-satunya penopang perekonomian keluarganya. Pasalnya, hasil 
penjualannya tidak pernah pasti. Meskipun setiap pekan selalu 
menyadap air nira dan menyuling cap tikus, Jendri masih bertani dan 
bertukang.

Baginya, profesi sebagai pengrajin minuman beralkohol bukanlah 
pekerjaan yang prospektif. Jendri bahkan tidak berpikir untuk 
mewariskan kepada anaknya keterampilannya menyuling cap tikus 
yang sudah dikuasainya sejak remaja hingga kini berusia 45 tahun.
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“Tidak boleh [diteruskan profesi bapak]. Mesti sekolah. Orang 
tua sudah susah-susah begini, jangan ikut-ikut orang tua. Mesti 
pergunakan itu otak. Kerja begini memang pakai otak, tetapi ini kan 
otak rendahan. Kalau di kantor kan lebih tinggi otaknya,” katanya.

Jendri biasa menjual cap tikus produksinya dengan harga Rp20.000 
untuk setiap botol Aqua berkapasitas 600 ml. Di warung-warung, 
masyarakat kerap memesan minuman ini dengan harga Rp5.000 
per gelas.

Jika beruntung, Jendri kadang bisa mendapatkan pesanan cap tikus 
hingga satu galon berkapasitas 25 liter seharga Rp800 ribu. Artinya, 
setiap liter harganya menjadi Rp32.000. Namun, pesanan sebanyak 
itu tidak setiap hari datangnya.

Adapun, cap tikus dihasilkan dengan cara menyuling saguer 
yang sebelumnya telah disadap dari mayang pohon aren. Proses 
menyuling dilakukan dengan cara memanaskan air nira dalam wadah 
yang tertutup, lalu menyalurkan uapnya melalui pipa bambu yang 
disambung-sambung menjadi cukup panjang.

Uap panas saguer akan mengalami kondensasi atau pendinginan 
sepanjang pipa bambu tersebut dan menjadi cair. Cairan itulah yang 

Jendri Pauner, pengrajin minuman beralkohol tradisional cap tikus Minahasa di rumah kediamannya 
di Tomohon, Sulawesi Utara, Rabu (23/12/2020)./Bisnis-Emanuel B. Caesario.
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menjadi minuman beralkohol cap tikus. Proses ini membutuhkan 
waktu sedikitnya 4 jam. Untuk setiap 140 botol saguer, akan 
menghasilkan sekitar 18 botol cap tikus.

Mari kita bandingkan penghasilan Jendri dengan JJM yang menjual 
Cap Tikus 1978. Untuk setiap botol Cap Tikus 1978 berkapasitas 320 
ml, harganya Rp80.000. Artinya, setiap liter dihargai Rp250.000. 
Setelah dikurangi cukai senilai Rp80.000 per liter, harga bersihnya 
adalah Rp170.000 per liter.

Selisihnya jelas jauh sekali ketimbang yang dihasilkan Jendri.

Di salah satu gerai penjualan Cap Tikus 1978 di Carrefour Kota 
Manado, omzet penjualan produk itu mencapai sekitar Rp2 juta 
per hari, bahkan menembus Rp5 juta – Rp6 juta sehari pada bulan 
Desember 2020 lalu. Hal itu diinformasikan oleh Vena, karyawan di 
gerai tersebut.

“Di sini ada puluhan produk minuman alkohol impor, tetapi Cap Tikus 
1978 yang paling laris,” katanya.

Vena, karyawan di gerai Wine di Carrefour Kota Manado menunjukkan dua varian Cap Tikus 1978 
dan soju Daebak yang merupakan produk dari PT Jobubu Jarum Minahasa, Minggu (3/1/2021)./
Bisnis-Emanuel B. Caesario.
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Jendri mengaku kondisi Covid-19 cukup menguntungkan untuk 
pengrajin cap tikus seperti dirinya, sebab produk cairan beralkohol 
yang dihasilkan pengrajin cap tikus seperti dirinya kini banyak 
dipesan juga oleh rumah sakit dan instansi lain. Tujuannya yakni 
sebagai bahan dasar hand sanitizer.

Selama Covid-19, tutur Jendri, kasus razia minuman cap tikus juga 
praktis berkurang. “Selama corona, jadi bebas cap tikus ini, karena 
dianggap bisa menangkal virus,” katanya. Namun, Jendri tidak 
menjelaskan, berapa rupiah yang dia dapatkan dari penjualan kepada 
instansi-instansi tersebut.

Ide untuk mengembangkan produksi cap tikus menjadi bisnis yang 
lebih besar skalanya bukannya tidak pernah terpikirkan oleh Jendri 
dan kawan-kawannya seprofesi. Namun, menurutnya prosesnya 
tidak mudah. Upaya membentuk perkumpulan atau koperasi usaha 
bersama juga tidak membuahkan hasil.

“Di sini orang banyak yang kapok. Kalau bentuk kelompok, ada 
pengurus pun, uang sudah terkumpul, orangnya lari. Kalau uangnya 
sudah dia pakai, kita mau buat apa dengan dia? Biar orangnya ada, 
uangnya sudah tidak ada, kita tidak bisa apa-apa. Kebanyakan orang 
di sini kalau bikin kelompok, tidak terlalu saling percaya,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengrajin cap tikus lain, yakni 
Yohan Goni. Meskipun di desanya di Kecamatan Kumelembuay, 
Tomohon, Sulawesi Utara, cukup banyak petani nira dan pengrajin 
cap tikus, ide membentuk perkumpulan atau badan usaha untuk 
pengembagan usaha bersama tidak diminati.

Keterbatasan kapasitas pemahaman untuk pengelolaan usaha 
secara lebih serius menjadi kendala utamanya. Alhasil, profesi 
sebagai penyuling cap tikus pun bukan lagi menjadi profesi yang 
diminati oleh generasi muda di daerahnya.

Pria berusia 48 tahun ini juga mengaku sudah menekuni profesi 
sebagai penyuling cap tikus sejak remaja. Namun, produk minuman 
tersebut hanya dijualnya di kampung. Yohan bahkan tidak 
mempertimbangkan untuk menjual minumannya ke daerah lain.
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Yohan Goni, pengrajin cap tikus berfoto di sela-sela aktivitasnya menyuling cap tikus di kawasan 
wisata Tuur Maasering, Kumelembuay, Tomohon, Sulawesi Utara, Minggu (21/1/2020)./Bisnis-
Emanuel B. Caesario

TUUR MA’ASERING

Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi cap 
tikus bukannya tidak pernah dicoba oleh masayarakat Minahasa. 
Tahun lalu, salah seorang aktivis lingkungan hidup setempat, Jeffri 
Polii, berhasil mendirikan pusat wisata unik dengan cap tikus sebagai 
daya tarik utamanya.

Pusat wisata tersebut dinamainya Tuur Ma’asering, yang artinya 
pohon yang mengalirkan air. Makna tersebut tidak lain merujuk pada 
pohon aren, yakni pohon yang menghasilkan saguer dan cap tikus. 
Area wisata ini ada di Kumelembuay, Tomohon, Sulawesi Utara.
Jeffri mengatakan dirinya merintis pusat wisata tersebut sejak 
Februari 2020 dan berhasil membukanya untuk umum pada 
Oktober 2020. Meskipun peresmian pusat wisata tersebut dilakukan 
oleh pejabat daerah setempat, Jeffri mengaku perizinannya masih 
berproses.

Dirinya harus merogoh kocek sendiri hingga Rp400 juta untuk 
merealisasikan Tuur Ma’asering. Sekitar Rp300 juta digunakan untuk 
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konstruksi kawasan, sedangkan Rp100 juta untuk instalasi listrik. Dia 
tidak bisa meminjam dana dari bank untuk mendukung kebutuhan 
modal kawasan wisata ini.

Selain karena faktor nilai jual utama kawasan wisata ini yang 
mengandalkan minuman beralkohol, yang mana kesesuaiannya 
dengan norma sosial-kemasyarakatan masih menjadi perdebatan, 
kondisi pandemi juga menjadikan bisnis wisata menjadi sektor yang 
dihindari bank.

“Untuk pinjaman bank sangat sulit kalau usaha wisata karena 
Covid-19,” katanya.

Meskipun demikian, konsep wisata cap tikus yang ditawarkan Jeffri 
ini berhasil menarik minat sangat banyak pengunjung. Menurutnya, 
rata-rata pengunjung harian Tuur Ma’asering mencapai 800 orang 
pada hari biasa, sedangkan pada akhir pekan melonjak menjadi 
1.500 orang.

Puncak kunjungan terjadi pada momen liburan Natal dan Tahun Baru 
2021 yang lalu. Pengunjung membeludak hingga 3.200 orang sehari. 
Jeffri mengenakan tiket masuk seharga Rp15.000, sama setiap hari.

Suasana di salah satu pondokan Tuur Maasering, Minggu (27/12/2020). Setiap pengunjung Tuur 
Maasering dapat bersantai dan menikmati aneka sajian makanan ringan di sejumlah pondokan 
yang tersedia./Bisnis-Emanuel B. Caesario.
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Di Tuur Ma’asering, Jeffri menawarkan pengalaman wisata alam 
sekaligus kesempatan untuk mencicipi saguer dan cap tikus bagi 
pengunjung yang datang. Saguer dan cap tikus menjadi minuman 
penyambut atau welcome drink bagi pengunjung yang bisa 
didapatkan gratis dengan menukarkan tiket masuk.

Tingginya tingkat kunjungan ke Tuur Ma’asering bagi Jeffri merupakan 
pertanda besarnya potensi ekonomi cap tikus, asalkan bisa dikelola 
secara kreatif.

Dirinya menyayangkan banyaknya narasi negatif di seputar cap 
tikus yang menyebabkan warisan budaya tersebut justru tidak 
teroptimalkan potensi ekonominya.

“Tidak adil jika minuman lokal yang adalah mahakarya leluhur itu 
dipersalahkan, tetapi minuman branded yang berkelas justru selalu 
menjadi minuman yang sangat komersial di negara ini,” katanya.

TANTANGAN MODAL

Jeffri berharap langkahnya itu dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat 
Minahasa lainnya untuk juga secara kreatif mengoptimalkan potensi 
ekonomi cap tikus. Namun, entah apakah ada pengrajin cap tikus 
yang memiliki wawasan yang sama seperti Jeffri.

Tantangan utama bagi para pengrajin ini untuk dapat naik kelas 
adalah akses modal. Sayangnya, masyarakat dengan penghasilan 
tak tentu seperti pengrajin cap tikus bukanlah sasaran ideal dari 
perbankan. Apalagi, sektor usaha minuman keras cukup sensitif bagi 
norma sosial di Indonesia.

Baru-baru ini, DPR RI bahkan tengah kembali mewacanakan 
Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol. RUU 
tersebut sudah diusulkan bahkan sejak 2015 lalu, tetapi masih 
mengalami penundaan. Kini, RUU tersebut masuk lagi dalam daftar 
Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR RI.

Beleid tersebut melarang aktivitas produksi dan pemasaran 
minuman beralkohol, termasuk oleh petani tradisional. Bagi yang 
melanggar, terancam hukuman pidana penjara paling sedikit 2 tahun 
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dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp200 juta dan 
paling banyak Rp1 miliar.

Jika regulasi ini disahkan, tentu akan bertambah lagi hambatan bagi 
industri ini, bahkan kali ini menyentuh hingga ke level pengrajin 
tradisional. Hal ini akan makin menyulitkan bagi pelaku industri 
minuman keras untuk dapat lebih leluasa mengakses kredit ke bank 
demi pengembangan bisnisnya.

Pasalnya, bank selama ini sudah menganut prinsip kredit yakni 
menghindari pembiayaan kepada usaha yang bertentangan dengan 
norma sosial kemasyarakatan. Minuman beralkohol salah satunya. 
Adanya regulasi yang ketat seperti itu akan makin membatasi 
penyaluran pembiayaan perbankan ke industri ini.

Trioksa Siahaan, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan 
Indonesia (LPPI) mengatakan bahwa prinsip penyaluran kredit 
yang mematuhi norma sosial relatif tidak begitu kaku, sebab pada 
dasarnya bank juga menyalurkan pembiayaan ke perusahaan-
perusahaan besar produsen minuman beralkohol.

Kalaupun nantinya RUU Larangan Minuman Beralkohol diresmikan, 
masih ada benteng pertahanan bagi pengrajin minuman keras lokal, 
yakni otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri 
kebijakan di daerahnya untuk memberikan pengecualian khusus 
bagi produksi minuman keras sebagai bagian dari kearifan lokal.

Tantangan penyaluran kredit ke pelaku usaha mikro sektor minuman 
keras justru adalah pada proses normal analisis kredit, sebab bisnis 
bank pada akhirnya adalah bisnis kepercayaan.

“Ketika kami memberikan kredit, nanti uangnya balik atau tidak? 
Bagaimana uangnya bisa balik, percaya tidak sama bisnisnya? 
Percaya tidak sama karakter orang yang meminjam? Percaya tidak 
nanti dia akan terus berkelanjutan? Kalau semuanya oke, kenapa 
tidak [diberikan kredit]?” katanya.

Trioksa mengatakan bahwa penyaluran kredit ke segmen usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lebih khusus lagi kepada 
segmen mikro, relatif lebih fleksibel. Pasalnya, tujuannya adalah 
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untuk pengembangan usaha masyarakat kecil.

Pemeringah telah memberikan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) 
untuk mendukung usaha-usaha mikro seperti itu. Fasilitas ini sangat 
mungkin untuk dimanfaatkan oleh pengrajin cap tikus. Meskipun 
demikian, penerimaan KUR akan tetap kembali lagi kepada rasa 
percaya dari bank penyalur serta persepsi terhadap norma sosial.

“Di Pulau Jawa mayoritas masyarakat mungkin menganggap 
produksi minuman beralkohol itu tabu. Nah, itu mungkin [bank] 
akan beda perlakuannya. Tetapi bisa jadi akan berbeda lagi di Bali, 
Sumatra Utara, NTT, atau Sulawesi Utara, karena menurut kami ini 
biasa,” katanya.

Hal tersebut juga diamini oleh Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. Rudi As Aturridha. Rudi mengatakan Bank Mandiri 
telah memiliki prosedur pemberian kredit yang memperhatikan 
aturan hukum formal, termasuk peraturan daerah dan norma-norma 
sosial di masyarakat yang menjadi kearifan lokal.

“Aspek kepatuhan ini menjadi salah satu pertimbangan Bank Mandiri 
dalam penyaluran kredit, di samping aspek lainnya seperti kelayakan 
usaha dan kemampuan bayar,” katanya.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh EVP Head of Secured Loan Bank 
Commonwealth Weddy Irsan. Meskipun bank terbuka lebar pada 
pendanaan UMKM, tetapi eksekusinya benar-benar sangat hati-hati. 
Bank Commonwealth sendiri belum mendanai sektor UMKM di lini 
bisnis produksi alkohol.

“Terkait dengan industri rumahan atau tradisional, kami melihat 
salah satu tantangan yang paling sering muncul adalah kelengkapan 
dokumentasi yang dimiliki nasabah dari sektor mikro,” katanya.

Weddy mengatakan dokumen yang umumnya diperlukan oleh bank 
antara lain dokumen perizinan dan legalitas usaha seperti SIUP, 
TDP, dan akta pendirian, serta dokumen keuangan seperti laporan 
keuangan, rekening koran, dll.

Dokumen-dokumen tersebut umumnya tidak dimiliki oleh nasabah 
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mikro di bidang usaha tradisional sehingga menyulitkan bank dalam 
menentukan dan menyetujui pemberian kredit.

Meskipun demikian, Weddy mengatakan Commonwealth Bank 
sejatinya tidak tinggal diam dan turut proaktif untuk menjalankan 
program literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM yang 
selama ini masih kesulitan menjangkau pembiayaan bank.

Sejak 2014, melalui program WISE atau Womanpreneur Indonesia 
for Sustainability and Empowerment Commonwealth telah 
mendampingi lebih dari 60.000 perempuan wirausaha melalui sesi 
pendidikan keuangan.

Selain itu, Commonwealth juga memperkenalkan program 
Micromentor pada Juni 2019. Ini merupakan platform mentoring 
digital yang menghubungkan pelaku UMKM dengan mentor 
profesional berpengalaman dari berbagai industri.

Micromentor sudah menjangkau 4.000 pengusaha di seluruh 
Indonesia. Dari program ini, telah tercipta hampir 1.200 pekerjaan 
dan pelaku UMKM binaan yang melaporkan peningkatan pendapatan 
hampir 20%.

Kepala Seksi Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Utara Laurens Frits Pua 
mengatakan bahwa bisnis minuman beralkohol bukanlah bisnis yang 
mudah, apalagi sejak pemerintah mewajibkan pengenaan cukai pada 
produk minuman beralkohol.

Adanya cukai menyebabkan produk ini menjadi sangat mahal dan 
tidak terjangkau oleh banyak kalangan. Beberapa pabrik minuman 
beralkohol di Sulawesi Utara pun sudah tutup karena beratnya 
persaingan bisnis ini, misalnya dari merek Kasegaran. Beberapa 
produsen bahkan hendak menjual izinnya kepada investor lain.

Terkait minuman keras yang diproduksi dalam skala rumahan seperti 
cap tikus, Frits mengatakan pemerintah pun sulit memberikan 
pendampingan usaha. Pasalnya, produk tersebut merupakan produk 
makanan dan minuman, yang mana harus memperoleh izin dari 
BPOM terlebih dahulu agar bisa dipasarkan secara luas.
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“BPOM tidak mengakui cap tikus [produksi mandiri pengrajin lokal] 
sebagai minuman. Jadi, kita tidak berhak juga mengatur cap tikus 
lokal,” katanya.

Jelas, masih akan sangat banyak tantangan yang menghadang 
sebelum akhirnya mimpi para pengrajin cap tikus untuk bisa 
menaikkan taraf hidupnya dengan bermodal cap tikus bisa terwujud.
Tampaknya, campur tangan pemerintah, seperti yang dilakukan oleh 
pemda Minahasa Selatan, menjadi cara terbaik untuk menolong para 
pengrajin ini.

Namun, bahkan setelah mendapat dukungan penuh pemda pun, 
bisnis minuman beralkohol lokal tetap saja akan penuh tantangan. 
Apalagi, selama minuman beralkohol tradiosional masih dianggap 
sebagai biang kriminalitas, alih-alih warisan budaya dengan potensi 
ekonomi yang besar, yang seharusnya justru dilestarikan.

Karya telah tayang di Bisnis.com, 3 Februari 2021
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Riwayat Cap Tikus, 
Pudarnya Pesona 
Minuman Para Dewa

Bisnis, JAKARTA — Ada beragam versi riwayat awal mula kehadiran 
minuman beralkohol cap tikus di Bumi Minahasa, Sulawesi Utara. 
Namun, satu hal yang tak dapat disangkal, nama cap tikus sudah 
melekat sebagai identitas tradisi Minahasa

Minuman alkohol tradisional asal Minahasa, yakni cap tikus, memiliki 
riwayat yang berhubungan erat dengan masuknya pengaruh Bahasa 
Melayu, tradisi agama Kristiani, dan kolonialisme. Warisan budaya ini 
terancam oleh wacana UU Larangan Minuman Beralkohol.
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Warisan kearifan lokal leluhur berupa teknik penyulingan air nira dari 
pohon aren menjadi minuman beralkohol dengan nama cap tikus 
sudah hidup lebih dari dua abad di Minahasa.

Namun, alih-alih makin diagungkan sebagai tradisi budaya yang 
unggul, cap tikus justru kian terpojokan. Maha karya yang dulunya 
dianggap sebagai minuman para dewa di Minahasa, kini tak lebih 
dianggap sebagai biang kriminalitas.

Kini, di tengah wacara pembahasan RUU Larangan Minuman 
Beralkohol oleh DPR RI, warisan budaya lokal di seputar minuman 
beralkohol turut terancam. Tidak luput pula cap tikus yang masih 
diproduksi turun-temurun secara tradisional oleh suku Minahasa.

RUU tersebut melarang produksi dan konsumsi minuman 
beralkohol, termasuk yang diproduksi secara tradisional seperti cap 
tikus. Pengecualian hanya diberikan untuk kepentingan adat, ritual 
keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan 
oleh peraturan perundang-undangan.

Bagi yang memproduksi, ada risiko hukuman pidana penjara antara 
2 tahun hingga 10 tahun atau denda antara Rp200 juta hingga Rp1 
miliar. Sementara itu, bagi yang mengonsumsi, akan didipada penjara 
antara 3 bulan hingga 2 tahun atau denda antara Rp10 juta hingga 
Rp50 juta.

Oleh karena itu, menarik untuk melihat riwayat warisan budaya 
ini guna dapat mencerna lebih jauh makna di baliknya, agar tidak 
semata-mata dipandang sebagai produk yang buruk dan perlahan-
lahan tersingkirkan dari budaya.

Saya bertemu salah satu pengrajin cap tikus di Tomohon, Sulawesi 
Utara, pada akhir Desember 2020 lalu. Namanya Jendri Pauner. 
Jendri sedang bersantai sore itu, dengan kaos loreng, bercelana 
pendek dan topi hitam. Hari itu, dia tidak sedang menyuling cap tikus.

Dia menyapa kami di halaman rumahnya lalu mengajak kami masuk. 
Rumah berdinding papan dengan atap seng. Ada beberapa kursi 
kayu di ruang tamu dan hiasan-hiasan natal di sudut-sudut rumah. 
Tidak ketinggalan kue-kue natal berjajar dalam toples di meja.
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Jendri banyak bercerita tentang perjuangan hidupnya sebagai 
pengrajin cap tikus. Profesi itu sudah ditekuninya sejak remaja dan 
menjadi salah satu penopang ekonomi keluarganya. Namun, Jendri 
mengaku tidak bisa semata-mata mengandalkan cap tikus untuk 
bertahan hidup. Dia juga bertani dan bertukang.

Tentang riwayat cap tikus, Jendri mengaku tidak banyak tahu asal 
mula yang pasti tentang namanya. Namun, dari cerita rakyat yang 
banyak beredar, menurutnya, konon cairan nira dari pohon enau atau 
aren pertama kali ditemukan oleh nenek moyang Minahasa karena 
bantuan tikus.

Nenek moyang Minahasa secara tidak sengaja menemukan tetasan 
air yang bersumber dari mayang pohon enau yang dikerat oleh 
tikus. Oleh karena dikerat oleh tikus, mereka meyakini air dari 
keratan tersebut bukanlah racun, sebab dikonsumsi binatang. Cairan 
tersebut manis.

Sejak saat itu, cairan tersebut dikonsumsi oleh nenek moyang 
Minahasa dan disebut dengan nama saguer. Namun, Jendri tidak 
tahu lagi sejarahnya hingga akhirnya dari saguer, nenek moyang 
mereka mampu mengenal teknologi penyulingan saguer tersebut 
hingga menjadi minuman beralkohol.

“Kita sudah keturunan ke berapa, kita cuma tahu cap tikus, tidak 
tahu persis sejarahnya. Binatang yang kasih tunjuk dan binatang itu 
adalah tikus,” katanya.

Meskipun demikian, Jendri tahu dengan pasti, cap tikus mampu 
membantu banyak masyarakat Minahasa untuk meningkatkan taraf 
ekonomi keluarga. Tidak sedikit pula yang berhasil menyekolahkan 
anaknya menjadi polisi dan pendeta dengan bermodalkan cap tikus.
Hal ini menyulitkan para polisi dan pendeta itu untuk dapat menegur 
aktivitas produksi dan konsumsi cap tikus oleh masyarakat. Apalagi, 
konsumsi cap tikus sudah menjadi bagian dari keseharian serta 
aktivitas budaya setempat, sehingga pelarangan pun kerap tidak 
berdampak.

“Ada polisi yang tugas di sini bilang, kita diperintahkan , kita hanya 
datang karena memang tugas. Kalau bapak kita tidak batifar , kita 
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tidak bisa jadi polisi. Adik tidak bisa jadi pendeta,” katanya.

Jendri mengaku, selama ini profesinya sebagai pengrajin cap tikus 
pun tidak pernah dipermasalahkan, baik oleh aparat kepolisian, 
maupun petinggi agama. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti 
semua pengrajin cap tikus tidak pernah bermasalah.

Ada beberapa yang ditindak oleh polisi karena mencampurkan cap 
tikus dengan metanol agar lebih tinggi kadar alkoholnya. “Kalau itu, 
sudah jadi racun. Kenanya di mata dan ginjal,” katanya.

Bagi orang Minahasa, cap tikus lebih dari sekadar minuman. Ada 
narasi budaya di baliknya yang menjadikan minuman tersebut 
memiliki nilai yang lebih tinggi. Meskipun sejarahnya tidak diketahui 
dengan pasti, tetapi warisan tersebut jelas melekat dan sulit dibantah 
keberadaannya.

Upaya menjelaskan sejarah dan makna di balik cap tikus ini sempat 
dilakukan oleh salah seorang budayawan setempat, yakni Reiner 
Emyot Ointoe. Saya juga berkesempatan mewawancarainya melalui 
sambungan telepon.

Reiner tidak puas dengan versi sejarah cap tikus seperti yang 
dituturkan Jendri. Baginya, munculnya nama cap tikus memuat 
makna sejarah yang panjang dan erat hubungannya dengan sejarah 
Bahasa Indonesia di Nusantara serta bukti adaptasi budaya dan 
proses pembelajaran industri rakyat dari nenek moyang Minahasa.

Bagi Reiner, sulit dipahami bahwa minuman keras hasil penyulingan 
nira akhirnya dinamakan cap tikus. Kata cap dan tikus sendiri 
bukanlah bagian dari kosa kata Minahasa dan sama sekali tidak ada 
hubungannya dengan pohon aren yang menjadi sumber minuman 
tersebut.

Tikus dalam bahasa setempat disebut dengan kawok atau torean. 
Istilah cap atau stempel sama sekali tidak dikenal. Kosa kata 
tersebut berasal dari Bahasa Melayu. Oleh karena itu, penggunaan 
istilah cap tikus erat hubungannya dengan dimulainya era kolonial, 
ketika Portugis mulai hadir ke Minahasa.
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Pasalnya, dalam catatan sejarah, Portugis sudah menaklukkan 
Malaka sejak awal abad ke-16 dan sejak itu mereka menjadi penyebar 
Bahasa Melayu. Penggunaan istilah Melayu cap tikus hanya mungkin 
terjadi setelah Portugis masuk ke Minahasa.

Artinya, sejarah cap tikus adalah bagian dari sejarah Bahasa Indonesia 
dan kolonialisme di Sulawesi Utara.

Penggunaan Bahasa Melayu di Minahasa ditegaskan oleh catatan 
perjalanan dari Alfred Russel Wallace, seorang naturalis asal Inggris 
yang menceritakan pengalamannya mengalami gempa bumi di 
Tarakan, Tomohon, Sulawesi Utara pada kunjungannya tahun 1859.

Wallace mencatat saat itu orang-orang di seluruh penjuru kampung 
berteriak dalam Bahasa Melayu, “Tanah goyang! Tanah goyang!”. 
Catatan itu diterbitkan tahun 1869 berjudul The Malay Archipelago.

Dalam catatan tersebut, Wallace juga menceritakan bahwa dia 
disuguhkan madeira, yakni minuman beralkohol tinggi dari Pulau 
Madeira di Portugis, oleh tuan rumah seorang kepala desa pribumi. 
Artinya, saat itu minuman beralkohol sudah dikenal dan dikonsumsi 
penduduk lokal Minahasa.

Tradisi minuman keras dan teknik penyulingan alkohol kemungkinan 
besar diperkenalkan ke masyarakat Minahasa oleh kalangan penjajah. 
Penggunaan istilah cap tikus, alih-alih nama dengan bahasa lokal, 
mencerminkan sudah terjadinya proses adaptasi budaya saat itu.

Reiner menuturkan bahwa sejarah cap tikus kemungkinan besar 
muncul sejak zending atau upaya penyebaran agama Kristen terjadi 
di Minahasa oleh penjajah Belanda pada awal abad ke-19. Bersama 
dengan kehadiran para penjajah, turut hadir pula aneka minuman 
keras dari negara asal mereka.

Minuman keras sendiri menjadi bagian dari ritual keagamaan Kristen. 
Dalam tradisi Katolik, minuman yang digunakan dalam perjamuan 
kudus adalah anggur manis, tetapi dalam tradisi Kristen Protestan 
jenis minuman yang digunakan lebih bebas.

Dari tradisi keagamaan tersebut, masyarakat lokal mengenal anggur 

Emanuel Berkah Caesario 



144 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

dan minuman beralkohol sebagai minuman dewa, sebab digunakan 
dalam acara keagamaan yang sakral. Hingga kini, cap tikus oleh 
masyarakat Minahasa masih disebut sebagai minuman dewa.

Sangat mungkin, proses pembelajaran pembuatan minuman 
beralkohol pun mulai terjadi di kalangan masyarakat lokal sejak saat 
itu. Dominasi kekristenan di Minahasa juga turut menjelaskan alasan 
tradisi minuman keras ini tetap bertahan hingga sekarang, alih-alih 
tersingkirkan.

Reiner berteori, bahwa pada masa Keresidenan Daniel Francois 
Willem Pietermaat di Manado pada 1827-1831 serta awal Zending di 
Minahasa, banyak produk minuman keras dari Eropa yang hadir ke 
Minahasa, terutama zoete wijn atau anggur manis.

Konon, minuman tersebut juga sempat diminum oleh Pangeran 
Diponegoro saat dalam perjalanan pengasingan ke Sulawesi Utara 
pada 1830-1833. Namun, keterangan tersebut berangkat dari 
catatan yang diragukan banyak pihak.

Catatan tersebut dibuat oleh Heinrich Knoerle, seorang Jerman yang 
diangkat sebagai ajudan militer Gubernur Jenderal Hindia Belanda 
Johannes van den Bosch. Knoerle diminta Bosch untuk mendampingi 
Diponegoro dan menjadi penerjemah bagi Diponegoro, sebab sang 
pangeran tak nyaman berbicara dalam bahasa Melayu. Hal ini 
sekaligus menegaskan pula penggunaan Bahaya Melayu di Minahasa.

Pietermaat sendiri memiliki garis keturunan Prancis dan tampaknya 
juga menyukai minuman-minuman dari Prancis. Termasuk di 
antaranya yakni minuman wine La Souris, yang artinya si tikus. Di 
botolnya sendiri bergambar tikus.

“Botol-botol itu kan tentu tidak dibuang begitu saja. Botol-botol itu 
mungkin beredar di kalangan penduduk Minahasa. Ketika mereka 
mulai menyuling saguer menjadi minuman beralkohol, mereka taruh 
di botol bertulis Souris dengan gambar kepala tikus,” katanya.

Reiner berkesimpulan bahwa masyarakat Minahasa yang saat itu 
terbukti sudah mengenal Bahasa Melayu memberikan penamaan 
untuk minuman beralkohol yang mereka produksi sendiri dan 
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ditempatkan dalam botol La Souris dengan bahasa yang dapat 
mereka pahami, yakni cap tikus.

Sementara itu, istilah saguer sendiri menurutnya merupakan 
serapan bahasa lokal dari kata licor dalam Bahasa Portugis, likeur 
dalam Bahasa Belanda, atau liquor dalam Bahasa Inggris yang 
berarti minuman keras. Ini berbeda ketimbang tafsiran lain yang 
mengatakan saguer berasal dari kata air sagu atau sagu air. Sagu 
sendiri berasal dari batang pohon enau, pohon yang sama yang 
menghasilkan saguer.

Bagi Reiner, produksi cap tikus oleh masyarakat Minahasa adalah 
salah satu bentuk perkembangan budaya sebagai hasil peniruan dan 
adaptasi dari interaksi dengan budaya Eropa. Dalam hal ini, cap tikus 
menjadi tiruan atas minuman yang digunakan dalam tradisi agama 
kristiani.

Oleh karena itu, sejak awal cap tikus memiliki makna religius 
dan digunakan dalam acara-acara adat Minahasa. Minuman ini 
hampir selalu ada dalam interaksi sosial masyarakat, sebab tradisi 
keagamaan kristiani juga meresap sangat dalam ke dalam budaya 
Minahasa dan aktivitas sosialnya sehari-hari.

Lahirnya cap tikus tidak ada bedanya seperti kulintang yang 
merupakan tiruan dan adaptasi atas alat musik organ atau piano 
dari tradisi Barat. Tiruan tersebut tidak lantas berarti kelasnya lebih 
rendah, tetapi justru menjadi bukti tingginya kreativitas masyarakat 
yang menghasilkannya.

“Cap tikus menjadi populer karena punya sejarah yang cukup 
elitis, karena diintroduksi oleh kolonial. Kenapa masyarakat bisa 
menemukan teknik penyulingan saguer dan tiba-tiba memberi nama 
cap tikus? Berarti sejarahnya kuat sekali, sejarah elitis,” katanya.

MINUMAN DEWA

Alternatif sejarah cap tikus yang lebih banyak bersifat mitologis 
dijelaskan oleh Jessy Wenas, penulis buku berjudul Sejarah dan 
Kebudayaan Minahasa. Dalam mitos yang berkembang di Minahasa, 
masyarakat lokal percaya bahwa saguer adalah minuman para dewa.
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Ada tiga dewa saguer yang dikenal Minahasa, yakni Makawiley, Kiri 
Waerong, dan Perengkuan. Masyarakat meyakini bahwa cap tikus 
pertama kali dibuat oleh Parengkuan. Parengkuan sendiri memiliki 
kata dasar ‘rengku’ yang berarti minum sekali teguk dari tempat 
minum yang kecil, atau seloki.

Makawiley diakui sebagai dewa saguer pertama, sedangkan Kiri 
Waerong dihubungkan dengan pembuatan gula merah dari saguer 
yang dimasak. Mitos ini tidak lain adalah upaya masyarakat Minahasa 
untuk menjelaskan makna sakral di balik minuman tradisional 
mereka.

Minuman ini digunakan dalam upacara memasuki rumah baru. Sang 
tuan rumah harus menyiapkan cap tikus kepada pemimpin upacara 
atau Tonaas, sambil penari Maengket menyanyikan “tuasan e sopi e 
maka wale”, artinya tuangkan cap tikus wahai tuan rumah.

Oleh karena itu, terlepas dari benar atau tidaknya versi sejarah yang 
dijelaskan Reiner atau versi mitos yang dijelaskan Jessy, cap tikus 
sejak awal sudah dikaitkan oleh masayarakat Minahasa sebagai 
sesuatu yang sakral. Kehadiran cap tikus menandai suatu tahap 
perkembangan budaya Minahasa.

Namun, perkembangan zaman belakangan kian mereduksi makna 
tersebut dari cap tikus. Kasus-kasus kriminalitas yang dikaitkan 
dengan cap tikus menyebabkan narasi tentang yang luhur di balik 
minuman ini justru berganti menjadi narasi tentang sesuatu yang 
rendah, hina, dan pangkal kejahatan.

Salah satu narasi tersebut, misalnya, berkembang pada 2015 lalu 
dengan slogan yang dikampanyekan kepolisian, yakni ‘Brenti Jo 
Bagate’, yang artinya berhentilah meminum minuman keras. Cap 
tikus menjadi salah satu yang paling disasar kampanye ini, sebab 
menjadi minuman paling populer, berharga murah, dan didistribusikan 
secara tidak resmi, sehingga konsumsinya sangat mudah menjadi 
berlebihan.

Reiner sendiri tidak setuju dengan narasi tersebut. Menurutnya, 
tidak benar untuk memojokkan cap tikus sebagai biang masalah, 
semata-mata karena ulah negatif beberapa peminumnya yang pada 

Riwayat Cap Tikus, Pudarnya Pesona Minuman Para Dewa



147Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

dasarnya tidak mampu mengontrol diri sendiri.

“Cap tikus ini tidak ada hubungannya dengan kriminalitas. Ini 
kreativitas masyarakat untuk tidak sekadar hidup subsisten, tetapi 
harus lebih maju. Masa sudah 200 tahun nasibnya masih seperti 
ini. Naif sekali. Jangan jadikan cap tikus ini subordinat , padahal ini 
kekayaan budaya,” katanya.

Reiner mengatakan bahwa kritik dan pembatasan terhadap cap 
tikus terjadi karena produk ini semata-mata dilihat sebagai minuman 
keras, sedangkan minuman keras sendiri diyakini sebagai penyebab 
kriminalitas. Reiner tidak setuju dengan cara berpikir tersebut.

“Ekonomi ini hanya dihambat oleh asumsi sosial yang disalahtafsirkan. 
Memangnya semua peminum itu kriminal? Berapa persen? Ketika 
minuman keras dikonsumsi oleh masyarakat yang kelas sosialnya 
lebih tinggi, kenapa tidak membawa pengaruh kriminalitas? Kenapa 
ketika kelas bawah yang mengonsumsi dituduh menjadi pelaku 
kriminal?” katanya.

Mantan dosen fakultas sastra di Universitas Sam Ratulangi, Manado, 
ini menyayangkan bahwa produk kearifan lokal dengan latar belakang 
budaya yang kuat justru ditekan hanya oleh satu perspektif, padahal 
produk tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang sangat potensial 
jika dikembangkan secara lebih serius.

Hal ini juga disetujui oleh Jeffri Polii, seorang aktivis lingkungan hidup, 
pemerhati isu sosial budaya, dan pendiri kawasan wisata saguer dan 
cap tikus bernama Tuur Maasering di Kecamatan Kumelembuay, 
Tomohon, Sulawesi Utara.

Menurutnya, persoalan kriminalitas yang dipicu oleh kemabukan 
selayaknya menjadi ranah pihak berwajib, tetapi jangan dipersalahkan 
pada pengrajin cap tikus dan produknya.

Produksi minuman cap tikus oleh pengrajin pada dasarnya netral 
dan semata demi mencari nafkah. Produk ini justru menjadi bagian 
integral dari budaya Minahasa. Konsumsi cap tikus pun tidak melulu 
berujung pada kriminalitas.
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“Tidak adil jika minuman lokal yang adalah mahakarya leluhur itu 
dipersalahkan, tetapi minuman branded yang berkelas justru selalu 
menjadi minuman yang sangat komersial di negara ini,” katanya.

Jeffri merintis Tuur Maasering sebagai upaya untuk membangkitkan 
lagi pesona cap tikus sebagai warisan budaya Minahasa yang luhur. 
Area wisata tersebut baru mulai beroperasi pada Oktober 2020 lalu 
dan sejak itu selalu kedatangan ratusan pengunjung setiap hari.

Jeffri memberdayakan para petani aren lokal di Kumelembuay untuk 
memasok saguer ke area wisata tersebut. Menurutnya, setiap pagi 
dan petang petani setempat bisa mendapatkan uang Rp200.000 
hingga Rp500.000 dari hasil pasokan saguer ke Tuur Maasering.

Jeffri menyajikan satu tempurung saguer dan satu seloki cap tikus 
sebagai minuman pembuka bagi pengunjung Tuur Maasering yang 
ditukarkan dengan tiket masuk seharga Rp15.000 per orang.

Kehadiran area wisata tersebut memberikan makna baru bagi cap 
tikus, sekaligus kesadaran bagi masyarakat dan wisatawan bahwa 
minuman nira atau saguer dan cap tikus dapat memberikan nilai 
ekonomi yang tinggi, asalkan bisa dikelola secara kreatif.

Pengunjung memadati area wisata alam dan budaya Tuur Maasering, Minggu (27/12/2020). Area 
wisata tersebut mendapat kunjungan wisatawan hingga 800 orang per hari pada hari biasa dan 
sekitar 1.500 orang pada akhir pekan. Selama liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, jumlah 
pengunjung membeludak hingga 3.200 orang per hari./Bisnis-Emanuel B. Caesario.
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Upaya mengangkat pamor cap tikus ini tidak saja dilakukan oleh 
Jefrii. Sebelumnya, pemerintah Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, 
juga telah berhasil memperjuangkan legalitas produk cap tikus dan 
meluncurkan produk berizin dengan merek Cap Tikus 1978 bersama 
PT Jobubu Jarum Minahasa (JJM)

Produk tersebut sudah mulai dipasarkan sejak awal 2019 dengan 
dua varian rasa, yakni rasa original dan rasa kopi. Setiap botol dijual 
dengan harga Rp80.000 di sejumlah supermarket dan pusat oleh-
oleh di Manado dan kota lain di Sulawesi Utara, lengkap dengan pita 
cukainya. Produk tersebut bahkan kini dapat dengan mudah dibeli di 
aplikasi marketplace.

Menurut keterangan di botol produk tersebut, JJM selaku produsen 
produk tersebut melibatkan 50.000 petani aren di Sulawesi Utara 
untuk menjadi pemasok bahan baku cap tikus. Konon, menurut 
informasi di botol itu, resep produk ini telah berkembang sejak abad 
ke-17 sebagai minuman untuk menjamu tamu bangsawan.

Sejak beroperasi pada awal 2019, Cap Tikus 1978 segera menjadi 
penyumbang besar penerimaan cukai di Manado. Pada kuartal II/2019, 
penerimaan bea dan cukai Manado sudah mencapai Rp11,6 miliar, 
atau 87,2% dari target setahun penuh. JJM sendiri menyumbang 
cukai sebesar Rp5 miliar.

Dua varian rasa Cap Tikus 1978 dipajang di salah satu gerai minuman keras di Kota Manado, 
Minggu (3/1/2021). PT Jobubu Jarum Minahasa (JJM) selaku produsen menjual minuman tersebut 
dengan harga Rp80.000 per botol berukuran 320 ml./Bisnis-Emanuel B. Caesario.

Emanuel Berkah Caesario 



150 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Pada Oktober 2020 lalu, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan 
Cukai atau KPPBC Manado juga memberikan penghargaan kepada 
JJM sebagai pemberi cukai terbesar. Hal tersebut membuktikan 
bahwa produk cap tikus memiliki potensi ekonomi yang besar.

Kepala Seksi Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Utara Laurens Frits Pua 
mengatakan bahwa Cap Tikus 1978 praktis menjadi produk 
minuman keras lokal yang dapat diterima dengan baik, tidak saja 
oleh masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan di Sulawesi Utara.

Menurutnya, JJM sendiri menargetkan setoran cukai setidaknya 
Rp1 miliar per bulan. Kini perusahaan ini tengah berencana 
mengembangkan minuman keras lainnya, yakni soju dengan merek 
Daebak, ke pasar ekspor Korea Selatan dan China.

Sayangnya, tidak semua pengrajin cap tikus saat ini di Minahasa 
mampu menikmati taraf hidup yang lebih baik berkat penjualan cap 
tikus. Produk ini masih tetap dipasarkan secara tradisional dan kerap 
terpojokkan oleh tekanan sosial.

Frits mengatakan pihaknya juga kesulitan untuk bisa membantu 
pengembangan produk industri lokal cap tikus yang dikembangkan 
secara mandiri oleh masyarakat, sebab tidak mengantongi izin dari 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berbeda dibandingkan produk mandiri masyarakat, Cap Tikus 
1978 sudah mendapatkan izin BPOM dengan nomor BPOM RI MD 
170018003057. Hal ini memungkinkan produk ini dipasarkan secara 
luas.

Upaya Jefrii Polii dengan Tuur Maasering dan pemerintah Minahasa 
Selatan dengan Cap Tikus 1978 tidak lain adalah bentuk perjuangan 
dan perlawanan untuk menempatkan cap tikus pada posisinya yang 
semestinya, yakni warisan budaya yang luhur dan modal ekonomi 
yang besar bagi masyarakat Minahasa.

Sayang sekali jika makna dan narasi besar keluhuran warisan budaya 
di balik minuman tradisional yang telah menghidupi masyarakat dan 

Riwayat Cap Tikus, Pudarnya Pesona Minuman Para Dewa



151Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

mengikat budaya Minahasa secara turun temurun ini justru direduksi 
maknanya semata-mata sebagai biang masalah.
 

Karya telah tayang di Bisnis Indonesia, 3 Februari 2021

Emanuel Berkah Caesario 



152 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Wisata Tuur Maasering, 
Pesona Budaya Minahasa 
dalam Seloki Cap Tikus

Bisnis, JAKARTA — Jika kamu berkesempatan liburan ke Manado, 
Sulawesi Utara, sempat-sempatlah untuk singgah di lokasi wisata 
unik minuman alkohol tradisional cap tikus di Tuur Maasering, 
Kumelembuay, Kota Tohomon.

Jaraknya sekitar 35 km dari Kota Manado, sehingga dengan 
kecepatan kendaraan rata-rata 30 km/jam hingga 40 km/jam, kamu 

Wisata alam dan budaya Tuur Maasering menjadi daya tarik baru 
Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Tuur Maasering menghadirkan 
pengalaman wisata unik dengan minuman beralkohol cap tikus 
sebagai daya tarik utamanya. Kehadirannya sekaligus menjadi 
perjuangan untuk melestarikan budaya setempat.

Wisata Tuur Maasering, Pesona Budaya Minahasa dalam Seloki Cap Tikus
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dapat sampai ke tempat ini dalam waktu kurang lebih satu jam. Jika 
ditempuh dari Kota Tomohon, jaraknya hanya 9 km. Butuh waktu 
hanya sekitar 20 menit untuk sampai ke sana.

Saya sempat mengunjungi area wisata ini pada Minggu, 27 Desember 
2020 lalu. Akses jalan menuju lokasi wisata ini sudah cukup baik. 
Namun, setelah keluar dari Jalan Raya Manado-Tomohon dan masuk 
ke jalan akses menuju lokasi ini, suasanya cukup sepi.

Hanya ada satu dua rumah penduduk di sepanjang jalan sebelum 
masuk ke area pedesaan yang sedikit lebih ramai. Suasana 
perbuktikan yang tenang dan sesekali diselingi kabut menjadi 
pemandangan utama yang terhampar di kiri dan kanan jalan.

Sulit untuk menduga bahwa di akhir perjalanan, akan ada area 
wisata unik yang ternyata ramai pengunjung. Dulunya, orang-orang 
umumnya melewati jalan ini untuk menuju area wisata Puncak 
Tetetana Suluan.

Dari puncak itu, kamu dapat menyaksikan pemandangan seluruh 
Kota Manado dan beberapa wilayah lainnya, seperti Kabupaten 
Minahasa, Minahasa Utara, dan bahkan Kota Bitung. Kini, sekitar 4 
km dari Puncak Tetetana, hadir lagi area wisata baru Tuur Maasering, 
yakni wisata alam dan budaya minuman saguer dan cap tikus.

Saguer adalah istilah Minahasa untuk air sadapan dari mayang 
pohon aren. Jika dimasak secara terbuka, air ini akan menghasikan 
gula aren, tetapi jika disuling atau melalui proses distilasi, air ini 
akan menghasilkan minuman dengan kadar alkohol tinggi, yang oleh 
masyarakat setempat disebut cap tikus.

Nama Tuur Maasering sendiri merupakan istilah dalam bahasa 
setempat. Tuur artinya pohon, sedangkan Maasering artinya 
mengeluarkan air. Tuur Maasering tidak lain adalah sebutan untuk 
pohon aren yang mengeluarkan cairan aren yang manis.

Saya sampai ke area wisata ini di hari Minggu sore, masih dalam masa 
liburan Natal. Kontras dengan pemandangan sepanjang jalan yang 
sepi, di lokasi ini justru sudah padat dengan kendaraan pengunjung 
yang tiba lebih dahulu.
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Beberapa area lahan tampak sudah digusur dan diratakan untuk 
menjadi area parkir. Beberapa tukang parkir tampak sangat sibuk 
mengatur kendaraan pengunjung yang datang dan pergi. Jalanan 
menuju lokasi wisata tampak ramai oleh pengunjung dari berbagai 
kelompok usia.

Lokasi wisata ini adalah di lereng bukit di tengah perkebunan 
aren. Sebelum masuk, kita akan menjumpai loket penjualan tiket 
berupa pondok bambu. Kamu hanya perlu membayar Rp15.000 per 
orang untuk masuk. Cukup lama kami antre membeli tiket, saking 
banyaknya pengunjung hari itu.

Petugas tiket menjelaskan bahwa tiket itu nantinya dapat ditukarkan 
dengan satu tempurung saguer atau satu seloki cap tikus sebagai 
welcome drink. Jika kamu tidak ingin meminum minuman beralkohol 
dan hanya datang untuk menikmati suasana, kamu tentu tidak perlu 
menukarnya. Ada alternatif makan dan minuman lain di sana.

Segera setelah loket pembelian tiket tersebut, ada jalan mendaki 
menuju pusat area wisata. Jalannya selebar kurang lebih 1 meter 
dan sudah dibeton. Di pinggir jalan ada pegangan dari bambu untuk 
membantu pengunjung mendaki dan membatasi jalan dari area 

Loket tiket masuk area wisata Tuur Maasering penuh oleh pengunjung, Minggu (27/12/2020). 
Pengunjung dikenakan tiket masuk Rp15.000 per orang untuk memasuki area wisata ini. Tiket 
tersebut nantinya dapat ditukar dengan satu seloki cap tikus atau satu tempurung saguer./ Bisnis-
Emanuel B. Caesario
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kebun. Pegangan tersebut dihiasi lampu.

Jarak ke pusat area wisata sekitar 50 meter dari loket tiket. Begitu 
sampai di pusat wisatanya, kamu akan menjumpai beberapa area 
terbuka dan banyak pondok-pondokan kecil dari kayu dan bambu 
tempat pengunjung duduk dan menikmati hidangan makanan ringan 
yang dapat dipesan di situ.

Pondok-pondok tersebut berada di antara pohon-pohon aren yang 
masih tegak berdiri dan beberapa dilingkari oleh lampu-lampu 
hias. Pondok-pondok tersebut juga penuh lampu hias, sehingga 
ketika mulai gelap, suasana area wisata tersebut menjadi jauh lebih 
menarik. Benar-benar Instagramable.

Suasanya cukup hangat, meski di kawasan tersebut mulai berkabut. 
Namun, tampaknya kami datang terlampau terlambat sore itu. 
Pengunjung sudah terlalu padat dan kami tidak mendapatkan 
podokan untuk dapat duduk dan menikmati suasana yang ada.

Lokasi wisata ini memang baru dibuka pada Oktober 2020 lalu dan 
tampaknya sedang di puncak popularitasnya. Luas kawasan ini 1 
hektare, tetapi kapasitasnya rupanya masih terbatas untuk mampu 

Suasana di salah satu pondokan Tuur Maasering, Minggu (27/12/2020). Setiap pengunjung Tuur 
Maasering dapat bersantai dan menikmati aneka sajian makanan ringan di sejumlah pondokan 
yang tersedia./Bisnis-Emanuel B. Caesario.
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menampung /pengunjung sebanyak hari itu.

Banyak pengunjung seperti kami yang hanya berdiri sambil 
menikmati suasana dan berfoto.

Di tengah area wisata, ada tungku api besar tempat penyulingan cap 
tikus. Ini menjadi daya tarik utama tempat wisata ini, sebab aktivitas 
penyulingan cap tikus diperagakan langsung di sini oleh seorang 
pengrajin cap tikus. Saya sempat berkenalan, namanya Yohan Goni.

Wadah penyulingan tersebut rupanya adalah drum minyak bekas 
yang sudah dipangkas menjadi hanya separuhnya. Seluruhnya 
tertutup untuk mencegah uap keluar. Di dalamnya berisi saguer 
yang akan disuling menjadi cap tikus.

Di puncak wadah itu ada bambu berukuran diameter sekitar 20 cm 
yang diletakkan tegak berdiri di atas wadah tersebut. Uap saguer 
yang dipanaskan akan masuk ke dalam saluran bambu tersebut. 
Bambu tersebut memiliki cabang yang akan mengalirkan uap saguer 
menjauh sehingga terjadi proses kondensasi atau pendinginan uap 
menjadi cairan di sepanjang saluran bambu.

Yohan Goni, pengrajin cap tikus di Tuur Maasering, sedang membesarkan api untuk menyuling 
saguer menjadi cap tikus. Atraksi penyulingan cap tikus ini menjadi salah satu daya tarik utama 
kawasan wisata Tuur Maasering./Bisnis-Emanuel B. Caesario.
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Ujung saluran bambu itu berada cukup jauh dari wadah tempat 
memasak saguer tersebut dan berujung di dalam pondok utama 
area wisata itu. Uap saguer yang mendingin sepanjang perjalanan di 
saluran bambu tersebut akan menjadi cairan alkohol cap tikus.

Cairan tersebut mengalir sangat kecil lalu ditampung dan disajikan 
kepada pengunjung yang datang di Tuur Maasering.

Di lokasi itu, saya berkesempatan menemui pendiri area wisata 
tersebut. Namanya Jeffri Polii, seorang aktivis lingkungan hidup, 
anggota aktif di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 
Sulawesi Utara dan Konsorsium Ekologi dan Ekonomi Kerakyatan.

TUJUAN TUUR MAASERING

Jeffri tampak tidak tinggal diam saat itu, melainkan turut membantu 
proses operasional pelayanan pengunjung. Di sela-sela kesibukannya, 
Jepol, demikian dia biasa disapa, bercerita tentang alasannya 
mendirikan kawasan wisata tersebut. Ada empat alasan, katanya.

Pertama, model bisnis area wisata ini dirancang untuk dapat 
melibatkan masyarakat sebagai bagian dari mata rantai ekonomi 

Minuman cap tikus hasil penyulingan ditampung dalam seloki untuk disajikan kepada pengunjung 
Tuur Maasering dengan cara menukarkan tiket masuknya, Minggu (27/12/2020)./Bisnis-Emanuel 
B. Caesario.

Emanuel Berkah Caesario 



158 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

pariwisata, sehingga perekonomian mereka terangkat. Setiap pagi 
dan petang, petani aren di Kumelembuay menjadi pemasok saguer 
untuk kawasan ini dan dapat membawa pulang Rp200.000 hingga 
Rp500.000 sekali pasok.

“Pengganti tiket masuk itu sebetulnya untuk meningkatkan ekonomi 
petani, karena tiket ditukar dengan saguer dan cap tikus yang 
dipasok petani,” katanya.

Kedua, jika ekonomi petani aren meningkat, mereka tentu tidak akan 
lagi menebang aren untuk menggantinya menjadi lahan pertanian. 
Pohon aren sangat penting untuk konservasi alam, sebab menjadi 
panahan erosi dan penyerap air yang besar.

“Jadi, setiap orang yang datang ke Tuur Maasering, dia sudah 
meningkatkan ekonomi petani aren dan juga berpartisipasi 
menyelamatkan lingkungan,” katanya.

Ketiga, area wisata ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 
dan mengedukasi masyarakat terhadap makna dan nilai ekonomi 
saguer dan cap tikus. Dengan demikian, cap tikus sebagai maha 
karya warisan budaya Minahasa yang luhur, yang akhir-akhir ini kerap 

Jeffri Polii atau Jepol, pendiri kawasan wisata Tuur Maasering di pondok utama Tuur Maasering, 
Minggu (27/12/2020). Jeffri mendirikan Tuur Maasering dengan modal sendiri senilai kurang lebih 
Rp400 juta, di luar harga lahan./Bisnis-Emanuel B. Caesario.
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terpojokan akibat kampanye anti minuman keras, dapat tetap lestari.

Di tempat ini, pengunjung tidak diizinkan meminum lebih dari satu 
seloki cap tikus yang diterima sebagai welcome drink. Sebagai 
gantinya, mereka dapat membeli saguer yang dijual Rp30.000 untuk 
satu cerek berukuran 1,5 liter.

Selain itu, ada juga aneka makanan ringan lokal yang dapat dibeli 
dengan harga Rp15.000 per porsi. Tentu, mereka dapat membeli cap 
tikus untuk dibawa pulang sebagai cinderamata, tetapi tidak untuk 
diminim di tempat.

Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa cap tikus dalam 
tradisi Minahasa adalah minuman pergaulan yang disajikan untuk 
menghangatkan suasana, minuman pembuka yang disajikan tuan 
rumah untuk tamu sebelum makan, bukan untuk dikonsumsi secara 
berlebihan.

Keempat, untuk memantik kreativitas masyarakat lokal terhadap 
potensi-potensi wisata yang besar di daerah. Pasalnya, makin 
banyak masyarakat yang justru menjual lahan yang strategis untuk 
lokasi wisata karena tidak memahami potensi ekonomi yang besar 
di baliknya.

“Jadi, ini bukan bisnis murni, lebih banyak edukasi sosial dan budaya, 
sehingga itulah kenapa anak-anak kecil di sini tidak dipungut biaya 
untuk masuk,” katanya.

Lulusan sarjana ilmu kelautan dari Universitas Sam Ratulangi ini 
mengatakan bahwa kawasan wisata ini mulai dia rinsits sejak 
Februari 2020 atau awal Covid-19 masuk ke Indonesia dengan 
melibatkan penduduk lokal.

Dia merogoh kocek sendiri hingga Rp400 juta untuk mengembangkan 
kawasan tersebut. Sekitar Rp300 juta untuk konstruksi kawasan 
dan Rp100 juta untuk instalasi listrik.

“Untuk pinjaman perbankan, sangat sulit kalau usaha wisata karena 
Covid-19,” katanya.
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Kawasan ini dibangunnya di atas tanahnya sendiri, yang total luasnya 
sekitar 2 hektare. Dia baru menggunakan 1 hektare untuk area wisata 
ini. Pria berusia 47 tahun ini mengaku menanam sendiri pohon aren 
yang ada di kawasan tersebut sejak 20 tahun lalu.

Jeffri mengatakan rata-rata pengunjung harian di kawasan wisata 
Tuur Maasering sekitar 800 orang pada hari biasa, sedangkan pada 
akhir pekan rata-rata 1.500 orang. Puncak kunjungan terjadi pada 
momen libur Natal dan Tahun Baru 2021 lalu yang mencapai sekitar 
3.200 orang dalam sehari. Iya benar, hari saat kami datang ke sana.

Jesika Leander, salah seorang pengunjung dari Jakarta mengaku 
terkesan dengan konsep wisata yang ditawarkan Tuur Maasering. 
Menurutnya, tempat wisata tersebut dapat memadukan dengan 
sangat baik antara suasana alam yang sejuk, warisan budaya yang 
khas, serta desain kawasan wisata yang kekinian.

Konsep seperti ini sangat jarang dia temui sebelumnya di area wisata 
lain, apalagi yang berani menonjolkan minuman beralkohol sebagai 
daya tarik utamanya. Walaupun tempatnya dibuat sederhana dengan 
material alam, tetapi suasana yang terbangun justru menjadi lebih 
menarik.

“Ini anak muda banget sih, tapi cocok untuk tempat santai keluarga 
juga. Lebih bagus dari pada ke mal-mal terus,” katanya.

Jesika Leander, salah satu pengunjung Tuur Maasering, menerima saguer atau air nira sebagai 
welcome drink di Tuur Maasering, Minggu (27/12/2020)./Bisnis-Emanuel B. Caesario.
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Sementara itu, pengunjung lainnya, Johanis Untu mengatakan bahwa 
sebagai tempat wisata yang masih baru, Tuur Maasering memang 
mengundang rasa penasaran banyak orang. Namun, jika tidak banyak 
hal baru atau variasi daya tarik yang ditawarkan, dia menilai cepat 
atau lambat tingkat kunjungannya akan menurun.

Johanis sendiri juga tidak sempat mendapatkan tempat untuk duduk, 
kendati sudah masuk dan membayar tiket. Menurutnya, hal tersebut 
cukup disayangkan sebab banyak pengunjung yang bernasib sama 
seperti dirinya. Dirinya pun tidak bisa terlalu berlama-lama di lokasi 
wisata tersebut.

Adapun, Jepol sendiri mengaku masih memiliki rencana lanjutan 
untuk pengembangan kawasan wisata tersebut. Dirinya juga 
tampaknya menyadari bahwa pengembangan kawasan wisata 
menuntut kreativitas yang tidak boleh terhenti.

Rencananya, di area lahan 1 hektar yang tersisa akan dia dirikan 
bengkel kreativitas untuk mendidik anak-anak muda setempat 
maupun anak-anak muda dari daerah lain yang datang berkunjung. 
Bengkel tersebut akan membantu generasi muda mempelajari 
warisan-warisan budaya Minahasa, seperti kerajinan, serta makanan 
dan minuman tradisional.

Dirinya juga berencana lebih banyak melibatkan masyarakat 
setempat untuk pengembangan pusat wisata kuliner lokal yang 
lebih besar skalanya di sana. Selain itu, Jepol juga berencana akan 
bekerja sama dengan pemilik lahan lainnya untuk mengembangkan 
wisata jelajah alam dengan melibatkan anak-anak muda setempat 
sebagai pemandu.

Mimpinya yang pertama untuk membangun Tuur Maasering berhasil 
dia wujudkan dengan modal nekat dan semangat keberpihakan 
pada masyarakat setempat. Dia yakin, mimpinya yang lain pun akan 
mampu dia wujudkan dengan bermodalkan semangat yang sama.
Mungkin ada banyak orang yang memiliki kegelisahan dan mimpi 
yang sama seperti Jepol, tetapi tidak banyak yang cukup berani dan 
memiliki kesempatan untuk mewujudkan itu.

Dengan demikian, berkunjung ke Tuur Maasering adalah bentuk 
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dukungan diam-diam terhadap mimpi tersebut. Ramainya kunjungan 
ke Tuur Maasering tampaknya adalah wujud restu masyarakat 
terhadap buah kreativitas Jepol dan masyarakat setempat untuk 
melestarikan budaya dan alam Minahasa.

Karya telah tayang di Bisnis Indonesia, 3 Februari 2021

Wisata Tuur Maasering, Pesona Budaya Minahasa dalam Seloki Cap Tikus



163Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Jendri Pauner Bertahan 
Hidup Dengan Cap Tikus

Bisnis, JAKARTA — “Ini punya saya dijual bebas, tidak sembunyi-
sembunyi lagi. Dulu di sini sembunyi-sembunyi, sekarang sudah 
tidak. Waktu corona ada, jadi bebas cap tikus ini, karena dianggap 
bisa menangkal virus.”

Minuman tradisional Minahasa, cap tikus, telah menjadi sumber 
penghidupan bagi banyak masyarakat setempat di Minahasa, 
Sulawesi Utara. Namun, sangat sulit bagi pengrajin minuman ini untuk 
dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan hanya bermodalkan 
menyuling cap tikus.
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Kalimat itu disampaikan oleh Jendri Pauner, di kediamannya di 
Tomohon, Sulawesi Utara, pada awal perbincangan kami tentang 
lika-liku hidupnya sebagai pengrajin cap tikus. Profesi itu sudah 
digelutinya sejak remaja hingga kini berusia 45 tahun. Kami 
menjumpainya pada akhir Desember 2020 lalu.

Sore itu, Jendri sedang tidak begitu sibuk. Kami disambutnya masuk 
ke rumahnya yang saat itu sudah kental dengan suasana natal. Ada 
pohon natal di pojok rumah, lengkap dengan hiasannya. Tidak lupa, di 
meja tamu sudah tersedia kue-kue natal khas Sulewesi Utara.

Rumah berdinding papan dan beratap seng itu terasa hangat di 
dalamnya, kontras dengan hawa di luar rumah yang cukup dingin, 
khas kota Tomohon. Jendri tampak santai dengan kaos loreng, 
bercelana pendek, dan topi hitam.

Hari itu dia sedang santai. Teman-temannya juga belum memulai 
lagi aktivitas penyulingan cap tikus. Jendri menunjukkan pada kami 
satu botol Aqua 600 ml berisi cap tikus yang menurutnya adalah cap 
tikus paling keras dengan kadar alkohol paling tinggi yang dibuatnya.
Dia menuang sedikit cairan cap tikus itu di atas meja lalu 
membakarnya dengan pemantik api. Cairan tersebut bernyala 
dengan api biru. Setelah padam, masih tersisa air di meja, tetapi tak 
ada lagi alkoholnya ataupun aroma khas alkohol.

Minuman cap tikus dalam botol Aqua 600 ml. Cap tikus memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi, 
sehingga jika dibakar cairan tersebut dapat menyala dan menghasilkan api yang berwarna biru. 
Rabu (23/12/2020). Bisnis/Emanuel B. Caesario.
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Jendri bercerita bahwa sejak Covid-19 masuk ke Sulawesi Utara, 
permintaan terhadap produk alkohol tradisional meningkat, apalagi 
yang berkadar alkohol tinggi, terutama dari rumah sakit dan industri 
produsen hand sanitizer.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh berapa yang dihasilkannya 
dari penjualan kepada pihak-pihak tersebut. Hal yang pasti, 
penghasilannya dari cap tikus tak pernah menentu. Meskipun begitu, 
cap tikus sudah menjadi penopang ekonomi keluarganya selama 
bertahun-tahun.

Cap tikus adalah sebutan bagi minuman beralkohol yang diproduksi 
secara tradisional oleh masyarakat Minahasa melalui proses distilasi 
atau penyulingan atas cairan nira yang disadap dari pohon aren. 
Cairan nira ini di Minahasa disebut dengan saguer.

Masyarakat setempat menyebut proses penyadapan aren sebagai 
aktivitas batifar, sedangkan penyulingan cap tikus disebut bateru. 
Jendri mengatakan bahwa dia sehari-hari batifar di hutan yang 
letaknya cukup jauh dari rumahnya, sekitar satu jam perjalanan 
dengan berjalan kaki.

Proses batifar dilakukan hampir setiap hari, asalkan ada mayang atau 
tandan bunga jantan aren yang cukup siap untuk disadap. Butuh 
waktu paling sedikit satu bulan untuk proses penyiapan mayang, 
manggar, atau tandan bunga pohon aren ini hingga penyadapan bisa 
dilakukan.

Proses penyiapan mayang dimulai ketika biji bunga pada mayang 
tersebut sudah mulai membesar dan berwarna sedikit kehitaman, 
tidak lagi hijau muda. Pelepah atau ijuk di sekitar mayang mulai 
dibersihkan.

Mayang ini selanjutnya harus diayun-ayunkan berkali-kali dan di 
pukul-pukul menggunakan kayu pada pangkalnya.

Proses pemukulan dan pengayunan dilakukan setidaknya tiga hari 
sekali selama kurang lebih satu bulan. Mayang siap untuk disadap 
ketika bijinya sudah menghitam dan bagian dalamnya sudah 
berwarna kekuningan dan kering. Beberapa biji mungkin sudah 
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mekar, menyebarkan serbuk sari, dan dikerumuni lebah.

Selanjutnya, mayang dipotong pada bagian ujung sehingga seluruh 
bagian yang mengandung bunga jatuh. Pada ujung tandan tersebut 
kemudian digantungkan penampung untuk menampung air nira 
yang akan keluar dari bagian batang yang dipotong tersebut. Nira 
akan diambil pada pagi hari dan sore hari.

Nira inilah yang diolah menjadi cap tikus dengan cara disuling. Jika 
hanya dimasak secara terbuka, nira akan menjadi gula aren. Proses 
penyulingan dilakukan dalam wadah tertutup total, sehingga uap nira 
hanya keluar melalui saluran bambu yang cukup panjang yang telah 
dihubungkan dengan wadah tersebut.

Uap nira akan mendingin di sepanjang bambu tersebut dan menetes 
di ujung saluran bambu sebagai cap tikus, yakni minuman dengan 
kadar alkohol yang cukup tinggi. Proses ini membutuhkan waktu 
setidaknya 4-5 jam.

“Bateru dari saguer 140 botol itu akan jadi paling tinggi 18 botol 
cap tikus. Jauh perbandingannya. Itu sudah maksimal dalam sekali 
masak,” kata Jendri.

Jendri mengaku biasa menjual satu botol cap tikus berkapasitas 600 

Petani aren sedang memukul pangkal tandan mayang aren./Kemkominfo
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ml dalam botol Aqua dengan harga Rp20.000. Jika beruntung, ada 
yang memesan cap tikus hingga beberapa galon galon berkapasitas 
masing-masing 25 liter. Jendri biasanya menjualnya seharga 
Rp800.000 per galon, atau sekitar Rp32.000 per liter.

Menurut Jendri, aktivitas batifar dan bateru membutuhkan 
keterampilan dan bakat. Bagi beberapa orang yang memang tidak 
berbakat di bidang ini, air aren atau saguer tidak akan keluar dari 
tandan aren, bahkan setelah seluruh proses dilakukan dengan benar 
selama lebih dari sebulan.

Demikian juga ketika menyuling cap tikus. Rasa minuman yang 
dihasilkan akan berbeda, tergantung orang yang menyulingnya. 
Jendri sendiri memiliki pelanggan tetap yang menyukai cap tikus 
buatannya, walaupun di sekitarnya ada juga pengrajin lain yang 
menjual cap tikus.

“Orang kalau tidak tabah, tidak akan enak hasilnya. Orang yang biasa 
minum akan tahu, beda rasanya. Jadi, tidak bisa asal ikut-ikutan. Kita 
jual juga tidak takut bersaing, karena kita bersaing di rasa,” katanya.
 
RAZIA

Jendri mengaku tidak pernah dirazia oleh pihak kepolisian terkait 
aktivitasnya sebagai pengrajin cap tikus.

Menurutnya, yang selama ini ditindak kebanyakan adalah para 
peminum yang meminum secara berlebihan dan membuat onar, 
atau penjual yang mencampurkan cap tikus dengan metanol untuk 
menaikkan kadar alkoholnya.

Jendiri sendiri tidak pernah mencampurkan cap tikus buatannya 
dengan metanol, sebab hal itu sangat berbahaya. Alkohol yang tidak 
lagi alami itu dapat merusak mata dan ginjal konsumennya.

Jendri sendiri adalah pengonsumsi cap tikus sejak muda. Menurutnya, 
selama diminum dalam batas wajar, cap tikus tidak berdampak buruk 
baginya. Dirinya juga lebih banyak memproduksi cap tikus dengan 
kadar alkohol yang tidak begitu tinggi atau kurang dari 50%.

Emanuel Berkah Caesario 
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Jendri melanjutkan, adanya jaminan bahwa cap tikus buatannya 
bukan oplosan atau tidak memiliki campuran zat lain menjadikan 
banyak pelanggan yang memilih membeli cap tikus buatannya 
ketimbang yang lain.

“Polisi akan tanya di warung, beli di mana? Kalau tidak mau jawab, 
mereka ambil. Kalau bilang, beli di sini, mereka datangi dan geledah. 
Cap tikus kalau sudah dicampur metanol gampang ceknya. Taruh 
saja di gelas, lalu rasa uapnya di mata. Metanol itu pedis sekali di 
mata uapnya. Itu racun namanya, polisi tangkap. Tetapi kalau murni 
cap tikus, tidak ditangkap,” katanya.

Menurut Jendri, ada dilema sosial terkait cap tikus ini dalam tradisi 
Minahasa. Di satu sisi, minuman ini adalah warisan tradisi dan sudah 
dikonsumsi secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. 
Minuman ini menjadi sajian utama dalam acara adat, kedukaan, 
ataupun dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Namun di sisi lain, minuman ini juga dituduh sebagai biang tindak 
kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di daerahnya. Oleh karena 
itu, lambat laun warisan budaya ini mulai mendapatkan penolakan 
secara sosial.

Meskipun demikian, minuman ini telah menjadi tumpuan ekonomi 
bagi banyak keluarga. Bahkan, tidak sedikit polisi dan pendeta yang 
disekolahkan oleh orang tuanya dengan bermodalkan produksi cap 
tikus. Hal itu kemudian menyulitkan mereka untuk mengendalikan 
produksi minuman ini.

“Ada polisi yang tugas di sini bilang, kita diperintahkan , kita hanya 
datang karena memang tugas. Kalau bapak kita tidak batifar, kita 
tidak bisa jadi polisi. Adik tidak bisa jadi pendeta,” katanya.

Bagi Jendri sendiri, cap tikus tidak bisa sepenuhnya menjadi tumpuan 
bagi perekonomian keluarganya karena pembelinya cenderung 
tidak pasti. Orang-orang pun umumnya mengonsumsi cap tikus ini 
dengan sangat terbatas setiap hari, sehingga untuk menghabiskan 
satu botol saja butuh berhari-hari.

Untuk menopang ekonominya, Jendri tetap bertani sayur dan 
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bertukang. Jendri juga tidak berpikir untuk mengembangkan usaha 
cap tikusnya dalam  skala yang lebih besar, walaupun prospek bisnis 
minuman ini sebenarnya menjanjikan.

Hal itu setidaknya sudah dibuktikan oleh Pemerintah Daerah 
Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, yang telah memperjuangkan izin 
bagi produk cap tikus dengan merek Cap Tikus 1978. Produk itu telah 
dipasarkan sejak awal 2019 dan kini menyumbang cukai sekitar Rp1 
miliar per bulan kepada pemda setempat.

Ada sekitar 50.000 petani aren yang menjadi pemasok untuk Cap 
Tikus 1978, tetapi kebanyak terkonsentrasi di Minahasa Selatan. 
Jendiri bersama kawan-kawannya seprofesi di Tomohon tidak 
pernah menjadi pemasok bagi Cap Tikus 1978.

Jendri juga tidak ingin mewariskan keterampilannya sebagai 
pengrajin cap tikus yang dia pelajari dari ayahnya ini kepada anaknya.
“Tidak boleh . Mesti sekolah. Orang tua sudah susah-susah begini, 
jangan ikut-ikut orang tua. Mesti pergunakan itu otak. Kerja begini 
memang pakai otak, tetapi ini kan otak rendahan. Kalau di kantor kan 
lebih tinggi otaknya,” katanya.
 
TURIS ASING

Keterampilan Jendri sebagai pengrajin cap tikus ini menarik minat 
banyak wisatawan. Jendri mengaku bahwa dia sendiri kerap 
kedatangan beberapa wisatawan lokal dan mancanegara yang 
tertarik menyaksikan proses dia menyadap aren dan menyuling cap 
tikus.

Dia pernah menerima wisatawan dari China, Australia, dan Eropa. 
Mereka bahkan membawa produknya hingga ke negara asalnya. 
Para wisatawan tersebut mengikuti proses produksi mulai dari 
penyadapan aren hingga penyulingan cap tikus.

“Orang China waktu itu banyak yang datang. Laki-laki cuma satu, 
banyak perempuan. Mereka coba, mabuk. Mereka biasanya minum 
wiski, tetapi yang ini keras,” katanya.

Jendri memahami tingginya nilai ekonomi produk tersebut, tetapi 
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menurutnya untuk dapat mengakses pasar minuman keras yang 
prospektif dan berizin, tantangannya terlalu banyak bagi kalangan 
petani dan pengrajin sederhana seperti dirinya.

Upaya membentuk koperasi atau usaha bersama dalam rangka 
pengembangan bisnis cap tikus juga kerap layu sebelum berkembang. 
Kurangnya rasa saling percaya antara anggota kelompok serta 
terbatasnya kapasitas berbisnis menjadi tantangan utamanya.

Selain itu, minuman keras adalah produk yang sangat teregulasi 
di Indonesia dan tidak mudah mendapatkan pendanaan untuk 
pengembangan usaha di sektor ini. Bank cenderung sangat hati-
hati membiayai sektor usaha mikro di bidang ini, sebab kerap dinilai 
bertentangan dengan norma sosial kemasyarakatan.

Meskipun demikian, Jendri mengaku telah mendapatkan bantuan 
langsung tunai (BLT) senilai Rp2,4 juta sebagai pelaku usaha yang 
terdampak oleh pandemi dengan bermodalkan keterangan sebagai 
pengrajin cap tikus. Dana bantuan tersebut dicairkannya di PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan memang ditujukan kepada 
pelaku usaha mikro dan kecil.

Jendri mengatakan bahwa bank tidak mempermasalahkan ketika 
dirinya mendaftar sebagai penerima bantuan dengan keterangan 
sebagai pelaku usaha cap tikus. “Kalau tidak ada usaha, tidak dapat,” 
katanya.

Oleh pemerintah setempat, profesi sebagai pengrajin cap tikus ini 
turut diakui, meskipun pada 2015 lalu ada kampanye anti minuman 
keras di Sulawesi Utara, dengan cap tikus menjadi sasaran utama. 
Saat itu, tagline yang populer adalah ‘brenti jo bagate’ yang artinya 
berhentilah meminum minuman keras.

Jendri mengatakan, pada upacara Hari Kemerdekaan RI pada 
17 Agustus 2019 lalu, pemerintah kota Tomohon mengadakan 
perlombaan batifar antara beberapa pengrajin lokal. Jendri turut ikut 
serta, meskipun tidak berhasil menjadi juaranya. Lomba tersebut 
merupakan bagian dari Tomohon International Flower Festival (TIFF).
Namun, berbeda dibandingkan dengan aktivitas pertanian atau 
perkebunan lain yang kerap mendapatkan bantuan alat atau bibit 
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dan pupuk dari pemerintah, pengrajin aren dan cap tikus tidak 
pernah mendapatkan bantuan serupa.

Meskipun begitu, Jendri tidak banyak mengeluh. Dia mencintai profesi 
itu dan menjalaninya sepenuh hati. Profesi tersebut juga menjadi 
pintu dan penghangat baginya untuk mempererat hubungan sosial 
di  antara masyarakat sekitar.

Karya telah tayang di Bisnis Indonesia, 3 Februari 2021

Emanuel Berkah Caesario 
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Farid Nurfazri Firdaus
Investor Daily

Saat ini sebagai Reporter di Investor Daily. Lulusan Fakultas 
Komunikasi,  Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), 
Jakarta

BEM 2020 memberikan insight yang berguna sebagai 
jurnalis ekonomi. Pengumpulan data, analisa, dan hipotesa 
selalu penting pada sebuah laporan jurnalistik berkualitas. 
Tapi lebih dari itu, sisi human interest dikedepankan supaya 
tulisan bisa relevan dengan masyarakat luas.  Mentor dan 
pembicara BEN memang juara.
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Strategi Srikandi UMKM 
Bali Bertahan Saat 
Pandemi 

Ekonomi Provinsi Bali sangat terpukul menyusul ditutupnya sektor 
pariwisata akibat pandemi Covid-19. Bagaimana perjuangan para 
srikandi UKM di Pulau Dewata mempertahankan bisnisnya?

Ni Made Yuliani Djajanegara (70), pemilik Bali Tangi (foto oleh Farid Firdaus)

Ni Made Yuliani Djajanegara (70), telah mengalami tiga kali tekanan 
berat ekonomi di Pulau Dewata. Mulai Bom Bali 2002, Bom Bali 2005 
dan terakhir pandemi Covid-19 sejak 2020 hingga saat ini. “Resesi 
ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini yang terberat bagi saya, karena 
tidak terlihat ujungnya,” kata Pendiri Bali Tangi, produsen kosmetik 
herbal, saat ditemui Investor Daily di Denpasar awal Januari lalu. 

(bagian 1 dari 2 tulisan) 

Farid Nurfazri Firdaus 
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Yuliani mendirikan Bali Tangi sejak krisis moneter 1998 lalu. Saat 
itu suami Yuliani, Wayan Sukhana kehilangan pekerjaan karena 
perusahaan farmasi tempat dia bekerja di Jakarta bangkrut. Krisis itu 
merupakan titik balik hidup keluarga Sukhana-Yuliani, yang dikarunia 
tiga anak laki-laki. 

Meskipun saat itu, Yuliani punya pilihan untuk tetap bertahan sebagai 
perawat, namun suaminya sempat depresi berat karena menganggur. 
Sedangkan anak-anak butuh biaya sekolah. Sayangnya, usia Sukhana 
dan Yuliani saat itu sudah kepala lima, sehingga sulit mendapatkan 
pekerjaan baru. 

Masuk tahun 2000, Yuliani dan Sukhana mulai merintis usaha 
cinderamata khas Bali. Namun karena kecintaan Yuliani terhadap 
kerajinan bunga kering, mengantarkannya pada produksi boreh atau 
lulur spa dari bahan-bahan alami. Alhasil, berdirilah Bali Tangi. Yuliani 
mengisahkan periode 5 tahun pertama dia membangun bisnis 
tidaklah mudah. Sebab dia harus menghadapi pukulan ekonomi 
akibat tragedi Bom Bali I dan II.  

“Kalau bom yang pertama itu masih bisa cepat pulihnya.  Begitu bom 
yang kedua, orang-orang sudah geregetan sekali. Dari rangkaian 
tragedi bom tersebut kita belajar, bahwa penduduk kita banyak, dan 
bagaimana mengembangkan usaha dengan sumber daya lokal,” kata 
Yuliani mengenang. 

Bali Tangi memiliki arti Bali yang bangkit. Semangat ini selalu 
tertanam pada diri Yuliani dan Sukhana. Selepas 2005, usaha Bali 
Tangi terus berkembang dengan berbagai varian lulur, message oil, 
sabun, shower gel, scrub dan produk spa lain. Pasarnya juga meluas 
hingga ekspor ke Asia, Eropa, Amerika Serikat, hingga Australia. 

Jelang 2010, Bali Tangi memutuskan membangun pabrik yang 
menandakan fase ekspansi baru. Modal pendirian pabrik yang 
berlokasi di Denpasar tersebut dibantu pembiayaan dari Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) cabang Bali.

“Sebelum ada pabrik, jumlah karyawan hanya 4 orang. Tapi setelah 
ada pabrik, jumlah karyawan terus bertambah jadi 54 orang. Pabrik 
ini penting agar kami bisa ekspor,” kata Yuliani. 

Bagian 1 : Strategi Srikandi UMKM Bali Bertahan Saat Pandemi
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Namun memasuki 2020, pandemi Covid-19 menghantam. Bali 
Tangi terpaksa mengurangi jumlah karyawan hingga tinggal 18 
orang. Yuliani mengaku, selama masa pagebluk, produksinya hanya 
mengandalkan pesanan, utamanya permintaan dari pelaku spa 
freelance. Sedangkan pesanan ekspor, meskipun masih tetap ada 
namun jumlah anjlok signifikan. 

“Misalnya satu supplier yang dalam kedaaan normal bisa memesan 
hingga 27 ribu potong sabun, kini saat pandemi hanya memesan 9 
ribu potong,” Yuliani mengisahkan. 

Yuliani sebenarnya berencana menggenjot pasar ekspor. Namun 
situasi pandemi membuatnya tak berani mengambil langkah 
ekspansi besar. Dia juga menahan diri tak menerima tawaran 
pinjaman murah dari perbankan untuk modal kerja. 

“Selama pandemi belum mereda, maka pariwisata belum berjalan 
normal, sehingga bisnis kami masih dalam moda bertahan,” 
ungkapnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Bali 
terkontraksi hingga minus 12,28% secara tahunan hingga kuartal III 
2020, dan diperkirakan masih negatif sampai akhir 2020. Lapangan 
usaha yang terkait erat dengan pariwisata mengalami penurunan 
terdalam. 

Cita-cita yang Tertunda

Cita-cita yang tertunda juga dialami Ni Luh Gede Jeni Meiyana (45). 
Perempuan penguasaha sepatu dan tas kulit dengan brand Meiga 
Collection ini sebenarnya menargetkan punya gerai sendiri pada 
2020 lalu. Namun pandemi Covid-19 membuat pesanan sepatu dan 
tas dari pelanggan anjlok hingga 70%. 

Jeni sempat mendapatkan tawaran pinjaman bunga murah dari 
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali antara Rp500 juta hingga 
Rp1 miliar. Fasilitas pinjaman itu memang bisa menghantarkan 
Jeni mewujudkan mimpinya punya gerai besar. Tapi ketidakpastian 
ekonomi akibat pandemi membuat perempuan dengan 2 cucu ini 
gamang. 

Farid Nurfazri Firdaus 
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“Kalau ada yang menawarkan pinjaman besar, saya tidak berani, 
karena takutnya tidak bisa bayar. Kalau memang saya rasa bisa 
bayar, pasti saya ambil, kalau tidak lebih baik pending dulu,” kata dia. 

Meiga Collection berdiri sejak 2010, yang bermula dari kegemaran 
Jeni mengoleksi sepatu. Usaha ini dinilai lebih menjanjikan dibanding 
usaha snack bar, yang sebelumnya sempat dia geluti. Dalam 
mendesain dan memproduksi sepatu, Jeni dibantu 5 orang karyawan. 
Suami Jeni ikut membantu mengurusi bahan baku. 

“Meiga Collection menjadi sumber utama pendapatan keluarga 
kami,” ungkapnya.

Sejak dua tahun lalu, Meiga Collection sudah masuk daftar usaha 
mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan Bank Indonesia. Jeni 
mengakui mendapat banyak manfaat lantaran BI punya pelatihan 
digital marketing dan didorong untuk masuk pasar internasional. 
Sebagai perempuan, dirinya juga merasa lebih sensitif dengan pasar 
yang ingin dibidiknya. 

 “Saat ada pameran-pameran, seperti pameran UMKM Bali Bangkit, 

Ni Luh Gede Jeni Meiyana (45), pemilik Meiga Collection (foto oleh Farid Firdaus).
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kami sering dibilang, perempuan Bali itu kuat-kuat sekali karena jadi 
tulang punggung,” kata Jeni saat ditemui di Taman Budaya Bali, awal 
Januari lalu. 

Urung Ambil Pinjaman

Kisah perjuangan serupa juga dialami Anak Agung Indra Dwipayani 
(34) yang akrab dipanggil Gung In, pengusaha kain Endek Bali 
Collection. Mengandalkan ciri khas kain Endek yang dimodifikasi, 
usaha Bali Collection sempat menarik minat pengelola gerai Duty 
Free untuk kerja sama pemasaran. 

 “Pada 2020, Bali Collection harusnya punya jadwal keliling ke Duty 
Free di Asia dan Eropa memperkenalkan produk. Kalau deal, maka 
signifikan sekali dampaknya. Tapi karena ada pandemi jadwalnya 
batal,” kata Gung In awal Januari lalu.  

Selain Duty Free, para pembeli kain Bali Collection seperti pengelola 
hotel dan vila-vila di Indonesia maupun luar negeri juga membatalkan 
pesanan karena pemasukan yang merosot akibat pandemi. Akhirnya, 
Bali Collection harus menahan ekspansi. Kondisi itu membuat Gung 
In urung mengambil pinjaman baru ke perbankan. 

Anak Agung Indra Dwipayani (34), pemilik Bali Collection (foto oleh Farid Firdaus).

Farid Nurfazri Firdaus 
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“Ketika Januari 2020, saya sudah melunasi pinjaman yang lama. 
Rencananya, saya ingin ambil pinjaman lagi pada Maret. Tapi karena 
banyak pesanan batal, saya belum berani, meskipun ada tawaran 
bunga 0%,” kata Ibu dari tiga anak ini. 

Selama pandemi, Bali Collection yang dirintis sejak 2015 tetap 
bertahan dengan 25 karyawan. Guna menanggulangi anjloknya 
permintaan kain jadi, Gung In bernisiatif memproduksi masker tenun 
endek. Hasilnya terbilang lumayan karena bisa menembus pasar 50 
negara. Meski begitu secara ekonomi, kontribusi omzet dari masker 
masih jauh dibanding kain atau pakaian jadi. 

“Bayangkan harga masker sekitar Rp50 ribu per buah, s
ementara harga satu kain tenun dibandrol Rp1,5 juta hingga Rp2 juta 
per potong,” kata Gung In. (Farid Firdaus)

Karya telah tayang di Investor Daily, 2 Februari 2021
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Senja di Lembongan, Bali (Foto oleh Farid Firdaus).

Amunisi Terakhir UMKM 
Perempuan di Bali

Dalam tradisi Bali ada tiga petuah bijak yang biasa jadi pegangan 
ketika menghadapi kesulitan, yakni seken (serius), seleg (tekun) 
dan beneh (lurus). Petuah itu boleh jadi ampuh jika ditambah satu 
“ramuan” agar bisa menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) dari dampak pandemi yakni teknologi. 

Bali merupakan rumah bagi 4,32 juta penduduk dan juga mesin 
pariwisata Indonesia. Secara akumulatif selama periode Januari-
Desember 2020, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali 

(Bagian kedua-habis)
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mencapai 1,05 juta, merosot tajam 83,26% dari periode yang sama 
di 2019 sebanyak 6,27 juta kunjungan. 

Efek penurunan ini sangat berdampak pada pengusaha UMKM yang 
terkait pariwisata di Pulau Dewata. Moda bertahan yang jadi strategi 
sepanjang 2020 dirasa tak lagi cukup. Sebab, UMKM bisa kehabisan 
amunisi dan akhirnya tumbang, jika permintaan pasar tak kunjung 
membaik. 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno 
Nugroho menyadari betul multiplier effect dari pandemi. Pihaknya 
selalu menekankan akselerasi pemasaran via digital bagi UMKM yang 
menjadi binaan BI. Saat ini, BI provinsi Bali telah membina sebanyak 
34 pengusaha UMKM.

“Tahun 2020 itu memang lebih kepada strategi bertahan, mereka 
bisa bayar gaji karyawan sudah bagus. Sementara 2021, mau tidak 
mau harus digitalisasi, kita akan kasih banyak pelatihan,” kata Trisno 
kepada Investor Daily, baru-baru ini. 

Selain pelatihan pemasaran digital, UMKM yang masuk program 
binaan BI biasanya mendapat keuntungan karena didorong memiliki 
standar produk yang bisa menembus pasar internasional. Pasalnya, 
program UMKM binaan BI fokus pada dua sektor, yakni ketahanan 
pangan dan ekspor. Dengan mendorong ekspor, maka inflasi bisa 
dijaga dan negara mengatongi devisa. 

Meski begitu, Trisno menyadari tak bisa menyentuh semua sektor 
UMKM lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Namun, minimal 
UMKM hasil binaan BI bisa memberikan contoh bagi UMKM lain untuk 
bisa bertahan dan berkembang selama masa pandemi. 

Salah satu contoh yang bisa diteladani ialah pengusaha UMKM 
perempuan yang menonjol dari sisi kreativitas dan manajemen 
keuangan. Hal ini tercermin dari wawancara Investor Daily 
sebelumnya dengan pemilik Bali Tangi, Meiga Collection dan Bali 
Collection. Ketiga perempuan pengusaha UMKM ini menerapkan 
manajemen utang yang sangat hati-hati, serta mempraktikan 
penjualan via digital.  

Bagian 1 : Strategi Srikandi UMKM Bali Bertahan Saat Pandemi
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Sementara itu, hasil survei paling anyar United Nation Development 
Programme (UNDP) dan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat 
(LPEM) Universitas Indonesia menyebutkan, secara umum sekitar 
44% UMKM yang disurvei telah bergabung dengan e-commerce 
selama pandemi. Yang menarik, pemilik UMKM perempuan justru 
lebih banyak di pasar online ketimbang UMKM milik laki-laki. 

Temuan UNDP juga menguak perbedaan cara mengelola keuangan 
berdasarkan gender. Bagi UMKM perempuan, mayoritas kesulitan 
utama yang dihadapi selama pandemi ialah membayar utang. 
Sementara pengusaha UMKM laki-laki cenderung kesulitan 
membayar biaya sewa. Selain itu, lebih dari 37% UMKM milik 
perempuan mengalami penurunan pendapatan antara 40-60% 
akibat pandemi.

Survei UNDP ini dilakukan kepada 1.100 responden UMKM di 
15 provinsi di Indonesia pada Agustus 2020. Sebanyak 60% di 
antaranya berasal dari Jawa, dan 40% berada di luar Jawa. 

Produktivitas Menurun

Hasil riset WEConnect International beserta anggota Bank Dunia, 
International Finance Corporation (IFC) selama 2020, ditemukan 
sebanyak 34% pengusaha perempuan mengalami peningkatan 
kegelisahan yang menurunkan produktivitas selama pandemi. Dalam 
hal pembagian waktu, 27% pengusaha perempuan mengalami 
tambahan tanggung jawab atas anak ataupun orang tua yang 
membuat waktu untuk urusan bisnis berkurang. 

Sebelum pandemi terjadi, IFC melalui riset khususnya pada 2016 
menyatakan, perlu penyesuaian dan pendekatan yang berbeda 
oleh lembaga pembiayaan terhadap pengusaha UMKM perempuan 
di Indonesia. Penyesuaian tersebut meliputi produk pembiayaan, 
kebijakan pinjaman, persyaratan agunan dan harga.

Salah satu kontribusi IFC terhadap pengusaha UMKM perempuan 
ialah pemberian pinjaman US$200 juta kepada PT Bank OCBC NISP 
Tbk pada Februari 2020. Kucuran kredit ini terdiri dari green bond 
dan gender bond.  

Farid Nurfazri Firdaus 
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Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, mengatakan 
laporan McKinsey per September 2020 lalu memperkirakan PDB 
global akan berpotensi meningkat 26% pada 2025, jika terwujud 
kesetaraan gender sepenuhnya. Untuk di Indonesia, menurut data 
McKinsey, PDB Indonesia berpeluang bertambah US$135 miliar pada 
2025 jika bisa mewujudkan kesetaraan gender. 

Dengan fakta-fakta tersebut, Bank OCBC NISP yakin perempuan 
memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong perekonomian, 
termasuk di Indonesia. “Kesetaraan gender ini bukan bicara isu 
sosial atau moral saja, tapi juga untuk kemajuan ekonomi dan 
kesejahteraan bangsa,” kata dia.

Parwati menyadari, saat ini para pelaku usaha masih wait-and-see 
karena pandemi belum berakhir dan perekonomian yang masih 
proses pemulihan. Dia menekankan, bunga kredit bukanlah satu-
satunya faktor penentu dalam penyaluran kredit kepada UMKM 
perempuan. Karena itu, OCBC menghadirkan solusi yang menyeluruh, 
baik solusi keuangan maupun non-keuangan. 

Sumber : UNDP, LPEM-FEUI, 21 Januari 2021

Bagian 1 : Strategi Srikandi UMKM Bali Bertahan Saat Pandemi
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Selama pandemi ini, para bankir sebenarnya tetap memiliki target 
pembiayaan. Namun, pengertian mendalam terhadap calon nasabah 
juga perlu dikedepankan. Menurut Head of Secured Lending Retail & 
SME Bank Commonwealth Weddy Irsan, kalau UMKM secara umum 
belum memerlukan tambahan kredit modal kerja, lebih baik tidak 
usah dipaksakan.

“Tapi UMKM diharapkan jangan datang ketika sudah bermasalah, 
karena proses pencairan pinjaman akan lebih sulit kalau sudah 
bermasalah,” kata dia. 

Sementara itu, pemerintah telah memastikan program Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM akan kembali digelontorkan 
pada 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartato, mengemukakan 
pemerintah pusat akan berkerja sama dengan pemerintah daerah 
untuk gerakan UMKM go digital dan bantuan modal untuk ekspansi 
UMKM juga diupayakan merata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Sandiaga Uno turut menjanjikan pinjaman lunak sebesar 
Rp 9,9 triliun bagi pelaku pariwisata di Bali. Pinjaman ini berupa 
penempatan uang negara di perbankan yang disalurkan ke pelaku 
usaha lewat program PEN. (Farid Firdaus)

*Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI - 
Commonwealth Bank

Karya telah tayang di Investor Daily, 3 Februari 2021

Farid Nurfazri Firdaus 
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Febi Herumanika
Lampung Post

Lahir di Penijauan 26 Februari 1989. Saat ini aktif sebagai 
Jurnalis di Lampung Post.

Saya sangat puas mengikuti pelatihan Beasiswa Banking 
Editors MasterClass 2020. program kerjasama Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan Commonwealth 
Bank.

Terimakasih atas ilmu serta pengetahuan yang telah 
diberikan selama pelatihan berlangsung, terimakasih 
juga kepada panitia dan penyelenggara yang telah sabar 
membimbing kami. 

Semoga Tuhan Allah SWT memberi kemurahan rezki dan 
selalu diberi kesehatan kepada kita semua
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Bantuan UMKM Terkendala Administrasi. Lampost.co/Febi Herumanika

Bantuan UMKM 
Terkendala Administrasi

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Masa pandemi saat ini ada bantuan 
dari pemerintah melalui perbankan untuk UMKM nilainya cukup 
besar Rp2,4 Juta untuk satu pelaku usaha. Namun tidak sedikit juga 
pelaku usaha tidak mendapatkannya lantaran tidak tahu ada bantuan 
dari perbankan. 

Selain minimnya informasi mengenai bantuan, sebagian pelaku usaha 
tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan untuk mendapatkan 
bantuan dengan nilai Rp2,4 juta tersebut. Menurut mereka tempat 
usaha yang disewa berbeda dengan alamat domisili yang ada di 
kartu tanda penduduk (KTP). 

“Kalau saya tahu ada bantuan Rp2,4 juta, cuma katanya domisili 
tempat tinggal dengan tempat usaha yang saya kontrak berbeda 

Febi Herumanika 
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jadi nggak bisa mendapatkannya. Mau ngurus antrean panjang dan 
musim pandemi seperti ini ngeri,” kata Andro pemilik usaha makanan 
ringan khas Lampung itu. 

Lebih jauh Andro mengatakan, tempat tinggalnya di pinggiran kota 
meski jaraknya tidak seberapa jauh dari tempat usahanya. Namun 
alamat usaha dan rumah berbeda kabupaten atau kota. “Ini yang 
menjadi kendala sulit mendapatkan setiap bantuan, salah satunya 
bantuan Rp2,4 juta itu, “ katanya. 

Dimasa sulit seperti sekarang ini, semestinya pemerintah tidak 
mempersulit setiap bantuan. Mereka datangi setiap usaha, kemudian 
didata, selanjutnya disuruh mengisi formulir dananya ditransfer. “Ini 
kan nggak, harus ke kelurahan dulu, ke kantor dinas, kantor ini lah, 
ribet antrean panjang,” katanya. 

Selain sulitnya administrasi untuk mendapatkan bantuan Rp2,4 juta 
dari perbankan, masyarakat tidak banyak yang tahu ada kucuran 
dana segar dari pemerintah tersebut. Bahkan mendengar bantuan 
itu pun baru pertama kali. 

“Coba ajari saya bagaimana melihat ada bantuan dari bank di Google. 
Tapi saya tidak tahu lo, mendengarnya saja saya baru dikasih tahu 
sekarang ini. Padahal warung makan ku ini sudah pas dapat bantuan 
itu, “ katanya. 

Mudah-mudahan di gelombang berikutnya masih ada bantuan untuk 
UMKM, untuk saat ini mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu. 
“ Bagai mana lah caranya biar tidak ketinggalan kalau ada bantuan 
dari pemerintah ini, Setidaknya tahu dulu ada bantuan baru dapat, 
ini jangankan dapat tahu aja nggak,” kata Heru penjual makanan dan 
aneka minuman ini. 

Diketahui Sebanyak 245.136 usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) di Provinsi Lampung menerima Bantuan Presiden Produktif 
untuk Usaha Mikro (BPUM).

Bantuan langsung tersebut sebesar Rp2,4 juta yang ditujukan 
kepada setiap pelaku UMKM agar bisa terus menggerakkan roda 
perekonomian di tengah pandemi covid-19.

Bantuan UMKM Terkendala Administrasi
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Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Agus 
Nompitu mengatakan, data tersebut sesuai dengan jumlah lampiran 
BPUM Provinsi Lampung berdasarkan SK Kementerian Koperasi dan 
UKM Republik Indonesia, di Lampung ada 245.136 penerima yang 
tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

Ia juga mengatakan untuk 245.136 penerima di Lampung tersebut 
dengan rincian tahapan Lampiran 1 ada 22.655 penerima, Lampiran 
2 ada 7.478 penerima, Lampiran 3 ada 21.792 penerima, Lampiran 4 
ada 99 penerima, Lampiran 7 ada 187.860 penerima, dan Lampiran 
10 ada 5.252 penerima.

“Di Lampung ada 245.136 UMKM penerima BPUM yang tersebar 
di 15 Kabupaten/Kota. Alhamdulillah data tersebut sudah di SK-an 
Kementerian. Itu data yang menerima,” kata Agus Nompitu. 

Pemerintah provinsi sifatnya hanya mengajukan kemudian 
diverifikasi dan ditentukan oleh pusat siapa penerimanya. Agus 
Nompitu juga sedang menunggu data by name and by address 
siapa saja penerima bantuan tersebut. Kemudian ia juga sedang 
melakukan sinkronisasi dengan Koperasi, Pegadaian, Himpunan 
Bank Milik Negara (Himbara) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian ia juga mengatakan, bahwa Menteri Koperasi dan UKM 
juga telah bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan 
target 12 juta UMKM di Indonesia. Bantuan tersebut sudah ditutup 
pada bulan september kemarin. Apabila masih dibuka ruang untuk 
pengajuan UMKM kembali maka Lampung siap untuk mengusulkan 
data UMKM kepada pusat.

“Bila ada UMKM yang belum mendapatkan bantuan silahkan daftar, 
nanti kami usulkan. Tetapi memang benar-benar pelaku UMKM dan 
ada legalitas atau surat keterangan usaha dari kelurahan. Sepanjang 
tim verifikasi pusat menyatakan layak maka bisa mendapatkan 
bantuan,” katanya.

Karya telah tayang di Lampost.co, 3 Februari 2021 dan di 
Lampung Post, 4 Februari 2021

Febi Herumanika 
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Ferrika Lukmana Sari
Kontan

Lahir di Jakarta, 7 Agustus 1991.Saat ini aktif menjadi 
jurnalis di Harian Kontan. Dengan menulis seputar industri 
keuangan non-bank. Lulusan  S1 Jurusan Pendidikan Sejarah 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Terima kasih Banking Editors Masterclass (BEM) 2021 
karena hadir disaat pandemi. Selama bekerja di rumah, 
saya bisa kembali belajar teknik liputan dan menulis dari 
mentor - mentor dan narasumber keren.
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ILUSTRASI. Perbankan penyalur KUR menggandeng e-commerce agar jangkauan KUR perbankan 
bisa lebih luas.

Gandeng E-commerce Agar 
Jangkauan KUR Perbankan 
Bisa Lebih Luas

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank-bank penyalur kredit usaha rakyat 
(KUR) sejak tahun lalu menggandeng perusahaan e-commerce untuk 
memperluas jangkauan penerima KUR.

Ambil contoh, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sejak Mei 2020 
lalu membuka akses pengajuan KUR melalui kanal online dengan 
menggandeng Shopee dan Tokopedia.

Malah pada September 2020, pemerintah kemudian menggandeng 
e-commerce dan bank dalam penyaluran KUR secara digital demi 
membantu pelaku UMKM terdampak Covid-19.

Ferrika Lukmana 
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Kehadiran program tersebut nyatakan menguntungkan banyak 
pihak. Dengan menggandeng e-commerce, perbankan bisa 
mendapatkan informasi dan memantau perkembangan bisnis 
mitra setelah mendapatkan kucuran KUR. Bahkan, pemantauan bisa 
dilakukan setiap hari.

Terlebih, e-commerce dinilai memiliki keunggulan dibandingkan 
bank. Bermodalkan big data dan kecerdasan buatan, metode 
penilaian kredit menjadi lebih akurat. Informasi mengenai jumlah 
penghasilan serta pola transaksi tercatat dengan rapi serta lengkap.

“Pemanfaatan big data dalam melakukan analisa kelayakan kredit 
tentu kami harapkan dapat menurunkan potensi kredit macet,” kata 
Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto kepada Kontan.
co,id, Kamis silam (7/1).

Misalnya saja, dalam skema penyaluran KUR, Shopee adalah 
perpanjangan tangan dari pemerintah dan bank yang merupakan 
pihak penentu dari keabsahan calon penerima. Sementara kriteria 
debitur ditetapkan oleh bank dan pemerintah.

“Shopee dapat memberikan eksposur kredit yang sesuai kepada 
para pengusaha mikro. Tentunya dari eksposur yang diberikan, kami 
harap dapat menjangkau semakin banyak lagi calon debitur untuk 
berpartisipasi dalam program ini,” jelas Direktur Shopee Indonesia 
Christin Djuarto.

Berkat inovasi tersebut, BRI bisa dengan cepat menyalurkan KUR 
sekaligus memudahkan akses pendanaan bagi pelaku usaha. 
Sepanjang tahun 2020 lalu, BRI berhasil menyalurkan KUR digital 
senilai Rp 4,7 miliar dari platform Gojek, Grab, Tokopedia, dan Shopee.

Tak mau kalah, BNI juga menggandeng Shopee dan Bukalapak untuk 
mempercepat penyaluran KUR secara daring pada tahun lalu. Bank 
pelat merah ini mencatatkan total penyaluran KUR Rp 21,3 triliun. 
Dari situ kontribusi mitra e-commerce masih kecil.

“Ke depan kerjasama dengan fintech dan e-commerce menjadi 
salah satu strategi utama BNI untuk menjangkau market yang lebih 
luas dengan proses secara digital,” terang General Manager Divisi 
Bisnis Usaha Kecil-2 BNI Bambang Setyatmojo.

Gandeng E-commerce Agar Jangkauan KUR Perbankan Bisa Lebih Luas
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Dengan kerja sama itu, Shopee Indonesia berhasil menjaring 
ribuan pengusaha mikro melalui paltformnya. Tak puas sampai situ, 
e-commerce yang berkantor pusat di Singapura ini masih berhasrat 
untuk melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah dan perbankan.

Selain bank, e-commerce juga ketiban berkah dari kerjasama ini. 
Baik Shopee maupun Tokopedia mendapatkan imbalan fee atau 
komisi kredit. Namun keduanya tidak mau mengungkapkan berapa 
nilai komisi yang mereka peroleh.

“Mohon maaf saat ini kami belum bisa menginformasikan terkait hal 
ini,” terang Christin dari Shopee.

Tokopedia hanya mau mengungkapkan, pedagang online yang 
sudah memulai usaha selama enam bulan bisa mengajukan KUR 
Super Mikro dari Bank BRI. Pinjaman tersebut disubsidi pemerintah 
sehingga penjual di Tokopedia hanya perlu bayar bunga pinjaman 
6%.

Batas maksimum kredit adalah Rp 10 juta dengan total akumulasi 
plafon KUR tidak dibatasi. Penerima KUR ini merupakan individu yang 
melakukan usaha produktif, belum menerima kredit bank kecuali 
kredit konsumtif. Serta memenuhi syarat administrasi seperti KTP, 
Kartu keluarga dan surat keterangan usaha dari RT/RW.

Atasi Keterbatasan di Masa Pandemi

Pemerintah berupaya mengatasi keterbatasan penyaluran KUR 
selama pandemi dengan melibatkan e-commerce. Cara ini 
memungkinan penyaluran bisa lebih cepat serta dapat menghindari 
kontak langsung. Tak ayal penyaluran KUR secara digital menjadi 
pilihan.

“Kerja sama tersebut untuk membantu permodalan penjual dari 
platform tersebut sehingga mereka dapat meningkatkan penjualan 
di tengah terbatasanya interaksi fisik karena Covid-19,” terang 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan, Kemenko 
Perekonomian Iskandar Simorangkir.

Dengan semakin banyak KUR disalurkan untuk pedagang online 

Ferrika Lukmana 
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maka aktivitas ekonomi meningkat dan pemulihan ekonomi menjadi 
lebih cepat. Pada saat yang sama, penularan Covid-19 juga bisa 
dicegah.

Penerima KUR merupakan UMKM yang usahanya turun akibat 
Covid-19. Selain menerima KUR, mereka juga mendapatkan keringan 
berupa subsidi bunga dan penundaan angsuran pokok selama enam 
bulan hingga 31 Desember 2020. Kemudian perpanjangan jangka 
waktu KUR.

Mereka juga mendapatkan penambahan limit plafon dan penundaan 
pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses restruktursasi. 
Itu semua tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perlakukan Khusus 
Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid-19.

Dengan berbagai keringanan itu, ia berharap usaha pedagang online 
pulih. Pemerintah bahkan berencana melanjutkan kerja dengan lebih 
banyak e-commerce karena penyaluran kredit melalui kanal ini dinilai 
bisa tepat sasaran.

“Bank bisa memantau perkembangan penjualan tiap hari sehingga 
menjadi lebih transparan terkait kondisi debitur penerima KUR. 
Dengan demikian, tidak bisa bohong lagi debiturnya,” imbuh Iskandar.
 

Karya telah tayang di Kontan.co.id, 1 Februari 2021

Gandeng E-commerce Agar Jangkauan KUR Perbankan Bisa Lebih Luas
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ILUSTRASI. UMKM. KONTAN/Baihaki/16/12/2020

Kisah UMKM Hadapi 
Pandemi, Dari Jualan 
Di E-commerce Hingga 
Merambah Bisnis Baru

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan 
hampir seluruh sektor usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM). Samballava, produsen sambal botol berbasis di 
Bekasi, merupakan salah satu UMKM terdampak.

Sebelum pandemi, Samballava sempat mengecap kesuksesaan 
dengan menjual produknya ke berbagai daerah. Pemilik Samballava, 
Wawan bahkan bisa membuka warung makan khas Jawa Timur. 
Dalam sehari, ia bisa meraup omzet Rp 2 juta – Rp 3 juta.

Ferrika Lukmana 
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Namun kondisinya berubah ketika pandemi melanda. Semenjak 
pemerintah menetapkan pembatasan sosial, bisnis sambal botol 
dan warung makannya mulai sepi. Akibatnya, omzet turun signifikan 
hingga merugi.

“Pelan – pelan omzet turun 20% - 30%. Pada masa PSBB di bulan 
April juga turun hingga 80%. Dari untung kemudian jadi minus,” kata 
Wawan, kepada Kontan, Jumat (8/1).

Padahal ia juga menjual makananya melalui aplikasi GoFood dan 
GrabFood. Sayang, usahanya tak kunjung membaik. Pria berusia 
36 tahun ini memutuskan untuk merumahkan para karyawan dan 
menutup usahanya pada September 2020.

Tak ingin menyerah, ia mengubah kesulitan ini menjadi peluang 
untuk bangkit. Berbekal kursus, dari salah satu perusahaan importir 
ia tertarik berjualan produk – produk impor China yang populer 
saat pandemi melalui Shopee dan Tokopedia. Diantaranya produk 
kesehatan, kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan anak.

“Mulai menjual makan – makan sehat karena budaya sehat mulai 
terbangun di masa pandemi. Lalu berpikir beralih ke marketplace 
karena biaya sewa nggak ada dan bisnis di sini tahan dari Covid-19,” 
ungkap Wawan.

Ia kemudian mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 120 
juta ke Bank Mandiri dengan jaminan mobil. Memakai nama l4vashop, 
usahanya yang berjalan empat bulan mulai membuahkan hasil. Salah 
satu produk paling laris adalah centong nasi ajaib yang dibanderol 
harga Rp 9.500 – Rp 9.750.

Berjualan melalui e-commerce memberikan berbagai keuntungan 
karena ia bisa menjangkau pasar lebih luar serta menekan biaya. 
Sebab, berjualan melalui e-commerce tidak perlu membayar sewa 
tempat. Namun ia dikenakan biaya administrasi sebesar 5,5% per 
transaksi.

Dibandingkan Tokopedia, ia lebih banyak menjual produknya melalui 
Shopee. Alasannya, kebanyakan produk yang ia jajakan menargetkan 
konsumen wanita atau sesuai dengan segman market Shopee yang 

Kisah UMKM Hadapi Pandemi, Dari Jualan Di E-commerce Hingga Merambah Bisnis Baru
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mayoritas adalah wanita. Sementara segmen market Tokopedia 
adalah laki – laki.

Namun menjalani bisnis di e-commerce tidak mudah. Pria yang 
juga bekerja di perusahaan swasta ini harus bersaing dengan jutaan 
penjual online lain. Belum lagi, banyak pedagang yang rela banting 
harga untuk bisa menggaet banyak pembeli sekaligus meningkatkan 
rating toko.

Guna meningkatkan bisnisnya, ia memanfaatkan pemasaran melalui 
aplikasi Telegram. Hingga saat ini, grup percakapan di Telegram sudah 
berisikan sekitar 420 anggota yang merupakan reseller. Setiap info 
produk yang ia bagi ke grup membuat produknya ludes terjual.

Walaupun bisa menyamai pemasukan sebelum pandemi, tapi usaha 
Wawan terus berkembang. Dalam sebulan, ia bisa mengantongi 
omzet Rp 10 juta – 15 juta. Sebanyak 50% omzetnya dari Telegram 
dan Shopee 10%. Sisanya penjualan offline ke kantor, saudara dan 
komunitas – komunitas.

Tak berbeda jauh, produsen kue kering, Bawono Cookies juga 
mengubah strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan. Sebab, 
penjualan di Tokopedia turun drastis pasca lebaran 2020. Biasanya 
dalam sebulan bisa terjual 60 toples. Namun selama pandemi turun 
hingga 80%.

Pemilik Bawono Cookies, Bawono Yadika Tulus mulai merambah 
bisnis pakaian seperti daster dan piyama. Dengan mengusung nama 
Dzstore_official, ia memasarkan produk tersebut melalui Shopee. 
Setelah berjalan empat bulan, penjualan produk tersebut mendapat 
sambutan hangat dari pasar.  

“Alhamdulillah responnya makin bagus. Itu cukup banyak kok 
ternyata yang beli saat pandemi. Ada perkembangan sejak pertama 
kali dibuka,” terang lelaki berusia 26 tahun ini.

Awalnya produk ia tawarkan ke keluarga dan teman – teman 
terdekat. Lalu ke shopee, instagram dan WhatsApp. Seiring waktu 
omzetnya naik. Omzet terbesar yang ia peroleh sebesar Rp 15 juta 
per bulan. Itu digabung dengan penjualan produk pelangsing herbal.

Febi Herumanika 



196 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Selain memperoleh pamasukan tambahan, berjualan melalui 
e-commerce menjadi ruangnya belajar berbisnis. Sebab, ia kerap 
menganalisa kebutuhan dan selera pasar di e-commerce. Selain itu 
menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau lebih 
banyak konsumen.

Tren penjualan secara daring seperti Wawan dan Bawono menjadi 
upaya pelaku UMKM untuk bertahan selama pandemi. Riset Sea 
Insight bertajuk Revitalisasi UMKM Indonesia mengungkapkan 
bahwa ada tiga tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha selama 
pandemi.

Pertama penurunan pasokan akibat pembatasan sosial, bekerja 
dari rumah dan gangguan logistisk. Kedua penurunan arus kas 
akibat pendapatan turun, biaya meningkat dan kesulitan pinjam 
modal. Ketiga, permintaan berkurang karena peningkatan jumlah 
pengangguran, ekonomi melemah dan ketidakpastian pasar.

Guna mengantisipasi dampak lebih besar, sebanyak 50% pelaku 
usaha meningkatkan penggunaan media digital seperti media sosial, 
e-commerce dan pelatihan online. Dengan begitu kondisi Covid-19 
menjadi katalis untuk mempercepat perpindahan ke platform online 
yang sedang tumbuh.

UMKM juga mengubah strategi pemasaran untuk meningkatkan 
penjualan. Sebanyak 45% pelaku usaha muda berjualan lebih 
aktif di platform e-commerce. Satu dari lima adalah pengguna 
baru e-commerce. Pelaku usaha ini meliputi industri rumahan dan 
student entrepreneur yang membantu ekonomi keluarga, sektor 
retail, pertanian dan kesehatan.

Selain itu, mereka juga mengubah strategi bisnis dan jenis barang 
yang dijual untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis. 
Beberapa pelaku usaha mulai memproduksi barang yang populer 
saat pandemi seperti masker dan hand sanitizer.

Dengan begitu, strategi pemasaran secara daring telah memberikan 
dampak signifikan bagi keberlanjutan usaha mereka. Dari riset itu 
terungkap, bahwa rata – rata pendapatan UMKM yang mengadopsi 
e-commerce meningkat 160% dan produktifitas juga naik 110%.

Kisah UMKM Hadapi Pandemi, Dari Jualan Di E-commerce Hingga Merambah Bisnis Baru
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Peningkatan bisnis melalui e-commerce didorong tiga faktor. 
Pertama, jarak fisik tidak lagi menjadi kendala bagi e-commerce. 
Kedua, terjadi penurunan biaya operasional, peningkatan produktifitas 
serta fleksibilitas bekerja. Ketiga, membantu menemukan sumber 
pendanaan bagi kelompok usaha baru.

“Pelaku usaha di industri rumahan memiliki waktu lebih bagi 
keluarga berkat e-commerce. Kemudian pelajar yang berjualan di 
e-commerce juga mendapat penghasilan tambahan yang berharga 
dan membantu membayar biaya pendidikan,” tulis riset itu.

Seperti diketahui, Sea Insights merupakan unit kerja Sea yang fokus 
pada penelitian dan kebijakan publik. Sea adalah perusahaan internet 
di Asia dengan bisnis seperti Shopee, Gerena, platform game dan 
Sea Money.

Adapun riset ini dilakukan sepanjang bulan Juni 2020 dengan 
melibatkan 20.000 anak muda berusia 6 hingga 35 tahun. Sebanyak 
2.200 di antaranya adalah pelaku usaha yang disurvei melalui 
platform Shopee dan Garena. 

Karya telah tayang di Kontan.co.id, 1 Februari 2021
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ILUSTRASI. Warga bertransaksi di stan Bukalapak. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

E-commerce Bersaing 
Salurkan Pembiayaan 
Produktif

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selama 3 menit 50 detik, pemilik Fragia_
store, Ria Fransisca berceria panjang lebar mengenai alasan ia 
mengajukan modal usaha dari platform Modalku melalui e-commerce. 
Hal ini terungkap dalam tayangan youtube Modalku berjudul Cerita 
UMKM Modalku, yang rilis pada Maret 2020 lalu.

Mulanya Ria menjalani bisnis dekorasi dan perlengkapan fesyen sejak 
duduk di bangku sekolah menengah. Dengan modal tekad, wanita 

E-commerce Bersaing Salurkan Pembiayaan Produktif
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berambut panjang belajar berdagang dengan menjajakan produknya 
ke rumah - rumah warga hingga toko - toko. Ia juga memasarkan 
produknya di garasi rumah seperti showroom kecil.

Seiring waktu, usahanya mulai berkembang. Bahkan, berbagai 
produknya berhasil ia pasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Tak 
puas sampai situ, ia ikut terjun langsung memasarkan produknya 
hingga ke luar pulau Jawa untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Namun saat memasuki usia kehamilan, ruangnya geraknya menjadi 
terbatas. Kondisi ini tidak memungkinkan ia bekerja terlalu keras 
seperti sebelumnya. Tak putus asa, ia terbesit ide untuk menjualkan 
produknya ke platfom e-commerce. Sambil belajar pelan - pelan, 
ternyata usahanya membuahkan hasil.

Dengan berjualan melalui e-commerce, ia memperoleh banyak 
kemudahan karena bisa menjangkau pasar secara luas, serta tidak 
perlu mengeluarkan bajet besar untuk mendirikan toko. Bahkan 
ia bisa memonitor seluruh bisnisnya walaupun sedang berada di 
rumah.

Seiring waktu usahanya bertambah besar, sehingga ia membutuhkan 
modal lebih. Secara kebetulan, ia mendapatkan notifikasi dari 
e-commerce bahwa dia memenuhi syarat mendapatkan pinjaman 
dari Modalku. Tanpa berpikir panjang, wanita yang awalnya berdagang 
hordeng ini langsung ajukan pinjaman.

Proses pengajuan dinilai mudah karena hanya mengisi data dari KTP 
dan NPWP. Kemudian Modalku menyetujui pinjaman karena rating 
tokonya di e-commerce masuk kategori baik. Baik dari pengajuan 
pinjaman sampai cair juga hanya menghabiskan waktu kurang 
dari dua minggu. Setelah cair, ia gunakan untuk modal usaha serta 
menambah variasi produk.

Ria adalah salah satu pedagang online yang membutuhkan 
pemodalan. Masih ada 15 juta penjual barang melalui internet 
atau 12% dari total pekerja secara keseluruhan berdasarkan riset 
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019.  Dengan potensi yang 
besar itu, e-commerce bersaing menyalurkan pembiayaan produktif 
seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan Shopee.

Febi Herumanika 
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Bagi industri keuangan, pasar e-commerce menggiurkan. Biasanya 
pihak e-commerce sudah memiliki catatan berapa mitra mereka 
yang beromzet besar dan siapa saja yang mampu membayar 
cicilan. Dengan data awal ini, risiko kredit bermasalah (NPL) bisa 
diminimalisir.

Bukalapak menyediakan fitur Buka modal yang membantu pelapak 
mendapatkan bantuan modal kerja dari lembaga pembiayaan 
seperti Akseleran, Investree, Modalku, Koinworks, dan Bank Mandiri. 
Saat ini sudah ribuan pelapak yang mendapatkan modal usaha dari 
Bukalapak.

“Jumlah pembiayaan produktif yang berhasil disalurkan kepada 
mereka mencapai puluhan miliar,” kata Dhinda Arisyia, Head of 
Invesment & Financing Solutions Bukalapak, kepada Kontan, senin 
(5/1).

Nilai pinjaman yang diberikan dari Rp 2 juta – Rp 2 miliar dengan 
bunga mulai dari 0,9% per bulan. Periode cicilan mulai dari 6 hingga 
24 bulan. Sementara syarat pengajuan pinjaman yaitu warga negara 
Indonesia (WNI), terdaftar sebagai pelapak minimal 6 bulan, transaksi 
penjualan minimal Rp 2 juta per bulan dalam 6 bulan terakhir.

Mayoritas pelapak yang memanfaat pinjaman tersebut berasal dari 
dari sektor elektronik seperti telepon genggam, fesyen, sepeda 
motor, dan perlengkapan hobi. Dari kerja sama tersebut, Bukalapak 
mendapatkan pemasukan tambahan melalui sistem bagi hasil 
dengan mitra.

Tak mau kalah, Shopee juga menggandeng Modalku, Koinworks, Bank 
BRI dan Bank Mandiri untuk menyediakan pembiayaan produktif. 
Nilai pinjaman dan bunga beragam tergantung kebijakan masing – 
masing perusahaan. Semisal, Modalku sediakan pinjaman Rp 5 juta – 
Rp 250 juta dengan tenor hingga satu tahun dan bunga 1,17% - 2,6% 
per bulan.

Senada dengan Bukalapak, Shopee juga mensyaratkan peminjam 
sudah terdaftar sebagai pelapak minimal 6 bulan dengan minimal 
transaksi yang beragam tiap mitra dari Rp 2 juta – Rp 5 juta pe bulan. 
Sedangkan ketetapan bunga dan nilai pinjaman disesuaikan dengan 
ketentuan masing – masing perusahaan.

E-commerce Bersaing Salurkan Pembiayaan Produktif
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Tidak berbeda jauh, Lazada menggandeng beberapa mitra 
pembiayaan yaitu Danamerdeka, Koinworks serta Alumak, Danabijak 
serta BFI Finance dengan bunga dan nilai pinjaman yang beragam. 
Bagi penjual yang memenuhi persyaratan, rata – rata permohonan 
pinjaman disetujui dalam waktu 48 jam.

Sementara Tokopedia telah memberikan akses pendanaan bagi 
UMKM sejak 2017. Perusahaan menggandeng 24 mitra seperti BFI 
Finance, BRI Mandiri, Koinworks, Modalku dan lainnya. VP Fintech 
and Payment Tokopedia Vira Widyasari bilang, pedagang online 
bisa memanfaatkan fitur Modal Toko untuk tambahan modal usaha 
hingga Rp 300 juta. Bunga yang ditawarkan tergantung profil risiko 
peminjam.

“Proses persetujuan pinjaman diproses dalam hitungan menit. Jika 
sudah disetujui dan ditandatangani digital oleh pengguna, pinjaman 
akan masuk ke saldo penghasilan Tokopedia secara real time dan 
bisa langsung ditarik ke rekening pribadi,” kata Vira.

Sejumlah perusahaan fintech mengaku diuntungkan melalui kerja 
sama tersebut. Misalnya saja, Modalku yang telah memberikan 
pendanaan lebih dari Rp 1 triliun kepada sekitar 30.000 pedagang 
online di Indonesia. Modalku menyediakan fasilitas pinjaman tanpa 
agunan hingga Rp 250 juta kepada pedagang online.

“Bunga pinjaman yang dikenakan juga rendah, mulai dari 2% per 
bulan dan ditentukan berdasarkan profil risiko dari masing-masing 
pengusaha,” kata Co-Founder & CEO Modalku Reynold Wijaya.

Koinworks juga sudah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 2,5 
triliun kepada pelaku UMKM sampai akhir 2020. Rata-rata penyaluran 
dana sebesar Rp 200 miliar - Rp 300 miliar setiap bulan setelah 
kebijakan pembatasan sosial dilonggarkan.

Nilai penyaluran itu hampir menyamai angka penyaluran sebelum 
masa Covid-19. Vice President Marketing KoinWorks, Frecy Ferry 
Daswaty mengatakan, sekitar 15% dari total penyaluran pinjaman 
berasal dari platform e-commerce.

Hingga kini Koinwork memiliki 173.000 peminjam. Sekitar 70% di 
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antaranya merupakan segmen UMKM digital. Koinwork menyediakan 
fasilitas pinjaman bernama KoinBisnis mulai dari nilai Rp 5 juta-Rp 
2 miliar. Rata-rata pinjaman yang diajukan peminjam senilai Rp 169 
juta dengan bunga 0,75% hingga 1,67%.

Ketua Umum Indonesian e-Commerce Association (IDeA) Bima Laga 
menyambut baik segala bentuk kerja sama yang bisa membantu 
pengembangan usaha pedagang online. Dengan begitu, persaingan 
antar e-commerce dalam bisnis pinjaman produktif sebagai sesuatu 
yang wajar.

“Kami melihat tingkat persaingan yang lebih kompetitif, namun 
sisi positifnya tentu mampu mempercepat pertumbuhan usaha di 
sektor UMKM,” ungkap Bima.

Melalui kerja sama tersebut, ia memproyeksi pembiayaan yang 
disalurkan ke UMKM akan besar. Di sisi lain, pelaku usaha bisa 
mengembangkan usahanya melalui satu pintu mulai dari membuka 
toko online, bantuan promosi, brand awareness, pelatihan serta 
permodalan melalui e-commerce.

Terlebih, e-commerce memiliki keunggulan dibandingkan bank. 
Jika bank masih menunggu kelengkapan data profil dari calon 
debiturnya, e-commerce bisa melakukan penilaian kredit secara 
langsung menggunakan big data dan kecerdasan buatan. Alhasil, 
waktu persetujuan permohonan kredit lebih cepat.

“Platform e-commerce juga bisa langsung memantau perkembangan 
usaha merchant yang mengajukan kredit,” pungkasnya. 

Karya telah tayang di Kontan.co.id, 1 Februari 2021

E-commerce Bersaing Salurkan Pembiayaan Produktif
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Finanda Rachmaulida
CNN Indonesia TV

Lahir di Karawang, 2 Agustus 1995. Saat ini sebagai Produser 
Lapangan di CNN Indonesia TV. Lulusan Administrasi Bisnis 
di Universitas Brawijaya.

Selama mengikuti kelas Banking Editors Masterclass 
banyak banget hal baru dan ilmu baru yang didapat. 
Semuanya expert di bidangnya, materinya isinya daging 
semua. Meskipun terhalang pandemi gak bisa ketemu 
langsung alhamdulillah ilmu nya masih bisa didapat dan 
berguna untuk mempertajam angle peliputan di masa 
mendatang.
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Rupiah dari Sampah

Tumpukan sampah yang bau dan terkadang dianggap remeh ini, 
ternyata bisa mendatangkan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. 
Dari sampah menjadi rupiah, begitu mereka menyebutnya. Bukan 
sekadar ribuan rupiah, sampah sudah seperti emas yang bisa 
mendatangkan omset hingga triliunan rupiah. Setiap hari sampah 
kita buang tanpa memilahnya, disatu sisi ada para pemulung yang 
berjuang untuk memilah sampah kita dan menukarnya dengan 
lembaran lembaran rupiah. Setiap hari pemulung dapat memperoleh 
tiga puluh ribu rupiah hingga enam puluh ribu rupiah dari hasil 
memungut sampah di jalanan hingga ke tempat pembuangan akhir. 
Sampah ini kemudian diolah oleh pelapak sebelum akhirnya dijual ke 
pabrik. Tumpukan plastik plastik bekas inilah yang kemudian kembali 
diolah menjadi biji plastik untuk dapat kembali digunakan sebagai 
wadah kemasan dan beragam produk lainnya yang bermanfaat. 
Seolah tak pernah ada akhir, sampah terus bergulir dan terus menerus 
melalui proses daur ulang. Beberapa ibu rumah tangga bahkan dapat 
membuka bisnis dari sampah. Mulai dari usaha kecil kecilan hingga 
memasarkan produk tas plastik ke berbagai negara. Belum banyak 
yang menyadari akan potensi sampah yang cukup berlimpah dan 
bahkan kita produksi setiap harinya. Tidak hanya sampah plastik, 
namun sampah organik seperti kulit buah pun masih bisa diolah 
menjadi produk berguna dengan nilai tinggi. Siapa kira sampah kulit 
buah ini menjadi alternatif pengganti kulit kambing dan sapi yang 
justru cukup kokoh untuk digunakan. Para pelaku di industri sampah 
ini adalah pahlawan yang membantu mengurangi pencemaran di 
lingkungan, tetapi orang orang hebat yang bisa mengubah sampah 
menjadi sumber kehidupan.

SEGMEN 1 - POTENSI RUPIAH DARI SAMPAH

Rupiah dari Sampah
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Berjuang dan pantang menyerah. Begitu cara mereka bertahan dari 
pandemi. Tidak ada satupun dari para pahlawan sampah ini yang 
usahanya tidak terdampak karena pandemi. Rata rata penghasilan 
menurun hingga 50 persen. Sampah yang berlimpah ini tidak dapat 
diproses dan diolah karena beberapa pabrik pengolahan yang tutup. 
Pemulung kini hanya dapat bertahan dengan tiga lembar uang sepuluh 
ribu rupiah per hari untuk menafkahi anak dan istrinya. Bantuan yang 
didapat hanyalah sebatas untuk menutupi uang makan dan minum. 
Terkadang berjalan berjam jam pun bisa jadi tak ada sepeser uang 
yang akan didapat. Para pemulung ini juga belum terjamah oleh 
layanan finansial seperti perbankan dan mengandalkan pinjaman 
pribadi kepada pelapak untuk dapat bertahan hidup. Perbankan 
memang menjadi salah satu sumber pendanaan yang banyak 
digunakan, tak terkecuali bagi pabrik daur ulang. Bantuan perbankan 
inilah yang membuat mereka dapat meningkatkan produksi. Namun, 
panjangnya alur dalam memperoleh modal juga membuat UMKM di 
bidang pengolahan sampah kesulitan untuk menerima pendanaan 
dan penyaluran kredit. Bukan hanya saja sektor UMKM, di satu sisi 
perbankan juga berjuang untuk bertahan di masa pandemi dan harus 
memilah prospek bisnis yang menjanjikan.

SEGMEN 2 - PAHLAWAN SAMPAH MELAWAN PANDEMI

Sektor keuangan menjadi kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh 
UMKM pengolah sampah di masa pandemi hingga masa pemulihan. 
Bantuan modal dapat membantu mereka untuk meningkatkan 
kapasitas produksi, dan membiayai berbagai beban sewa yang 
harus tetap dibayarkan. Meski menjadi pendanaan favorit pelaku 
usaha, namun ada jurang pemisah yang masih sulit untuk disatukan 
untuk mempertemukan pelaku usaha informal khususnya di 
bidang persampahan dengan lembaga perbankan. Pemerintah 
melalui Kementerian Koperasi dan UKM pun menyiapkan alternatif 
pembiayaan lain untuk dapat menyediakan sumber modal bagi 
UMKM agar juga tidak bergantung pada satu sumber pembiayaan 
saja. Tak dapat dipungkiri sudah banyak usaha yang dibantu dengan 

SEGMEN 3 - BANTUAN PEMBIAYAAN UNTUK SAMPAH

Finanda Rachmaulida 
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bantuan modal akhirnya dapat terus bertahan ditengah pandemi. 
Jembatan antara pelaku usaha dengan lembaga penyaluran modal 
inilah yang harus segera dibangun untuk menemukan solusi yang 
dapat menguntungkan bagi semua pihak.

Karya telah tayang di CNN Indonesia Special Program, 30-31 
Januari 2021

Rupiah dari Sampah
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Heri Faisal 
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Lahir di Muara Tabun, 15 April 1988. Saat ini aktif sebagai 
jurnalis di Langgam.id. Lulusan S1 Sastra Inggris, Universitas 
Negeri Padang (UNP), Sumatra Barat dan lulusan S1 Ilmu 
Hukum, Universitas Taman Siswa (Unitas) Padang, Sumatra 
Barat.

Saya merasa beruntung bisa ambil bagian sebagai peserta 
Banking Editors Masterclass (BEM) yang digelar AJI bersama 
Commonwealth Bank. Banyak ilmu dan pengetahuan baru 
yang saya dapatkan dari para narasumber dan mentor.

Meski dilaksanakan secara daring, kursus ini sangat 
menarik, dan sangat berguna bagi kami di daerah untuk 
memperkaya liputan. Semoga kedepan, kegiatan serupa 
tetap terus bisa dilanjutkan, dan memberi warna di banyak 
media. Terima Kasih.
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Songket Unggan. (Foto: Langgam.id/Syahrul R)

Bisnis Tenun Minang di 
Tengah Pandemi: Ibarat 
Terjatuh Menaiki Anak 
Tangga

Langgam.id – Fitri Cici patut bersedih. Bisnisnya baru saja menapak 
ke anak tangga tinggi, tiba-tiba sudah tersandung pandemi Covid-19. 
Kini, dia harus kembali berjuang keras untuk membangun dan 
melangkah lagi.

Ceritanya di awal 2020 lalu, Cici panggilan akrabnya, dengan penuh 
semangat menyewa sebuah ruko untuk bisnis tenun Minang yang 
sejak beberapa tahun lalu dirintisnya dari galeri kecil di rumah. 
Dengan memanfaatkan jaringan selama menjadi pegawai PNPM 

Bisnis Tenun Minang di Tengah Pandemi: Ibarat Terjatuh Menaiki Anak Tangga
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Mandiri di Kota Sawahlunto, Sumatra Barat (Sumbar), Cici memulai 
usahanya jualan songket secara sampingan.

Ia mengambil bahan songket Silungkang dari pengrajin di sekitar 
rumahnya di Lunto, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, 
untuk kemudian dijajakan kepada kenalan, maupun dipajang di 
laman media sosial.

Pelan-pelan, pelanggannya terus bertambah, hingga Cici lalu 
memberanikan diri membuka galeri kecil di rumahnya. Langkah 
tersebut menjadi awal berkembangnya merek Cici Songket yang 
menjual berbagai corak songket khas Silungkang.

Usaha yang dirintisnya dengan memaksimalkan penjualan online 
lewat media sosial dan marketplace itu terus berkembang pesat. 
Bahkan omzetnya sudah mencapai rerata Rp30 juta per bulan. 
”Makanya, saya berani sewa ruko di pinggir jalan besar,” katanya 
kepada langgam.id, Senin (25/1/2021) lalu.

Sejak Februari 2020, Cici membuka galeri yang lebih besar dengan 
menyewa ruko. Saat itu jumlah anak tenun (pengrajin) binaannya 
sudah berkembang lebih dari 20 orang. Malangnya, sebulan setelah 
buka toko, Covid-19 menghantam Indonesia dan lockdown kemudian 
diterapkan di mana-mana. Perkantoran tutup. Warga diminta bekerja 
dari rumah. Acara-acara besar dan pesta pernikahan ditiadakan.

Imbasnya tentu sangat terasa bagi usaha tenun Minang (songket, 
bordiran, sulaman, dll). Sebab, pelanggan umumnya adalah pegawai 
kantor dan masyarakat yang akan menggelar pernikahan atau 
hajatan lainnya. Penjualan Cici akhirnya menurun drastis. “Dari rata-
rata Rp30 juta sebulan, jadi hanya Rp5 juta sebulan,” ujarnya.

Bahkan, pendapatan usaha Cici sepanjang tahun lalu terus menurun 
dan minus dalam beberapa bulan. Baru kemudian mulai bangkit 
lagi pada November dan Desember ketika kebijakan new normal 
diterapkan.

Bukan hanya Cici. Hampir seluruh pelaku usaha tenun Minang 
mengalami seretnya penjualan. Bahkan tidak jarang harus 
menghentikan pasokan sementara dari anak tenun alias pengrajin 

Heri Faisal 
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agar tidak merugi.

Anita Dona Asri, pemilik Dolas Songket mengakui, selama pandemi 
ia mengurangi pasokan dari pengrajin, karena minimnya penjualan.

Menurutnya, jika stok tidak dikurangi maka bahan songket akan 
menumpuk, sehingga pelaku usaha akan merugi. Meski begitu, ia 
tetap menampung hasil karya pengrajin agar ada juga pemasukan 
bagi anak tenun. “Kalau tidak diambil kasihan anak tenun, mereka 
umumnya hanya mengandalkan pendapatan dari situ,” ujarnya.

Pendapatan Anita merosot hampir 90 persen selama pandemi. 
Untuk bertahan, ia coba mengembangkan produk-produk turunan 
dari songket, yang bisa dikombinasikan dengan pakaian harian 
seperti outer maupun blazer. Dengan harapan, meski pegawai 
kantoran bekerja dari rumah dan pesta dan pesta pernikahan tidak 
ada, songket tetap bisa dipakai untuk keseharian. Selain itu, usaha 
binaan Bank Indonesia Sumbar itu memanfaatkan penjualan dengan 
memaksimalkan pemasaran digital lewat medsos dan marketplace.

Para pelaku usaha itu juga mengakali dengan membuat produk lain, 
dari bahan songket sisa pakaian dengan membuat masker. Hasil 
penjualannya sedikit banyak cukup membantu bertahan di tengah 
pandemi.

Secara umum, hampir semua pelaku usaha tenun Minang merasakan 
dampak Covid-19 terhadap usaha mereka. Berbagai cara dicoba 
untuk bertahan, seperti Ermiwati, pemilik brand Emi Arlin misalnya, 
bahkan beralih memproduksi hazmat atau pakaian pelindung diri 
yang dibutuhkan tenaga medis.

Cara itu ditempuh karena rendahnya permintaan terhadap bahan-
bahan pakaian dari kain songket. Mau tidak mau, agar bisa bertahan, 
ia memproduksi hazmat yang memang kini sangat dibutuhkan 
di masa pandemi. “Agar tidak ada PHK dan usaha tetap bisa jalan, 
semua cara ditempuh,” katanya.

Data Bank Indonesia Sumbar mencatatkan hampir seluruh UMKM 
binaannya terdampak pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 
sejak Maret. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Wahyu 

Bisnis Tenun Minang di Tengah Pandemi: Ibarat Terjatuh Menaiki Anak Tangga
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Purnama A. mengatakan, UMKM komoditas penunjang pariwisata 
berupa kerajinan, kain, dan makanan merupakan kelompok paling 
terdampak besar akibat Covid-19 sedangkan yang tidak terdampak 
langsung adalah klaster pangan.

Wahyu merinci terjadi peningkatan harga bahan baku hingga 
50 persen karena terhambatnya distribusi bagi UMKM kerajinan 
(fashion) termasuk tenun Minang. Di sisi penjualan, terjadi penurunan 
rata-rata penjualan 62,67 persen secara year on year akibat produksi 
terhenti saat PSBB.

UMKM pendukung pariwisata juga mengalami penurunan volume 
penjualan hingga 90 persen selama masa PSBB, dan sebagian 
besar pelaku usaha tersebut juga memberhentikan karyawan untuk 
sementara waktu sampai kondisi normal.

“Dari sekitar 80-an UMKM binaan Bank Indonesia yang terus 
kami pantau dan lakukan pembinaan, umumnya terdampak, dan 
mengalami penurunan penjualan sekitar 90 persen,” ujarnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengakui sebagian besar dari 
593.100 unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerahnya 
terdampak Covid-19. Yang terdampak paling besar adalah UMKM di 
bidang perdagangan dan sektor pendukung pariwisata.

Secara umum, Irwan menyebutkan ada lima persoalan yang 
dihadapi UMKM di Sumbar selama pandemi Covid-19. Pertama, 
penjualan berkurang akibat permintaan menurun. Kedua, sulitnya 
mendapatkan bahan baku. Ketiga, distribusi barang yang terhambat. 
Keempat, permodalan menjadi terbatas. Terakhi, produksi terhambat.

Dia menilai persoalan ini saling berkelindan sehingga menyulitkan 
pelaku usaha. “Makanya, bisa bertahan saja sudah syukur,” katanya.

Untuk bidang usaha tenun Minang, Irwan menuturkan sektor usaha 
ini sangat terkait dengan pariwisata. Sebagian konsumen tenun 
adalah wisatawan yang datang ke Sumbar. Ketika pariwisata off 
sementara, dia mengatakan usaha-usaha pendukungnya juga ikut 
terdampak.

Heri Faisal 
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Menurutnya, tenun Minang adalah salah satu ikon kerajinan khas 
Sumatra Barat yang perlu dilestarikan dan memberikan nilai tambah 
kepada masyarakat pengrajin, sekaligus mendorong pengembangan 
sektor pariwisata.

Irwan belum bisa memastikan berapa kontribusi sektor usaha 
tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar. 
Namun, ia memperkirakan ada lebih 6.000 unit UMKM bidang 
kerajinan khas lokal tersebut dengan melibatkan lebih dari 35.000 
tenaga kerja.

Pemerintah Sumbar sendiri telah memberikan bantuan kepada 
127.361 unit pelaku usaha mikro berupa bantuan dana langsung 
sebesar Rp2,4 juta untuk meringankan beban pelaku usaha. Selain 
itu, Irwan menyebutkan kebijakan restrukturisasi dalam bentuk 
penundaan pembayaran cicilan kredit bagi pelaku usaha ikut 
membantu meringankan beban UMKM selama masa pandemi.

Ia berharap semua pihak ikut terlibat bersama-sama untuk 
mempercepat pemulihan ekonomi daerah, sehingga sektor 
UMKM Sumbar bisa kembali pulih dan berkembang meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. (Heri Faisal)

Karya telah tayang di Langgam.id, 7 Februari 2021

Bisnis Tenun Minang di Tengah Pandemi: Ibarat Terjatuh Menaiki Anak Tangga
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Festival songket internasional di Sawahlunto. (Dok. Pemko Sawahlunto)

Tawaran Bunga Kredit Mini 
Bagi Usaha Tenun Minang

Langgam.id – Pandemi Covid-19 merontokkan usaha mikro kecil 
dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat tak terkecuali usaha 
tenun minang. Pemerintah Provinsi Sumbar memperkirakan, 
hampir seluruh dari total 593.100 unit UMKM merasakan ganasnya 
pandemi Covid-19. Hantaman paling keras dirasakan UMKM di bidang 
perdagangan dan pariwisata.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar per November 2020 
mencatat jumlah nasabah terdampak Covid-19 di perbankan umum 
dan BPR mencapai 224.148 nasabah UMKM dengan total pinjaman 
Rp10,55 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 116.509 nasabah UMKM 
dengan total pinjaman Rp7,39 triliun sudah mendapat persetujuan 
restrukturisasi kredit.

Heri Faisal 
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“Masih banyak yang mengajukan penundaan pembayaran cicilan. 
Semua itu diproses oleh masing-masing perbankan dan BPR di 
mana nasabah meminjam,” kata Kepala OJK Sumbar Misran Pasaribu, 
kepada langgam.id beberapa waktu lalu.

Menurutnya, OJK sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk 
mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat 
pandemi Covid-19 termasuk kemudahan bagi pelaku UMKM. Selain 
relaksasi, Misran juga meminta perbankan yang beroperasi di 
daerah itu meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM, untuk 
mempercepat pemulihan ekonomi.

Muhamad Irsyad, Direktur Utama PT BPD Sumatra Barat alias 
Bank Nagari mengatakan pihaknya memberikan bunga kredit 
yang sangat rendah kepada pelaku usaha melalui dana pemulihan 
ekonomi nasional (PEN) dari Kementerian Keuangan. “Bank Nagari 
salurkan dana PEN Rp250 miliar, yang prioritasnya memang untuk 
pelaku-pelaku usaha agar usahanya bisa kembali bangkit di tengah 
pandemi,” katanya,

Dengan bunga kredit yang kuncup ini, Irsyad yakin pelaku usaha 
bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik 
tanpa takut kekurangan modal. Untuk pinjaman dengan bunga 
mini tersebut, Bank Nagari memberikan pinjaman tanpa agunan 
maksimal  sebesar Rp25 juta.

Selain dana PEN, Bank Nagari sebelumnya sudah mengeluarkan 
kredit super mikro dengan plafond maksimal Rp10 juta. Kredit 
tersebut bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan sistem 
subsidi bunga, sehingga nasabah hanya dikenakan bunga 2 persen 
per tahun.
“Jadi bunganya 16 persen, tetapi disubsidi. Jadi nasabah hanya bayar 
2 persen. Untuk tahun ini, kami juga salurkan kredit super mikro,” 
katanya.

Tahun lalu, porsi pembiayaan ke UMKM di Bank Nagari hampir 95 
persen atau mencapai Rp18,2 triliun dari total kredit konvensional 
perseroan sebesar Rp19,54 triliun. Alasannya karena pelaku usaha di 
Sumbar sebagian besar adalah pelaku UMKM. “Makanya pembiayaan 
kami prioritasnya UMKM,” tegasnya.

Tawaran Bunga Kredit Mini Bagi Usaha Tenun Minang
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Ia menuturkan nasabah bisa meminjam modal di bank milik Pemprov 
Sumbar dan 19 kabupaten/kota itu sesuai skala dan kebutuhan 
usahanya, mulai dari kredit super mikro, KUR, hingga pinjaman 
lainnya. Adapun, prioritas penyaluran kredit perseroan tahun ini, 
tetap menyasar UMKM, terutama di sektor perdagangan, pertanian, 
dan sektor pendukung pariwisata termasuk pelaku usaha tenun 
Minang. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap subsidi bunga 
kredit ini bisa meringankan beban UMKM selama masa pandemi.

Meski sudah ada berbagai kemudahan, pelaku usaha masih bimbang 
untuk meminjam uang ke perbankan. Seperti Fitri Cici, pemilik usaha 
Cici Songket di Sawahlunto, yang mengaku perlu modal untuk 
kembali menjalankan bisnisnya.

Dia belum berani meminjam modal ke bank karena khawatir tak 
mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya mengingat belum 
ada kepastian kapan berakhirnya virus corona. “Nanti tidak sanggup 
bayar cicilan dan bunga,” terangnya.

Menurutnya, meminjam uang ke bank  dalam kondisi ekonomi 
seperti saat ini tetap berisiko meski sudah ada kredit usaha rakyat 
(KUR) yang bunganya cukup rendah. Sebab, nasabah tetap harus 
membayar bunga yang dianggapnya masih cukup besar. “Kalau 
bisa, pemda (kabupaten/kota) juga bantu permodalan kami (pelaku 
usaha) dengan dana bergulir yang bunganya rendah,” ujar Cici. (Heri 
Faisal)

Karya telah tayang di Langgam.id, 7 Februari 2021

Heri Faisal 
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Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri) bersama Kepala Bank Indonesia Sumbar Wahyu Purnama 
A dan sejumlah kepala daerah memakai tenun Minang dalam Pencanangan Transformasi Tenun 
Minang. (Foto: Ist)

Inovasi Jadi Kunci 
Membumikan Tenun Minang

Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama enam 
kabupaten dan kota di daerah itu mencanangkan transformasi Tenun 
Minang guna peningkatan promosi dan pengembangan UMKM dan 
industri kreatif di daerah itu, pada Senin (30/11/2020) lalu.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pencanangan itu 
sekaligus mengenalkan kerajinan songket, sulaiman dan bordir 
khas Minang menjadi tenun Minang, sehingga memudahkan dalam 
pemasaran.

Menurutnya, ada banyak kerajinan tenun di Sumbar, mulai dari 
songket Silungkang, songket Pandai Sikek, songket Halaban dan 

Inovasi Jadi Kunci Membumikan Tenun Minang
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yang lainnya. Namun, selama ini promosinya tidak terkelola dengan 
baik.

“Di mana-mana kita sudah mendengar rumah makan Padang, sampai 
ke luar negeri. Kita ingin ada brand baru, yaitu tenun Minang yang 
merupakan berbagai jenis tenun di Sumatra Barat,” ujarnya.

Dengan menjual tenun Minang, harapannya akan lebih mudah 
dipromosikan daripada mengenalkan songket dari berbagai daerah 
itu. Brand tenun Minang dianggap bakal mudah dikenal, dan kemudian 
melekat di ingatan orang terhadap Sumbar.

Irwan berharap dengan transformasi itu, juga diikuti penggunaan 
pakaian tenun Minang oleh aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu. 
Minimal digunakan satu kali dalam seminggu sebagai pakaian kerja.
“Kami di provinsi juga akan tetapkan satu hari menggunakan tenun 
Minang sebagai pakaian kerja,” kata Irwan.

Ia menyebutkan jika ingin pakaian khas daerah itu dikenal secara 
masif, maka perlu produksi yang lebih banyak, waktu pengerjaan 
lebih cepat, dan harga yang harus lebih terjangkau.

Senada, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Wahyu Purnama 
A yang menginisiasi transformasi tenun Minang itu mengatakan 
potensi kerajinan tersebut untuk dikembangkan sangat terbuka 
lebar. Tinggal bagaimana mengampanyekan secara lebih terstruktur 
dan masif agar makin dikenal luas.

Selama ini, imbuhnya, pakaian khas Minang itu lebih banyak jadi 
pajangan di lemari dan dipakai di hari-hari tertentu saja. Padahal, jika 
bisa dikembangkan atau dikombinasikan sebagai pakaian kerja, atau 
pakaian harian, pamor tenun Minang tentu bakal meningkat.

Seperti batik misalnya, yang sudah identik dengan Solo ataupun 
Jogja, sudah menjadi pakaian nasional yang dikenal luas hingga 
mancanegara. Dampaknya, UMKM pengrajin batik kian berkembang 
dan pariwisata ikut maju pesat.

“Begitu juga mestinya dengan tenun Minang. Dampak turunannya 
akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha, 

Heri Faisal 
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serta ikut memajukan pariwisata,” ujarnya.

Memang, harga kain seperti songket yang mahal serta modelnya 
yang tidak banyak menjadi alasan masyarakat untuk memakainya 
hanya di hari-hari tertentu saja. Seperti hajatan atau acara-acara 
besar lainnya.

Namun, jika dikemas lebih menarik dan dikombinasikan dengan 
bahan lainnya, harga songket bisa dibuat lebih murah, dan dengan 
perkembangan desain, model pakaiannya juga bisa menyesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat.

“Kuncinya adalah di inovasi dan kreativitas pengrajin untuk 
menghasilkan desain pakaian yang bisa diterima pasar dengan baik,” 
katanya.

Ia mencontohkan UMKM tenun Minang binaan Bank Indonesia 
setempat sudah melakukan inovasi, seperti usaha Songket Dolas di 
Sawahlunto. Tidak hanya menjual kain songket, kini juga menyediakan 
berbagai mode pakaian dengan bahan dasar kain songket, sesuai 
selera pelanggan.

“Kami tidak hanya menyediakan bahan songket, tetapi juga pakaian 
dari songket dengan model yang disesuaikan dengan kebutuhan,” 
kata Anita Dona Asri, pemilik Songket Dolas.

Ia mengatakan bahan songket bisa dibuat dan dimodifikasi sesuai 
selera, misalnya untuk pakaian kerja maupun pakaian harian yang 
modis, serta dikombinasikan dengan bahan lainnya.

Beberapa mode yang dirancang Songket Dolas juga sudah banyak 
terjual, seperti pakaian outer, blazer, maupun kemeja pria dan model 
lainnya.

Ia mengakui agar bisa terus berkembang, kerajinan tenun Minang 
harus dibarengi dengan inovasi, baik motifnya maupun produk 
pakaian dengan bahan songket yang harus disesuaikan dengan 
perkembangan fashion.

Usaha binaan Bank Indonesia melalui program Industri Kreatif 
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Syariah (IKRA) Indonesia tahun 2020 di wilayah Sumbar itu, juga 
berinovasi dengan menyediakan songket berbahan pewarna alami.
“Selain bahan songket biasa, kami juga membuat songket dengan 
pewarna alami,” ujarnya.

Pewarnaan alami itu diambil dari bahan-bahan yang ada di alam. 
Sehingga, warnanya menjadi natural dan juga ramah lingkungan.

Kreativitas Songket Dolas ini juga mengantarnya mengikuti pameran 
di sejumlah negara mengenalkan tenun Minang, seperti ke Belgia 
dan Rusia.

Modifikasi tenun Minang sebetulnya sudah banyak dilakukan sejak 
lama. Salah satunya oleh fashion designer Emi Arlin. Ia memadu 
padankan songket dengan kebaya, sehingga tampak lebih sedap 
dipandang mata dan bisa lebih murah.

Ia juga mengombinasikan songket dalam rancangan pakaian 
pengantin, gaun pesta, pakaian kerja, pakaian khusus untuk kegiatan 
tertentu baik bagi wanita maupun pria. Rancangannya sudah 
ditampilkan di berbagai event, sehingga ikut meningkatkan pamor 
tenun Minang.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap inovasi semacam itu 
harus dilakukan terus menerus, sehingga tenun Minang tidak lagi 
menjadi pakaian ekslusif. Tetapi bisa dimiliki dan digunakan oleh 
siapa saja.

Selain itu, juga memaksimalkan pemasarannya lewat marketplace 
dan media sosial, sehingga lebih cepat dikenal masyarakat.

Targetnya, kerajinan tenun Minang menjadi buah tangan bagi 
wisatawan yang datang ke Sumbar, sehingga ketika berwisata ke 
Sumbar tidak lengkap jika belum membawa pulang tenun Minang. 
(Heri Faisal)

Karya telah tayang di Langgam.id, 10 Februari 2021

Heri Faisal 
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Jailani
Batam Pos

Lahir di Bikuan, 11 Juni 1985. Saat ini aktif sebagai Jurnalis 
di Batam Pos. Lulusan Sarjana Ekonomi di STIE Ibnu Sina, 
Batam dan lulusan Magister Management, Universitas 
Winaya Mukti, Bandung.

Banking Editors MasterClass memberikan pengalaman 
yang bagus untuk memperkuat pengetahuan dalam 
melakukan liputan tentang isu-isu ekonomi. Selain itu juga 
mendapatkan pengetahuan dalam merancang liputan 
mendalam. Program ini, harus tetap berlanjut. Sehingga 
menjadi satu ruang bagi jurnalis untuk meningkatkan 
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Tekad Manggar Abadi 
Bangkit dari Roller 
Coaster Pandemi

Dampak pandemi Covid-19 bagi usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) di Bintan persis seperti naik roller coaster. Namun pengarajin 
sisik ikan Manggar Abadi berusaha bangkit dan bertekad tembus 
ekspor.

Pengerajin sisik ikan dari kelompok Manggar Abadi melihatkan hasil karya mereka dari mengolah 
limbah menjadi barang bernilai guna. (f.jailani/batampos.id)

Hembusan angin utara masih menyapa di wilayah Bintan, Kepulauan 
Riau yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Dua wanita 
paruh baya sedang bercengkrama di sebuah bangunan kecil di 
Pantai Dinda, Tanjunguban, Bintan, Jumat siang (22/1/2021). Di dalam 
ruangan berukuran sekitar 2 meter persegi tersebut, terlihat aneka 
bunga berbagai warna yang dibentuk seperti bonsai.

Jailani
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Hari itu, kondisi cuaca sedang tidak bersahabat, angin berhembus 
kencang dan deburan ombak cukup kuat. Mungkin hal inilah yang 
menyebabkan tak terlihat ada pengujung yang datang untuk sekedar 
menikmati hembusan bayu atau bermain-main di bibir pantai. Untuk 
urusan wisata pantai, Kabupaten Bintan tak diragukan lagi. Mulai dari 
pantai rakyat hingga pantai privasi tersedia di Bintan. Banyak orang 
menilai, Bintan cocok untuk menjadi Bali kedua di Indonesia.

Sebelum pandemi Covid-19, ekonomi daerah Bintan bergairah. 
Wisatawan mancanegera (wisman) terus berdatangan melalui 
pelabuhan internasional Bandar Bintan Telani (BBT) yang berada di 
pusat wisata Lagoi. Tak begitu jauh dari kawasan Lagoi tersebut, 
tepatnya di Tanjunguban juga ada pantai rakyat yang dikelola oleh 
kelompok masyarakat.

Letaknya menghadap langsung ke Selat Malaka yang menjadi lintasan 
ribuan kapal dari berbagai negara. Di sinilah terlahir pengerajin sisik 
ikan. Mereka menamakan diri kelompok pengerajin Manggar Abadi, 
terbentuk pada 2017 dan terus menggeliat sampai 2019. Namun 
pandemi Covid-19 di 2020 mengakibatkan mereka tiarap. Asa untuk 
menembus pasar ekspor juga tertunda.

“Semua sendi-sendi kehidupan terguncang disebabkan pandemi 
Covid-19. Termasuk kami sebagai kelompok pengerajin sisik ikan, 
kondisinya benar-benar tiarap,” ujar Suriyati, Ketua Pengerajin Sisik 
Ikan Manggar Abadi.

Tatapannya kosong, menembus laut biru yang membentang luas di 
hadapannya. Sambil menghela napas panjang, Suriyati mengisagkan 
tidak pernah membayangkan usaha yang sedang mereka bangun 
tiba-tiba terhenti oleh Covid-19. Bagi Suriyati, kondisi tersebut 
seperti mimpi buruk. “Pandemi Covid-19 ini benar-benar seperti 
mimpi buruk. Yang biasanya kami sibuk mengerjakan pesanan, 
kondisinya sekarang seperti mati suri,” keluh Suriyati.

Perempuan paruh baya tersebut menceritakan usaha mengolah 
limbah sisik ikan menjadi barang bernilai ini dimulainya pada 2017. 
Awalnya ia hanya mencoba-coba. Hasil karyanya mendapatkan 
apresiasi dari Pemerintah Kelurahan Tanjunguban Utara. Oleh pihak 
keluarahan, ia dipercaya menjadi Ketua Pengerajin Sisik Ikan Manggar 
Abadi. Setelah kelompok terbentuk dengan 10 orang anggota, 
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mereka pantungan Rp20.000 per orang sebagai modal awal usaha.
Dipilihnya nama Manggar Abadi filosofinya Manggar adalah nama 
jalan yang ada di Kampung Bugis ini. Sedangkan Abadi berarti kekal. 
Sehingga harapannya atas usaha yang dijalakan dirinya dan kawan-
kawan tetap jalan dan sukses sampai kapanpun. Atas usaha yang 
sudah dilakukan, dia juga sudah dapat membawa nama besar Bintan 
dan Provinsi Kepri ke pentas nasional.

“Pada 2017 itu ada lomba kreativitas yang dilaksanakan oleh Dewan 
Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bintan. Kami membuat 
bunga sakura dari sisik ikan. Dari sanalah awal mulanya, jalan produksi 
kami meningkat dan banyak pesanan,” kenangnya.

Suriyanti memaparkan dia mendapatkan pasokan bahan baku dari 
pasar Tanjunguban. Awalnya harga sisik ikan hanya setara dengan 
uang rokok, namun karena belakangan punya nilai jual, 1 kilogram 
sisik ikan dihargai hingga Rp50.000 bahkan Rp80.000 tergantung 
besar dan kecilnya. Jenis ikannya tidak masalah, apakah itu ikan 
jabung, ikan merah, maupun ikan tokok. Bahkan ketika kesulitan 
mendapatkan pasokan bahan baku di Tanjunguban, dia kemudian 
mencarinya sampai ke Batam.

“Bahan baku yang sedikit sulit didapat adalah sisik ikan. Sedangkan 
bahan pendukung lainnya didapat di lingkungan sekitar, seperti akar 
kayu,” ungkapnya.

Para pengrajin membuat produknya dengan menyesuaikan pesanan 
para pembeli. Menurut Suriyanti, produk kerajinan sisik ikan yang 
paling diminati pemesan adalah bunga bentuk bonsai. Kemampuan 
produksi satu orang pengrajin dalam sepekan mencapai 4 pot 
bunga. “Yang jelas ketika kondisi normal kami bisa membuat puluhan 
pot bunga dalam sepekan. Ukuran dan bentuk tentunya bergantung 
pada pesanan,” sebutnya.

Putus Kontrak dengan Hotel

Sembari membuka buku catatan usaha, Suriyati melihat detail 
halaman per halaman. Menurutnya, sejak 2017 sampai 2020, ia 
dan kawan-kawan sudah sukses menjual 1.000 pot bunga sisik 
ikan dengan berbagi ukuran. Untuk untuk ukuran kecil dibanderol 
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Rp50.000, ukuran sedang Rp150.000 dan besar Rp300.000.

Pada 2019 lalu, Suriyanti bersama teman-temannya berhasil 
mendapatkan kontrak kerja dengan Hotel Natra untuk menyediakan 
cinderamata bagi turis yang menginap di sana. Karena Manggar 
Abadi tidak hanya menyediakan produk dari sisik ikan, tetapi juga 
mengubah kulit kerang dan sabut kelapa menjadi cinderamata.

“Kontrak kerja sama pertama kami adalah dari Hotel Natra. 
Sebenarnya pada awal 2020 kontrak akan berlanjut, namun karena 
Covid-19, hal itu urung terlaksana. Apalagi wisatawan mancanegara 
dilarang berkunjung. Inilah penyebab tiarapnya usaha kami,” ujar 
Suriyati.

Manggar Abadi juga memasok cinderamata untuk Hotel Sancaya. 
Bahkan mereka juga memiliki program melayani turis untuk belajar 
tentang kerajinan daerah. Para turis langsung datang ke galeri 
Manggar Abadi untuk belajar langsung. “Ini sesuatu yang baru 
bagi kami, meskipun terhalang dengan komunikasi, kami coba 
berinteraksi dan memberikan pelayanan yang prima kepada setiap 
wisatawan yang datang,” jelasnya.

Selain kedua hotel tersebut, Manggar Abadi juga mendapat 
kepercayaan dari Kintamani Travel yang datang membawa tamu 80-
100 setiap dua pekan sekali. Selain datang untuk menikmati kelapa 
muda, para turis juga dikenalkan dengan kerajinan-kerajinan yang 
dibuat Manggar Abadi.

“Pada kondisi normal, dengan melayani wisatawan untuk belajar 
tentang kerajinan yang kami buat, kami bisa mendapatkan 
pendapatan tambahan belasan juta. Satu orang pengrajin bisa 
mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp4 juta. Ditambah dengan 
mengisi kegiatan di luar,” Suriyanti menjelaskan.

Pada 2020 lalu, Manggar Abadi turut menjadi kelompok UMKM 
yang mendapatkan Program Bantuan Usaha Mikro (PBUM) dari 
pemerintah pusat. Bantuan yang didapat tersebut dijadikan sebagai 
tambahan modal, apabila kondisi sudah kembali normal. Sebab hasil 
usaha yang didapat selama ini juga disimpan jadi modal.

“Alhamdulillah dari awal kami hanya mengguna alat seadanya, 
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perlahan kita sudah bisa melengkapi dengan alat pemotong kerang, 
gerinda dan lainnya. Aset-aset itu didapat dari jerih payah kami 
dalam berusaha,” ungkap Suriyati.

Belum Optimal Go Digital

Dalam hal pemasaran, Suriyati dan kawan-kawannya sudah 
menggunakan laman media sosial masing-masing anggota. Meski 
begitu sampai saat ini, belum dibuat nama khusus pengrajin Manggar 
Abadi di media sosial, baik itu di Facebook maupun Instagram. “Ke 
depan pihaknya akan membuat laman khusus tentunya,” ujarnya.

Sebagai pelaku UMKM, Suriyanti juga sudah mendapatkan pelatihan 
untuk terjun ke dunia digital. Namun sampai saat ini dia belum berani 
maksimal terjun ke dunia tersebut. “Banyak yang menyarankan 
untuk memanfaat platfom digital yang sudah ada untuk memasarkan 
produk. Namun kami masih mempertimbangkan saran tersebut,” 
ujarnya.

Kendala yang dialami Suriyanti karena masih kesulitan mengemas 
produk kerajinan sisik ikannya dengan aman. Sehingga sulit 
memastikan produk tersebut akan sampai ke tangan pembeli 
dengan aman.

Dia berharap, persoalan ini bisa terpecahkan nantinya. Apalagi 
banyak pihak menilai produk-produk hasil kerajinan tangan yang 
mereka buat punya kualitas ekspor.

“Masalahnya butuh banyak kelompok pengerajin. Sehingga produk 
yang dijual atau dipasarkan bisa diekspor. Karena ini kerajinan yang 
dihasilkan dari limbah, jadi hanya terbatas untuk pasar wilayah Asia. 
Sebab pasar Eropa tidak menerima produk berbahan baku limbah,” 
jelasnya. (*)

Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI – 
Commonwealth Bank.

Karya telah tayang di Batam Pos, 5 Februari 2021
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Penjualan otak-otak Sei Enam Bintan mulai bangkit, sebelumnya pendapatan mereka turut 
merosot disebabkan pandemi Covid-19. (f.jailani/batampos.id)

Manfaatkan BPUM agar 
UMKM Perbatasan Tak 
Tutup Usaha

batampos.id-Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMKM) 
Provinsi Kepri, Agusnawarman, mengatakan berdasarkan Online 
Data Sistem (ODS) pada 2020 tercatat ada 110.926 UMKM di 
Provinsi Kepri. Dari jumlah itu, sebanyak 86.368 UMKM atau 77,86 
persen pelaku UMKM terdampak pandemi dan mengajukan untuk 
mendapatkan manfaat Program Bantuan Usaha Mikro (BPUM) dari 
Kementerian Koperasi dan UKM.

“Tidak semua UMKM menyatakan terdampak dan mendapat manfaat 
BPUM. Sampai akhir 2020, tercatat 64.848 UMKM di Provinsi 
Kepri yang mendapatkan bantuan. Sedangkan 21.520 UMKM tidak 
mendapatkan bantuan,” ujar Agusnawarman kepada Batam Pos.

Manfaatkan BPUM agar UMKM Perbatasan Tak Tutup Usaha
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Menurut Agus, pada 2021 ini, pihaknya masih menunggu informasi 
lebih lanjut dari Kemenkop UKM. Sebab, direncanakan ada 20 juta 
UMKM yang akan mendapatkan bantuan secara nasional. Artinya, 
para UMKM terdampak yang belum mendapatkan bantuan, terbuka 
peluang untuk mendapatkan bantuan tersebut tahun ini.

Pada 2020 lalu, sebenarnya Pemprov Kepri punya rencana 
memberikan bantuan pada UMKM, namun batal karena pemerintah 
pusat melalui Kemenkop UKM sudah menjalankan kebijakan yang 
sama. Agusnawarman menyatakan akan terus memperbaiki 
persoalan data pelaku UMKM di Provinsi Kepri. Sebab hingga saat ini 
Pemprov belum memiliki database yang lengkap mengenai UMKM 
per sektor usaha.

“Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami. Tentu ini akan kami 
koordinasikan lagi bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/
Kota di Kepri,” tegas Agus.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri, Rony Ukurta 
Barus, mengatakan UMKM memegang peran penting dalam 
menggerakan roda perekonomian daerah. Pemerintah pusat di 
bawah Presiden Joko Widodo menyadari, meskipun kecil, namun 

Agusnawarman, foto diambil sebelum pandemi covid (f.dok)
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sebaran UMKM di penjuru daerah sangat banyak. Misalkan pedagang 
pecel lele, ayam penyet, warung kopi dan usaha lainnya.

“Jika satu usaha mempekerjakan 1-2 dua orang, misalnya usaha pecel 
lele atau ayam penyet sudah membuka lapangan kerja. Presiden 
Jokowi ketika menyerahkan bantuan BPUM menyatakan agar 
UMKM jangan menutup usahanya. Itulah pentingnya peran UMKM 
menggerakan roda perekonomian daerah,” ujar Rony, di Kantor OJK 
Perwakilan Kepri di Batam (19/1/2021).

Menakar Kontribusi UMKM

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri menyatakan masih 
kesulitan menakar berapa besar kontribusi sektor UMKM terhadap 
eknomi daerah maupun lapangan kerja, akibat minimnya data. 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah, kategori mikro ialah usaha yang memiliki 
kekayaan bersih sampai dengan Rp50 juta per tahun, tidak termasuk 
tanah dan bangunan atau omzetnya sampai dengan Rp300 juta.

Adapun usaha kecil memiliki kekayaan bersih Rp50 juta hingga 
Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau omzet Rp300 
juta hingga Rp2,5 miliar per tahun. Sedangkan kategori menengah 
ialah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp500 juta hingga Rp10 
miliar per tahun (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau omzet 
Rp2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. “BPS memiliki pengertian sendiri 
terhadap usaha mikro kecil (UMK),” kata Kepala BPS Provinsi Kepri, 
Agus Sudibyo ketika diwawancari Batam Pos di kantornya beberapa 
waktu lalu.

UMK versi BPS yakni omzetnya Rp2,5 miliar atau jumlah pekerja 
kurang dari 20 orang untuk industri pengolahan atau sesuai dengan 
klasifikasi/status badan usaha tertentu. Sedangkan usaha menengah 
ialah omzetnya di atas Rp2,5 miliar atau jumlah tenaga kerja lebih dari 
20 orang untuk industri pengolahan atau sesuai dengan klasifikasi/
status badan usaha tertentu.

Menurut Agus, BPS Provinsi Kepri terakhir kali melakukan Sensus 
Ekonomi (SE) pada 2016 lalu. Kegiatan listing itu di antaranya 
untuk memperoleh jumlah usaha menengah besar (UMB) dan UMK 
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menurut wilayah maupun lapangan usaha. UMK hasil listing sensus 
2016 tercatat 146,638 atau 95,85 persen dari total jumlah usaha di 
Kepri.

“Begitu juga dengan sensus pertanian. Pendekatannya terhadap 
usaha rumah tangga. Namun tidak memisahkan UMKM. Pada 
kenyataannya sangat sulit mendapatkan data omzet,” dia 
menjelaskan.

Namun mengenai kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor daerah, 
kata Agus, hingga saat ini data ekspor bersumber dari dokumen 
free on board (FOB) yang tercatat di Bea Cukai. Klasifikasi produk 
perdagangan menggunakan kode Harmonized System (HS) 9 digit 
(pertanian, perikanan dan kehutanan), pertambangan dan penggalian, 
industri pengolahan.

“Perhitungan Ekspor UMKM tidak pernah dilakukan. Karena data 
bersumber dari Dokumen FOB dibuat oleh perusahaan eksportir. 
Seharusnya dilakukan pendataan perusahaan penghasil barang 
ekspor,” Agus memaparkan.

Meski begitu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Musni 
Hardi Kasuma Atmaja mengatakan UMKM memiliki kontribusi masif 
terhadap ekonomi daerah. Hal itu terlihat dari hasil sensus tahun 
2016 yang menunjukkan UMKM menyerap hingga 89,2 persen dari 
total tenaga kerja. UMKM menyediakan hingga 99 persen dari total 
lapangan kerja. UMKM juga menyumbang 60,34 persen dari total 
PDB nasional. Selain itu UMKM menyumbang 14,17 persen dari total 
ekspor, serta UMKM menyumbang 58,18 persen dari total investasi.
“Dengan angka ini, tentunya UMKM memiliki peran strategis dalam 
pembangunan daerah,” ujar Musni.

Menurut Musni, sebagian besar UMKM di Kepri bergerak di sektor 
perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan dan perawatan 
mobil/sepeda motor. Secara spasial, sebaran UMKM terbanyak 
berlokasi di Kota Batam (51,2 persen) dan terkecil di Anambas (3,59 
persen). UMKM di Kepri menyerap tenaga kerja sebanyak 353.167 
orang atau 50,37 persen dari tenaga kerja pada sektor non pertanian.
“Itu adalah kondisi hasil sensus 2016. Tentu dengan semakin 
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berkembangnya daerah, maka jumlah UMKM semakin tumbuh dan 
berimbas pada lapangan pekerjaan,” jelas Musni. (*)

Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI – 
Commonwealth Bank

Reporter: Jailani
Editor: tunggul

Karya telah tayang di Batam Pos, 5 Februari 2021
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Pertahanan UMKM 
Perbatasan dari Himpitan 
Pandemi

“Dampak pendemi covid atau pangebuk juga menghantam UMKM 
di perbatasan. Bagaimana strategi UMKM di Batam dan Bintan 
bertahan di tengah himpinan pandemi Covid-19?”

Jomiah, salah satu pelaku UMKM di Belakangpadang, Batam turut merasakan dampak pandemi 
Covid-19. (f.jailani/batampos.id)

Laju perahu dengan tenaga mesin sangkut mengantarkan penumpang 
dari Pelabuhan Pancung, Sekupang, Batam pada 13 Januari 2021 lalu 
menderu membelah laut. Setelah membakar beberapa liter premium 
dalam waktu 20 menit, perahu yang memuat 10 penumpang itu 
bersandar di Pelabuhan Kuning, Belakangpadang, Batam.

Belakang Padang merupakan salah satu Kecamatan di Kota Batam. 
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Daerah ini sangat mewakili perbatasan atau wilayah terdepan 
Indonesia, karena letak geografisnya hanya sepelemparan batu dari 
Singapura.

Pemerintah Kecamatan Belakangpadang mencatat ada 349 
pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebar di enam 
kelurahan di daerah yang dikenal dengan sebutan Pulau Penawar 
Rindu tersebut. Angka itu hanya 0,31 persen dari total jumlah 110.926 
UMKM di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang tercatat dalam Online 
Data Sistem (ODS) tahun 2020. Mayoritas UMKM di Belakangpadang 
bergerak di sektor kuliner.

Hantaman keras Covid-19 benar-benar dirasakan oleh Jomiah, 49, 
pelaku UMKM warga Kampung Jawa, Belakangpadang. Usahanya di 
bidang kuliner dengan nama Nabil Snack Mak Jom telah dirintis sejak 
2005 silam. Ia memproduksi pembuatan peyek kacang tanah, ikan 
bilis dan kacang hijau.

Ditemui di kediamannya di Kampung Jawa pada pertengahan Januari 
lalu, Jomiah menumpahkan keluh kesahnya selama masa pandemi 
ini. Sembari menggoreng peyek pesanan pelanggan, Jomiah 
mengisahkan omzetnya dari penjualan peyek selama masa pandemi 
ini benar-benar merosot.

“Namun saya tetap bersyukur, meskipun sedikit-sedikit tetap ada 
pesanan yang menjadi pintu rezeki untuk membantu peningkatan 
ekonomi rumah tangga,” ujar Jomiah. Di ruangan berukuran 1,5 x 2 
meter, Jomiah dibantu suaminya sibuk mengemas peyek yang telah 
selesai digoreng. Dia menyebutkan, sebelum pandemi Covid-19, 
produk kuliner buatannya laris terjual di sejumlah mal di Kota Batam, 
seperti Batam City Square (BCS) dan Grand Mall Batam. Dia juga 
menyuplai permintaan sejumlah instansi pemerintah di Batam.

“Saat sebelum pandemi banyak pelancong dari Singapura datang ke 
Batam, mereka membeli penganan Nabil Snack Mak Jom sebagai 
oleh-oleh,” ungkap Jomiah. Menurut Jomiah, sebelum pandemi, dia 
rutin mendapat pesanan dari warga Singapura dua pekan sekali yang 
berkunjung ke Belakangpadang. Ada yang memesan untuk sekedar 
oleh-oleh, namun ada pula yang memesan hingga puluhan kemasan 
untuk dijual kembali.

Pertahanan UMKM Perbatasan dari Himpitan Pandemi
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Pada momen tertentu, seperti saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 
Imlek, Jomiah mendapatkan pesanan hingga ratusan kilo. Namun dia 
juga membatasi jumlah pesanan guna menjaga kualitas Nabil Snack 
Mak Jom. Sebab peyek yang sudah diproduksi lebih dari sepekan, 
maka kualitas cita rasanya menurun.

“Kami menerima pesanan dengan harga Rp100.000 per kilogram. 
Untuk kemasan 200 gram kami bandrol Rp20.000. Namun akibat 
pandemi pesanan sepi,” ungkap Jomiah. Meski begitu, Nabil Snack 
Mak Jom bukan satu-satunya sumber mata pencaharian keluarga 
karena suaminya masih bekerja. Sehingga meskipun usahan 
terhimpit akibat pandemi, kebutuhan keluarga tetap tersedia dari 
hasil kerja sang suami. Hingga kini Jomiah belum mengajukan 
pembiayaan ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Modal 
kerja masih berasal dari tabungan sendiri.

“Saat ini pesanan sepi. Kami berharap pandemi Covid-19 segera 
berakhir, warga Singapura boleh datang lagi ke Batam dan 
Belakangpadang. Sehingga penjualan kami meningkat lagi,” harap 
Jomiah

Penutupan Jalur Pelayaran

Nasib serupa dialami Rositi, 40, pelaku UMKM di Kampung Tanjung. 
Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penjualan kerupuk dan 
rengginang buatannya menurun. Padahal usaha tersebut membantu 
menopang ekonomi keluarganya. Sebab jika hanya mengandalkan 
penghasilan suami yang bekerja sebagai buruh bangunan, terasa 
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berat untuk membiayai kebutuhan hidup bersama 5 anaknya.

Sebelum wabah Covid-19, kerupuk dan rengginang produksi Rositi 
juga dipasarkan ke Singapura. Karena itu dia berani menyiapkan 
pasokan berlebih. Namun sejak jalur pelayaran Singapura – Batam 
ditutup akibat pandemi pada Maret 2020 lalu, penjualannya langsung 
merosot tajam.

“Sebelum pandemi, setiap kali ada warga Singapura yang datang, 
mereka selalu membeli kerupuk dan rengginang untuk dibawa 
ke Singapura. Ada pesanan khusus per dua minggu itu di atas 
10 kilogram. Khusus untuk rengginang kami jual Rp50.000 per 
kilogram,” ujar Rositi.

Meski begitu, Rositi tak menyerah dengan keadaan. Ia tetap menjaga 
usaha yang telah dirintisnya sejak 2010 tersebut. Sepinya pembeli 
dari Singapura, akhirnya dia meningkatkan penjualan eceran di 
warung-warung di Belakangpadang.

“Kalau rengginang buatan saya dipesan oleh orang-orang kapal untuk 
bekal berlayar. Sekali dapat pesanan rezekinya juga alhamdulillah,” 
papar Rositi.

Bintan mulai Bangkit

Pandemi Covid-19 juga turut menggangu urat nadi kehidupan UMKM 
di Kabupaten Bintan. Ernawati, 40, pedagang otak-otak Sei Enam, 
Kijang, mengakui pandemi Covid-19 mengakibatkan penjualan 
anjlok. Kondisi tersebut dia rasakan kurang lebih selama 4 bulan, 
sejak adanya kasus positif Covid-19 di Bintan. “Penjualan kami benar-
benar minim selama sekitar 4 bulan. Kemudian mulai meningkat lagi 
setelah lebaran tahun 2020 lalu,” ujar Ernawati.

Menurut Ernawati, penjualan otak-otak meningkat saat akhir pekan 
dibandingkan hari biasa yang hanya sekitar 1.000 bungkus otak-
otak. Ini karena banyak orang berkunjung ke Bintan untuk menikmati 
kuliner otak-otak ini. Dia menyediakan 3 varian otak-otak, yakni otak-
otak ikan, otak-otak sotong (cumi-cumi) dan yang paling unik ialah 
otak-otak tulang. Harga otak-otak ini mulai dari Rp1.000 hingga 
Rp3.500 per bungkus.
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“Ada belasan pedagang otak-otak di Sei Enam. Usaha ini membantu 
ekonomi masyarakat. Jika akhir pekan, kami buka sejak pagi sampai 
malam hari, kalau hari biasa hanya sampai sore,” dia menjelaskan.

Rio Friady, pelaku UMKM yang bergerak dibidang budidaya kepiting 
soka juga mengalami kondisi serupa. Dia mengaku saat ini kesulitan 
untuk memasarkan hasil produksinya. Selain itu ketersediaan benih 
ketam juga menjadi satu masalah. Sejak dimulai usaha beberapa 
tahun lalu, usahanya itu pernah dinobatkan sebagai salah satu karya 
terbaik pada Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional tahun 2014.

Menurut Rio, Kepiting Soka adalah kepiting yang dipanen pada waktu 
terjadinya transisi pergantian kulit ari. Sehingga tubuh kepeting 
tersebut lunak dan bisa dinikmati secara keseluruhan. Kepiting soka 
dinilai punya nilai jual di pasar ekspor, namun sayangnya hingga kini 
masih belum bisa menembus pasar luar negeri.

“Modal awal untuk pembuatan penangkaran sekitar Rp20 juta. Usaha 
kami sempat vakum karena keterbatasan modal. Apalagi di tengah 
pandemi ini, sulit untuk mencari pasar,” ujar pria yang akrab disapa 
Rio tersebut. (*)

Karya telah tayang di Batam Pos, 5 Februari 2021

Jailani
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Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Musni Hardi memberikan penjelasan terkait kondisi 
UMKM di Provinsi Kepri. (f.jailani/batampos.id)

Bank Indonesia Dorong 
UMKM Perbatasan Melek 
Digital

batampos.id-Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau, 
Musni Hardi Kasuma Atmaja, mengatakan UMKM di Provinsi Kepri 
wajib untuk melek digital. Pasalnya, revolusi industri 4.0 merupakan 
transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di 
industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet. “Hal ini 
merupakan satu keniscayaan, karena apabila tidak berani berubah, 
tentu akan tertinggal,” ujarnya pekan lalu.

Menurut Musni, di era digital saat ini, baik pelayanan maupun transaksi 
sudah mulai bergeser, dari cara-cara konvensional pindah ke digital 
dalam genggaman melalui ponsel atau gadget. Sehingga isu tentang 
strategsi pengembangan UMKM di era new normal adalah perubahan 
perilaku dan cara kerja UMKM. Ada tiga kunci persiapan menjalani 
adaptasi baru yang harus dipahami oleh pelaku UMKM. Ketiganya 

Bank Indonesia Dorong UMKM Perbatasan Melek Digital
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adalah be strong, be creative dan prepared for new civilization.

“Tantangan UMKM di era revolusi industri 4,0 ini adalah pola usaha 
dan pola pikir tradisional, keterbatasan pengetahuan, dan akses 
teknologi, serta kendala akses pembiayaan,” ungkapnya,

Musni menyatakan peluang bagi UMKM di era sekarang ini adalah 
dukungan luas dari platform digital, perubahan perilaku konsumen 
semakin digital, dan ketersediaan sistem pembayaran digital yang 
handal. Karena itu, pelaku UMKM didorong untuk melek digital 
dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia.

“Manfaat digitalisasi bagi UMKM diantaranya adalah meminimalkan 
asymmetric information dan mendekatkan UMKM pada bahan baku 
atau faktor produksi, pasar, akses pembiayaan, kanal pembayaran 
dan logistik tentunya,” Musni memaparkan.

BI Perwakilan Kepri juga melakukan pembinaan terhadap UMKM, 
salah satunya mendorong UMKM untuk membentuk kelompok lebih 
besar seperti koperasi, kelompok usaha bersama (KUB), kelompok 
pengolah pemasar (Poklahsar), kelompok tani (Poktan), persekutuan 
komanditer (CV) hingga perseroan terbatas (PT).

Musni memaparkan pengembangan UMKM di Provinsi Kepri 
dengan model korporatisasi. BI juga mendorong peningkatan akses 
pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan UMKM 
tersebut. Upaya yang dilakukan dimulai dari pembinaan terhadap 
pencatatan keuangan untuk kemudian dilakukan business matching 
antara lembaga keuangan (perbankan maupun non bank) dengan 
UMKM yang bersangkutan.

“Untuk menjadikan UMKM bankable atau feasible, kami terus 
memberikan edukasi melalui pelatihan kepada UMKM. Kami juga 
memperkenalkan ekosistem yang ada, yakni aplikasi pencatatan 
transaksi keuangan bagi UMKM (SI-APIK),” ungkapnya.

Tujuan BI ialah untuk mendorong gerakan non tunai, yakni 
menggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). 
Ekosistem digital dengan standarisasi pembayaran menggunakan 
QR Code ini agar proses transaksi jadi lebih mudah, cepat dan terjaga 
keamanannya. Ini merupakan upaya agar UMKM memiliki rekam 

Jailani
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jejak transaksi. Maka dari itu, penggunaan QRIS ini didorong bukan 
hanya di UMKM, tetapi juga koperasi tani maupun pasar tradisional.

Penggunaan QRIS oleh UMKM juga akan membentuk credit profile 
sebagai bekal UMKM untuk mengakses pembiayaan dari lembaga 
keuangan. Melalui penggunaan QRIS, seluruh transaksi pembayaran 
akan tercatat pada rekening yang bisa dijadikan rujukan bagi bank 
dalam melakukan analisis penyaluran kredit.

“Dalam hal digitalisasi sistem pembayaran, jumlah merchant QRIS di 
wilayah Kota Batam pada akhir 2020 tercatat 41.624 merchant atau 
melonjak 172.8 persen dari 2019. Dari jumlah itu 35.098 merupakan 
UMK,” paparnya.

Karena itu, menurut Musni, perlu business matching dengan 
perbankan maupun non bank. BI juga memfasilitasi pelaku UMKM 
untuk business matching dengan bank-bank umum yang memiliki 
program pembiayaan UMKM. BI juga mendorong transaksi non 
tunai kepada para UMKM melalui kegiatan on-boarding UMKM yakni 
mempertemukan antara UMKM dan penyedia e-commerce. “Selain 
itu pendampingan bisnis (business coaching) dalam hal pengelolaan 
dan laporan keuangan,” kata Musni.

Musni menegaskan peran strategis UMKM sebagai kekuatan 
baru perekonomian nasional agar produktif, inovatif dan resilien. 
Penerapan strategi bagi UMKM adalah dengan skema korporatisasi, 
kapasitas, pembiayaan dan digitalisasi mendorong UMKM naik kelas. 
Sedangkan pembiayaan UMKM dapat bersumber dari lembaga 
keuangan formal, dana sosial perusahaan (CSR), dan financial 
technology (fintech).

“Digitalisasi UMKM menjadi kunci, karena inovasi digital menghadirkan 
peluang mengitegrasikan inklusi ekonomi dan keuangan digital. 
Selain itu adalah penguatan sinergi program UMKM di sektor ekonomi 
prioritas. Kemudian program onboarding UMKM yakni e-commerce, 
e- financing dan e-payment,” tutupnya.

Kredit Tanpa Jaminan

Tidak hanya bank pelat merah nasional, bank daerah juga menegaskan 

Bank Indonesia Dorong UMKM Perbatasan Melek Digital
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komitmennya membantu UMKM di tengah himpitan pandemi saat 
ini. Kepala Bank Riau Kepri Capem Bintan Centre Tanjungpinang, 
Iman Hadi, menyatakan pada 2020, pihaknya mendapatkan plafon 
kredit usaha rakyat (KUR) Rp2,5 miliar. Dari angka tersebut target 
serapannya 99,8 persen atau Rp2,045 miliar.

“Kami juga punya program KUR untuk pinjaman usaha Rp50 juta 
tanpa jaminan. Pada 2021 ini, kami mendapatkan plafon KUR Rp3 
miliar atau bertambah Rp950 juta,” ujar Imam Hadi kepada Batam 
Pos (23/1/2021).

Menurut Iman, peluang ini bisa dimanfaatkan pelaku UMKM yang 
membutuhkan modal untuk bangkit. Agar bisa mendapatkan kredit 
modal usaha tanpa jaminan, Bank Riau Kepri akan menilai nasabah 
UMKM dari sisi karakter yakni kejujuran terhadap usaha yang 
dijalankan, serta punya pembukuan usaha.

“Ada beberapa kasus di lapangan, mereka memiliki usaha yang bagus. 
Tetapi tidak didukung dengan pembukuan atau catatan transaksinya. 
Karena UMKM yang dinilai bankable atau feasible salah satunya 
adalah memiliki pembukuan usaha,” jelasnya.

Iman menyatakan persoalan lain yang juga membuat UMKM sulit 
mendapatkan pinjaman tanpa agunan adalah apabila pelaku UMKM 
mengajukan pinjaman untuk orang lain. Sehingga ketika bermasalah, 
namanya masuk BI checking. Riau Kepri Capem Bintan Centre saat ini 
sedang menangani 77 pelaku usaha produktif yang memanfaatkan 
program KUR yang tersedia.

“Dari jumlah tersebut, jumlah kredit bermasalah (NPL) ada 14 kasus. 
Faktornya karena pandemi, sehingga usaha mereka terganggu. Kami 
juga menyiasatinya dengan memberikan kemudahan yakni relaksasi 
angsuran pinjaman,” papar Imam. (*)

Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI – 
Commonwealth Bank.

Karya telah tayang di Batam Pos, 5 Februari 2021

Jailani
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Pascalis Iswari Parahita
Kompas TV

Saat ini aktif sebagai News Presenter dan Producer di 
KompasTV. Lulusan Hubungan Internasional Universitas 
Parahyangan Bandung. 

Sangat tidak menyesal ikut BEM AJI-Commonwealth, 
karena ilmu yang didapat langsung A1 dari narasumbernya. 
Topik materi pembelajaran pun sangat variatif, sehingga 
membuka banyak ide untuk meramu liputan-liputan 
dengan isu terkini.

Meski terkendala pandemi, namun terima kasih banyak 
untuk Commonwealth, AJI, para mentor, dan narasumber 
untuk ilmu yang diberikan. Salam sehat.
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Memberdayakan lingkungan sekaligus berbisnis kini mulai marak 
dilakukan oleh UMKM sociopreneur. UMKM sociopreneur adalah 
sebuah gerakan, dimana UMKM tak melulu bicara profit, namun 
juga bagaimana umkm bisa memberdayakan masyarakat dan juga 
sumber daya alam di lingkungan. 

Namun kebanyakan UMKM sociopreneur mengandalkan permodalan 
mandiri, dibanding mencari dari perbankan, karena kekhawatiran 
panjangnya proses dan penolakan pendanaan.

Padahal kolaborasi perbankan diperlukan, agar semangat sociopre-
neur bisa menyebar di pelaku usaha dan juga masyarakat.

Perbankan menilai, peran serta mereka tak melulu soal dana namun 
bisa melalui pelatihan pada UMKM. 

Sementara kementerian koperasi dan UKM menilai edukasi penting 
untuk meningkatkan kesadaran keterlibatan sosial di UMKM, baik di 
pihak masyarakat, pelaku usaha, dan juga perbankan.

Karya telah tayang di Kompas TV, 28 Januari 2021

Peran Perbankan dalam 
Bantuan Kredit UMKM 
Sociopreneur

Pascalis Iswari Parahita 
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Qodriansyah Agam Sofyan 
www.trusttv.id

Saya aktif sebagai jurnalis media siber www.trusttv.id 
sebagai chief of editor. Lahir di Lahir di Ujungpandang, 26 
September 1978. Lulusan dari Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Alauddin Makassar 
 
Mengikuti “Banking Editors MasterClass 2020” sebagai 
peserta, adalah harapan besar saya sejak dulu. Saya senang 
mengikuti pelatihan jurnalis berbasis isu ekonomi.

Dalam workshop ini, banyak sekali saya dapatkan pelajaran 
berharga terutama bagaimana mengolah isu ekonomi 
secara mendalam (Indept Reporting), terutama isu Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berusaha bangkit 
ditengah keterpurukan ekonomi di masa pandemi Covid 19.
Mengolah liputan mendalam terkait UMKM dan dorongan 
perbankan serta stakeholder seperti pemerintah, sangat 
saya telisik. Ini semua berkat bimbingan mentor terkhusus, 
koh Edy Can dan mentor lainnya.

Akhirnya, saya memotret perihal “Bisnis Oleh-Oleh Maros 
Masih Padam” yang saya buat metode video. Terimakasih.
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Muhammad Nur, pemuda kelahiran Maros 1994, Merupakan seorang 
pemasok barang Oleh-Oleh di Kabupaten Maros-Sulawesi Selatan.

Barangnya, berupa kripik jamur yang terbuat dari olahan bahan 
jamur tiram putih, bercampur bubuk aduan garam, minyak goreng 
dan tepung terigu yang dibeli dari pasar tradisional Maros.

Sejak April tahun 2020 lalu, stand jualan oleh-oleh Muhammad Nur  
tutup di sebuah Mall Maros, tempat dimana dia menyuplai barang 
selama ini. Lantaran pandemi virus Covid 19 melanda Maros.

Bagi Muhammad Nur, kondisi ini sempat memporakporandakan 
perekonomiannya selama 6 bulan lebih. Dibulan Oktober 2020, dia 
mulai bangkit berjualan kripik lagi. Jamule namanya. Singkatan dari 
jamur Leang-Leang, desa tempatnya bermukim selama ini. Bahan 
baku jamur tiram putih diambil dari Umar, kawannya. Perkilogram 
atau sebungkus plastik besar, dihargai 50 ribu rupiah.

Karena tak ada lagi ruang promosi oleh-oleh secara terbuka di mall 
atau pusat perbelanjaan lainnya, langkah Muhammad Nur lantas 
tertuju berjualan di media sosial bersistem online internet. Aplikasi 
medsos seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan atau aplikasi 
medsos lainnya diandalkan sebagai lahan promosi kripik Jamulenya.

Satu kripik Jamule, dihargai 10 ribu rupiah dengan berbagai varian 
rasa. Rasa Balado dan rasa original. Diakui Nur, gairah bisnis oleh-
oleh untuk bangkit di masa pandemi Covid 19 seperti ini, cukup 
pelik. Apalagi belum adanya tempat khusus berjualan oleh-oleh yang 
terbuka dan tersedia di Maros.

Gairah Bisnis Oleh-Oleh 
Maros Masih Padam

Qodriansyah Agam Sofyan 
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Wawancara dengan Muhammad Nur, pembuat oleh-oleh kripik 
Jamule

Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maros mengakui 
kurang lebih 17.500 pelaku UMKMnya belum signifikan berkontribusi 
dalam pendapatan daerah selama ini. Apalagi adanya pandemi 
Covid 19, gairah UMKM Maros mati suri. Namun diyakini, tahun 
mendatang UMKM Maros bisa bangkit kembali. Hal ini seiring adanya 
pembangunan tempat sentra khusus untuk promosi produk UMKM 
yang sedang dalam tahap pembangunan.  Pun jadwal pameran 
sebagai wadah promosi juga terjadwal di tingkat lokal dan nasional.
Wawancara dengan Darwis, Kepala Bidang Dinas UMKM Maros

Bank Indonesia wilayah Sulawesi Selatan mengakui pandemi 
Covid 19 ini membuat usaha UMKM lesu. Dampak penurunan cash 
flow atau arus kas, distribusi barang produk yang dibatasi karna 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk jasa penitipan 
barang produk, pada tutup semua. Guna menjaga gairah UMKM 
Sulsel dari pemadaman, Bank Indonesia bersama Kementerian 
UMKM menggelar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
yang dimotori para perbankan. Mulai dari restrukturisasi kredit yakni 
tidak bayar iuran kredit selama 6 bulan, kredit nol persen bunga, dan 
literasi digital bagi pelaku usaha UMKM.

Wawancara dengan Budi Hanoto, Kepala Bank Indonesia wilayah 
Sulawesi Selatan

Jika usaha UMKM Maros sudah mumpuni literasi digitalnya seperti 
laporan keuangan bersistem digital dan lain sebagainya, pihak Bank 
Indonesia bakal memprioritaskan UMKM tersebut dalam bantuan 
PEN tanpa agunan.

Karya telah tayang di trusttv.id,16 Februari 2021

Gairah Bisnis Oleh-Oleh Maros Masih Padam



245Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Ricky Marly 
Lampung Post

Lahir di Kuripan, 17 Maret 1988. Saat ini aktif sebagai 
Jurnalis di Lampung Post dan Lampost.co. Lulusan Jurusan 
Sosiologi, FISIP Universitas Lampung. 

Mengikuti kelas BEM 2020 ini sangat bermanfaat bagi saya, 
apalagi diisi oleh pemateri maupun mentor yg berkelas dan 
mumpuni sehingga menambah pengetahun dan wawasan 
saya di bidang ekonomi. Apalagi saya dengan latar belakang 
liputan di pemerintahan, saya jarang sekali menulis tentang 
perekonomian maupun perbankan. 

Usai mengikuti kelas dari awal hingga akhir saya mandapat 
gambaran mengenai tema liputan yang akan saya kerjakan. 
Sehingga paparan yang disampaikan pemateri ataupun 
mentor saat webinar bermanfaat sekali bagi saya ketika 
liputan. 

Terima kasih untuk para pemateri dan mentor atas ilmu 
dan bimbingannya, serta tak lupa big thanks untuk teman-
teman AJI dan Bank Commonwealth atas kesempatan yang 
diberikan kepada saya dalam mengikuti rangkaian kegiatan 
BEM 202 ini. Semoga ilmu yg diberikan bermanfaat, good 
job...
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Setiaji Bintang Pamungkas menunjukkan sayuran hidroponik miliknya di lantai dua rumah orang 
tuanya di Perumahan Bataranila, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. (Foto: Istimewa)

Saat Pakcoy Berselancar 
di Jagad Maya

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Hidroponik yang sempat naik 
pamor, ternyata juga terlibas virus corona. Sayur hidroponik adalah 
tanaman hasil bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Sayuran 
tersebut ditanam pada medium air berisi zat hara yang mampu 
memberikan kesuburan. Air yang digunakan tersebut dapat didaur 
ulang melalui sistem tertentu. Dengan demikian, sayuran hidroponik 
membuat petani lebih hemat dari segi pemakaian air. 

Aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Hidroponik 
sempat bergeliat untuk memenuhi kebutuhan sayuran yang bebas 
pestisida ini. Namun di kala pandemi Covid-19 ini, sejumlah pelaku 
UMKM Hidroponik mengalami kemerosotan penjualan. 

Hasil dari penjualan berbagai jenis sayuran hidroponik menurun 
cukup drastis. Usaha hidroponik rumahan ini terkena imbas dari 

Saat Pakcoy Berselancar di Jagad Maya
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adanya pandemi Covid-19 ini dengan berkurangnya pembeli atau 
pelanggan, tak ayal pendapatan pun berkurang. Ibu-ibu rumah 
tangga dari komplek perumahan pun semakin berkurang untuk 
membeli sayuran hidroponik ini. Begitu juga juga dengan pemilik 
rumah makan, tidak lagi membeli sayuran segar hidroponik ini 
lantaran rumah makan itu pun gulung tikar terimbas pandemi. 

Mengetahui kondisi ini, para pelaku UMKM hidroponik memutar 
otak untuk tetap bertahan demi mengembangkan usahanya. Mulai 
dari memasarkan produk sayuran hidroponik dari teman ke teman 
hingga gencar memasarkannya lewat media sosial Instagram 
maupun Facebook. 

Sebelum pandemi strategi penjualan menggunakan media sosial 
Instagram dan Facebook dengan mempromosikan berbagai produk 
dan kegiatan di lokasi kebun hidroponik ini belum gencar dilakukan 
atau tidak terlalu intensif. 

“Sebelum pandemi strategi ini diterapkan, tapi tidak terlalu intensif. 
Ketika pandemi, strategi promosi di medsos mulai digencarkan,” 
kata salah satu pelaku UMKM Hidroponik, Setiaji Bintang Pamungkas 
(28), Rabu, 13 Januari 2021. 

Setiaji menjelaskan, ia menggeluti budidaya sayuran hidroponik 
ini sejak awal tahun 2019 dengan nama produknya Ingreen. 
Alumnus Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Lampung ini pun 
memilih menggeluti pengolahan sayuran hidroponik karena bisa 
memanfaatkan lahan yang sempit di lantai dua rumah kediaman 
orang tuanya di Perumahan Bataranila, Kecamatan Natar, Lampung 
Selatan. Budidaya sayuran hidroponik pun tergolong mudah 
perawatannya dan juga bersih. Sayuran yang ia tanam dan dijual 
seperti pakcoy, caisim, kailan, pagoda, bayam, selada maupun 
kangkung. 

Namun usahanya terganggu karena terdampak pandemi. Produksi 
sayuran hidroponik terganggu karena sayuran tidak terjual habis dan 
mempengaruhi biaya produksi. Sebelum pandemi, hasil penjualan 
sayuran hidroponik cukup baik. 

Ia mengungkapkan, sebelum pandemi melanda penghasilan yang 

Ricky Marly 
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didapatkan dari berbagai penjualan sayuran hidroponik ini mencapai 
Rp900 ribu per bulan. “Saat pandemi hanya Rp400-500 ribu per 
bulan,” kata Setiaji. 

Nasib yang sama pun dialami oleh Meza Yupita Sari (29) yang memiliki 
brand Selabung Hidroponik dengan memproduksi sayuran selada, 
daun mint, dan pakcoy. Penurunan pendapatan dari hasil penjualan 
sayuran hidroponiknya cukup besar. Sebelum pandemi, hasil dari 
penjualan sayuran hidroponik seperti selada, pakcoy, dan daun mint 
mencapai angka Rp4 juta. Namun disaat pandemi ini hanya Rp1,5 
juta hingga Rp2 juta. 

Penurunan pendapatan ini terjadi karena permintaan pun menurun. 
Penurunan permintaan terjadi karena rumah makan atau cafe yang 
biasa membeli sayuran hidroponik miliknya pun tutup. 

Meza menceritakan, sejumlah rumah makan yang menjadi 
langganannya tersebut membeli sayuran hidroponik selada miliknya. 
Namun karena sejumlah rumah makan ini pun tutup terimbas 
pandemi sehingga tak lagi membeli selada miliknya. Begitu juga 
dengan daun mint yang dipasarkan di Chandra Department Store, 
salah satu pusat perbelanjaan cukup besar di Lampung. Namun 
daun mint yang manfaatnya bisa dikonsumsi dan sebagai penghias 
minuman ini pun tetap saja permintaannya menurun. Permintaan 
akan kebutuhan sayuran pakcoy pun menurun. Menurut Meza, 
walaupun pangsa pasar pakcoy ini hanya untuk ibu-ibu rumah tangga 
dan sejumlah tetangganya, permintaan pakcoy juga menurun. 

“Selama pandemi (permintaan) menurun 30-40 persen,” kata Meza 
saat ditemui di kebun hidroponiknya yang beralamat di Gang Masjid, 
Jalan Panglima Polim, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, 
Bandar Lampung, Senin, 18 Januari 2021. 

Meza yang juga lulusan dari Jurusan Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian Universitas Lampung ini tidak terlalu banyak menanam 
atau melakukan pembibitan sayuran hidroponik. Di masa pandemi 
dengan peminat yang berkurang, dia tidak terlalu banyak melakukan 
pembibitan. Dalam proses pembibitan ini terdapat dua lokasi yang 
dijadikan sebagai media tanam. Di rumah orang tuanya tersebut 
terdapat dua lokasi yakni di lantai dua dengan ukuran 5 x 12 meter 
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dan di pekarangan depan rumah dengan ukuran sekitar 5 x 8 meter. 
Ia pun memiliki satu lokasi lagi usaha sayuran hidroponik untuk 
mengembangkan usahanya yang berada di rumah saudaranya di 
Way Kandis, Bandar Lampung. 

Meza yang sudah bekerja di salah satu pabrik kopi di daerah Campang, 
Bandar Lampung ini pun menceritkan, selain mendapat penghasilan 
dari penjualan sayuran hidroponik miliknya, ia pun mendapatkan 
penghasilan tambahan dari jasa pemasangan instalasi untuk media 
tanam hidroponik. Jasa ini seperti perakitan atau pemasangan 
paralon dan lainnya. 

“Ya sebelum pandemi Alhamdulillah ada kawan atau dosen yang 
minta dibuatkan untuk merakit paralon hidroponik, tapi saat pandemi 
ini enggak ada satu pun,” ungkapnya. 

Selama pandemi, Meza pun tetap menjalankan usahanya walaupun 
pendapatan tidak sesuai yang diharapkan. Ia pun mengubah strategi 
penjualan untuk sayuran hidroponiknya. Sebelum pandemi, Ia hanya 
cukup melakukan update status di Instagram saja, nanti ada saja 
yang membeli sejumlah sayuran hidroponik miliknya. Namun saat 
pandemi agar sayuran hidroponiknya laku terjual, ia mulai gencar 
melakukan promosi yang lebih kepada personal melalui media sosial 
WhatsApp. “Selama pandemi, marketing-nya dari teman ke teman 
lewat WA. Kalau sebelum pandemi, saya cukup update status saja 
di IG,” katanya. 
 
Strategi Hidroponik agar Bertahan

Sejumlah pelaku UMKM hidroponik mengeluhkan berkurangnya 
pendapatan karena usahanya terdampak pandemi. Penghasilan 
dari penjualan sayuran hidroponik menurun karena pembeli pun 
berkurang. Kondisi ini yang menyebabkan para pelaku UMKM 
hidroponik enggan meminjam permodalan di perbankan. “Saya 
khawatir enggak bisa bayar angsuran di bank per bulannya karena 
pendapatan minim di pandemi ini,” kata Setiaji. 

Menurutnya, meminjam modal di perbankan akan menambah 
beban utang juga mengganggu psikologi karena merasa tak tenang. 
Ujung-ujungnya dia jadi tak fokus bekerja dan dapat mempengaruhi 
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performa kebun hidroponik. Namun walaupun kondisi seperti ini - 
pendapatan berkurang dan enggan meminjam permodalan di bank 
- Setiaji tetap bertahan dengan usaha hidroponiknya. “Investasi yang 
sudah dikeluarkan cukup besar sekitar Rp15 juta sehingga harus 
terus bertahan.” 

Hal yang sama diungkapkan Meza. Dirinya yang mengolah kebun 
hidroponik sejak tahun 2017 dan dikomersilkan tahun 2019 ini tetap 
enggan meminjam permodalan di bank walaupun pendapatan minim 
saat pandemi ini. “Enggak mau minjem, ribet. Terus memikirkan 
bayaran per bulannya, apalagi pendapatan kan berkurang,” ujarnya. 

Namun ia pun tetap bertahan untuk mengurus kebun hidroponiknya 
walapun sayuran ada yang tidak laku terjual dan pendapatan tidak 
sesuai yang diharapkan. “Insya Allah bertahan, karena ini hobi juga, 
sayang juga kalo enggak ditanami walaupun pemasukannya sedikit,” 
kata Meza. 

Walaupun para pelaku UMKM hidroponik ini enggan meminjam 
permodalan di bank, namun sejumlah perbankan menggulirkan 
program untuk UMKM. 

Head of Secured Lending Retail & SME Bank Commonwealth Weddy 
Irsan menjelaskan, situasi pandemi Covid-19 saat ini memberikan 
pukulan berat bagi para pelaku UMKM diantaranya kesulitan 
mendapatkan bahan baku, kesulitan permodalan, dan lainnya. Di sisi 
lain, kinerja UMKM yang kurang begitu baik di masa pandemi bisa 
mengurangi kepercayaan lembaga keuangan seperti perbankan 
dalam pengucuran kredit padahal masih banyak UMKM yang belum 
mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Meski demikian, 
perbankan terus membuka peluang bagi UMKM melalui literasi dan 
inklusi keuangan.

Perbankan membuka kesempatan selebar-lebarnya dan Bank 
Commonwealth memberikan solusi bagi UMKM terkait dengan 
persoalan pembiayaan melalui literasi dan inklusi keuangan. Hal 
ini harus dijalankan berbarengan agar UMKM bisa mendapatkan 
pembiayaan dan juga makin berkembang. 

Perbankan, kata Weddy, punya kiat untuk menyelamatkan nafas 
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pelaku UMKM. Yang terutama dengan pemanfaatan teknologi. 
Dengan memanfatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih 
banyak pelaku UMKM, Bank Commonwealth berupaya menerapkan 
literasi sekaligus juga inklusi keuangan terhadap pelaku UMKM. 

Dalam menjalankan literasi keuangan, Bank Commonwealth melalui 
program WISE (Womenpreneur Indonesia for Sustainability and 
Empowerment) menggandeng Bukalapak memberikan kelas 
edukasi keuangan untuk komunitas UMKM Srikandi Bukalapak, 
hingga Desember 2020 sebanyak 60 ribu pebisnis UMKM telah 
teredukasi melalui kelas WISE bersama Bukalapak. 

“Kami melakukan edukasi keuangan misalnya bagaimana menjaga 
cashflow dengan lebih baik lagi apalagi di masa pandemi seperti 
ini banyak pebisnis yang cashflow-nya kurang terjaga akibat modal 
yang terbatas dan pendapatan yang menurun,” jelas Weddy.

Selain itu, Bank Commonwealth juga menggandeng MasterCard dan 
Mercy Corps Indonesia untuk membantu pengusaha UMKM Indonesia 
mendorong pertumbuhan bisnis UMKM melalui pendampingan 
secara digital dengan platform MicroMentor. Hingga Desember 
2020, lebih dari 4.000 mentees atau pelaku UMKM bergabung di 
platform MicroMentor. Dalam tahun pertamanya, program ini sudah 
berhasil menciptakan 1,158 pekerjaan baru bagi pelaku UMKM di 
platform ini.

Dari sisi inklusi keuangan, Bank Commonwealth membangun 
ekosistem digital untuk mendukung perkembangan UMKM 
melalui pemberian pinjaman secara online yang berkolaborasi 
dengan platform merchant digital serta mendukung kemudahan 
bertransaksi di masa pandemi dengan solusi layanan perbankan 
digital. Bank Commonwealth juga menjalankan program relaksasi 
kredit UMKM yang terdampak pandemi secara digital tanpa perlu 
tatap muka langsung.

Weddy juga menambahkan, di masa pandemi ini UMKM masih tetap 
bisa mendapatkan pembiayaan dari Bank, kriteria yang diterapkan 
Bank di antarannya adalah perizinan lengkap, laporan keuangan, dan 
prospek bisnis yang baik. “Jika kriteria tersebut dipenuhi lengkap, 
Bank akan dengan mudah mengucurkan pembiayaan,” tutup Weddy.

Ricky Marly 
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Ingreen Kukuh Bertahan

Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin ini yang dirasakan oleh 
Setiaji yang mengelola usaha sayuran hidroponik dengan produknya 
bernama Ingreen. Setelah pembeli sayuran hidroponiknya berkurang 
karena pandemi, sayuran yang ditanam pun terkena hama saat 
dipanen sehingga tak layak jual. 

Setiaji menceritakan, setiap kali panen sayuran hidroponik memang 
ada sebagian sayuran yang terserang hama, yakni ulat dan kutu 
daun. Setiap kali panen ada sekitar 10 persen sayuran yang terkena 
hama yang menyebabkan daun menjadi rusak sehingga tak layak 
jual. “Itu paling minim (10 persen), kalau parah bisa 30-40 persen,” 
ungkapnya. 

Sejumlah sayuran yang terkena hama tersebut pun hanya tidak 
layak jual, namun tetap layak dikonsumsi. Sejumlah sayuran yang tak 
layak jual tersebut diberikan kepada tetangganya. Sehingga dengan 
kondisi ini, ia pun mengalami kerugian ditambah dengan pembeli 
yang berkurang karena pandemi. 

“Banyak yang enggak layak jual dan pembeli berkurang karena 
pandemi. Hama merusak tanaman, kalau pandemi orang-orang 
mengurangi belanja sayuran hidroponik yang relatif lebih tinggi 
harganya dibanding sayuran biasa,” ujarnya mengisahkan kondisi 
yang dialaminya saat ini. 

Kisah lainnya, Setiaji memiliki sejumlah pelanggan ibu-ibu komplek 
perumahan yang sering berbelanja sayuran hidroponik dengannya. 
Namun lagi-lagi, ibu-ibu rumah tangga tersebut pun mengurangi 
belanja sayuran hidroponik miliknya. Menurut Setiaji, harga sayuran 
hidroponik memang sedikit lebih mahal dari pada harga sayuran di 
pasar tradisional. Harga sayuran hidroponik sedikit mahal dikarenakan 
lebih segar dan kebersihannya. 

Ia mencontohkan, harga satu ikat kangkung di pasar tradisional Rp1-2 
ribu, namun harga sayuran kangkung hidroponik mencapai Rp5 ribu. 
Begitu pula dengan harga satu ikat bayam di pasar tradisional Rp5 
ribu, namun untuk sayuran bayam hidroponik mencapai Rp7-8 ribu. 
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“Pelanggan ibu-ibu perumahan berkurang, mungkin mereka saving 
budget juga karena sayuran hidroponik lebih mahal,” ungkapnya. 

Walaupun mengalami kondisi sulit seperti ini, sayuran hidroponik 
dengan nama produk Ingreen tetap ingin bertahan. Segala cara 
dilakukan Setiaji agar sayuran hidroponik yang sudah dipanen laku 
dijual, salah satunya gencar melakukan promosi di sosial media. 
“Saya mencoba lebih sering mem-posting story Instagram untuk 
menunjukkan eksistensi dan menampilkan berbagai kegiatan di 
kebun (hidroponik) kami,” katanya.  

Selanjutnya bagi pembeli diperkenankan untuk membuat story 
atau testimoni. “Kemudian kami repost di story Instagram kami 
dan dimasukkan ke fitur sorot sebagai display. Selain itu, sempat 
mencoba membuat konten di Youtube edukasi dan aktivitas di 
kebun,” jelasnya. 

Demikian juga dengan Facebook yang langsung tertaut dengan 
akun Instagram. Jadi apapun yang dipromosikan di story Instagram 
akan muncul di Facebook. Kemudian membuat konten di Instagram 
agar konsumen dan calon konsumen tidak bosan dan mendapatkan 
edukasi terkait hidroponik. 

“Gambar yang di-posting di Instagram harus eyecatching dan harus 
melalui tahap editing menggunakan aplikasi edit foto. Postingan 
harus tepat sasaran seperti ke usia 30 tahun ke atas yang telah 
melirik sayur sehat bebas pestisida,” katanya.

Cepat dan tanggap terhadap konsumen yang bertanya baik melalui 
direct message (DM) atau WhatsApp. Selain itu menanggapi 
komentar konsumen di feed Instagram dengan santun. “Kami juga 
memberikan promosi seperti beli empat gratis satu, gratis ongkir 
di waktu-waktu tertentu, semua informasi promo kita share di akun 
Instagram,” ujarnya. 

Karya telah tayang di Lampost.co, 3 Februari 2021

Ricky Marly 
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Rosmayanti  
Warta Ekonomi

Lahir di Bandar Lampung, 16 Maret 1992. Saat ini sebagai 
Asisten Editor di Warta Ekonomi. Lulusan S1 Sastra Jerman 
di Universitas Padjadjaran.

Dari pelatihan BEM 2020 saya mendapat banyak insight, 
terutama ilmu jurnalistik yang berhubungan dengan 
peliputan perbankan dan UMKM. Terima kasih kepada para 
mentor, AJI, dan Bank Commonwealth atas kesempatannya 
bergabung sebagai peserta BEM 2020.
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Foto: CV Jaya Niaga

Peran Guru Bantu UMKM 
Bertahan di Tengah 
Pandemi

WE Online, Jakarta - Peran seorang mentor begitu penting bagi 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam proses menjalankan 
bisnisnya. Begitu prinsip Tri Nuryani (28) saat baru mendirikan 
bisnisnya tiga bulan lalu.

Sejak memutuskan memulai usaha bersama dua rekannya, founder 
Tripitory ini menemukan platform MicroMentor yang dia anggap 
sesuai kebutuhannya saat itu. Yaitu seorang mentor yang bisa 
berbagi wawasan terkait industri bisnis yang dijalankannya. Lalu, 
mendaftarlah dia ke platform tersebut.

Tri mengelola usaha di bidang industri pariwisata, khususnya 
perhotelan. Usahanya berupa software manajemen hotel yang 
terintegrasi untuk membantu proses operasional hotel bintang 3 
dan 4 menjadi efisien di era new normal. Ide bisnisnya berangkat 
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dari kondisi industri pariwisata yang sedang tidak baik-baik saja, dan 
hotel-lah yang paling terdampak oleh pagebluk COVID-19. 

Sayangnya, Tri tak punya cukup ilmu terkait perhotelan. Karena itu, ia 
ingin mendapat mentor yang bisa memberikannya insight (wawasan) 
terkait industri perhotelan, terutama ekosistem manajemennya.

“Kami butuh seorang mentor yang bisa mengarahkan bisnis yang 
benar. Melakukan usaha bukan cuma jualan, juga butuh tahu cara 
membuat suatu strategi, bagaimana (usaha) bisa tumbuh dan 
lainnya,” tutur Tri kepada Warta Ekonomi (13/1/2021).

Tri mendapatkan mentor yang mengajarinya tidak hanya skill 
menjadi wirausaha, namun juga pengetahuan tentang startup 
dan teknogi informasi. Dia mendapatkan banyak wawasan baru 
meski baru didampingi mentor sekitar dua bulan. Tri mendapatkan 
pendampingan dari sang guru guna mengatasi beragam masalah 
yang dia hadapi.

“Mentor saya menguatkan dasar-dasarnya dulu. Dia cukup 
kooperatif. Tidak cuma kasih ide, tapi juga mendengarkan masalah 
saya,” ungkapnya.

MicroMentor, bagi Tri, telah membantu orang seperti dirinya yang 
membutuhkan mentor karena bisa bertemu dengan orang-orang 
yang sudah ahli dan sukses di bidangnya, yang secara sukarela 
membagikan ilmunya. 

“Di sini, orang-orang yang ingin usahanya berjalan baik, ingin 
mengembangkan diri, atau punya masalah lain, bisa teratasi,” Tri 
mengisahkan.

Manajemen Arus Kas 

Serupa tapi tak seirama dengan Tri, adalah Rangga Septiana (30), 
pelaku UMKM di bidang alat kesehatan. Menurut Rangga, bisnis yang 
dijalankan tanpa seorang mentor mungkin saja bisa berhasil, tapi 
target yang dituju sulit dicapai. Banyak hal yang ia dapat sebagai 
mentee MicroMentor. Ia mengaku belajar mengelola arus kas (cash 
flow), bisnis dan wawasan lainnya dari sekitar 10 mentor.

Peran Guru Bantu UMKM Bertahan di Tengah Pandemi
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Dari MicroMentor, pemilik usaha produksi kapas dan kasa ini belajar 
bahwa pelaku UMKM sulit mengembangkan usahanya lantaran satu 
hal yakni pencatatan keuangan pribadi dan usahanya tidak terpisah. 
Rangga lantas belajar mengelola keuangan usahanya dengan 
memisahkan modal dan keuangan pribadi. Sehingga diakuinya 
bisnisnya bisa berkembang.

“Kehadiran MicroMentor membantu saya. Ternyata berbicara 
masalah bisnis ini sangat kompleks, di sana (MicroMentor), saya bisa 
bertukar pikiran,” ujarnya saat pelatihan Banking Editors Masterclass 
(BEM) yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Bank 
Commonwealth beberapa waktu lalu.

Berkat pendampingan mentor dari MicroMentor, diakuinya, omzet 
usaha yang sudah ia jalankan sejak 2013 ini mengalami peningkatan 
sebesar 30-40%. Di samping manajemen keuangan, Rangga juga 
belajar mendigitalisasi produk usahanya dengan masuk ke berbagai 
platform marketplace seperti Tokopedia.

Wawasan terkait arus kas paling membekas bagi Rangga. Arus kas 
yang bagus ialah bisa memutar uang secara cepat, dikonversikan 
stok produk yang selalu tersedia. Apabila arus kas sudah baik, maka 
bisa menyediakan stok produk untuk pelanggan di hari itu juga. “Yang 
mengubah segala-galanya itu pola pikir usahawan dan manajemen 
keuangan,” kisahnya.

Rosmayanti
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Nahasnya, usaha Rangga ini tak luput dari dampak pandemi Covid-19. 
Omzetnya merosot tajam. Penurunannya setara dengan kenaikan 
omzet usai mendapatkan pendampingan MicroMentor yakni sekitar 
40%. Tapi, pemasaran secara digital di marketplace Tokopedia dan 
website mampu menyelamatkan usahanya dari dampak pandemi 
Covid-19.

“Saya merambah digitalisasi, jangkauan pasarnya luas. Alhamdulillah 
digitalisasi bisa menyangga (bisnis) saya untuk saat ini, di saat 
pandemi bisnis secara konvensional tidak berjalan,” katanya.

Pemilik usaha CV Jaya Niaga di Kabupaten Bandung ini menyatakan 
mentoring dari MicroMentor membantunya mendapat kredit modal 
kerja (KMK) dari Bank BRI Unit Kota Bandung sebanyak tiga kali. Dua 
kali senilai masing-masing Rp25 juta, dan ketiga kalinya tembus 
Rp250 juta.

Dari mentoring, ia melakukan beberapa langkah sehingga mampu 
meraih kepercayaan dari perbankan. Mendirikan usaha jenis CV, 
mengantongi izin usaha, dan juga mempercantik arus kas.

Survei Mercy Corps

Director of Programs-Agriculture, Entrepreneurship, dan Financial 
Inclusion, Mercy Corps Indonesia (penyedia MicroMentor), Andi 
Ikhwan, bilang berdasarkan riset yang dilakukan Mercy Corps pada 
Juni 2019, MicroMentor memberikan maanfaat bagi sejumlah UMKM 
binaannya.

Misalnya sekitar 91% UMKM binaan MicroMentor bisa bertahan 
di tahun pertama usahanya, serta 89% mengalami peningkatan 
kapasitas, baik di bidang keuangan, manajemen, maupun keahlian 
personal.

“Mereka yang mendapatkan pendampingan bisa menciptakan 
kesempatan lapangan kerja baru,” Andi menjelaskan.

Tergabung dalam MicroMentor, tak lantas bisa langsung menemukan 
mentor yang cocok. Hal ini dialami Tri Nuryani selama beberapa 
waktu lantaran para mentor yang berdomisili di Indonesia tak ada 
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yang meresponsnya. Selain itu, trafik MicroMentor yang rendah dan 
ada mentor yang tidak aktif jadi kendala dia cepat mendapatkan 
pembimbing.

Tri pun akhirnya berjodoh dengan seorang warga negara Indonesia 
yang menetap di Amerika Serikat sebagai mentornya. “Sebenarnya 
saya mencari mentor orang Indonesia yang ngobrol menggunakan 
bahasa Indonesia juga,” kata Tri.

Meski bersyukur atas kehadiran MicroMentor karena begitu 
bermanfaat bagi dirinya, Tri berharap mentee-mentee lain tak 
kesulitan mendapat mentor seperti yang dialaminya. Sarannya, 
MicroMentor bisa aktif bekerja sama dengan beberapa mentor yang 
siap sedia merespons mentee yang kesulitan mendapat mentor.

“Jadi, saat mentee tak kunjung mendapat respons dari mentor yang 
dituju, masih ada pilihan mentor dari MicroMentor itu sendiri.”

Rosmayanti
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MicroMentor memang platform yang membebaskan masyarakat 
bisa mendaftar secara sukalera sebagai mentor atau mentee.

Menanggapi keluhan Tri, Ikhwan membenarkan masalah tersebut 
memang kerap terjadi. Karena itu, Mercy Corps tengah berusaha 
untuk bisa mengakselerasi mentor dan mentee agar menjadi active 
user, tidak hanya terdaftar di platform.

Dia akan melakukan beberapa langkah untuk membantu UMKM 
yang mengalami kendala tersebut. Sehingga semua mentor bisa 
aktif memberikan pendampingan yang dibutuhkan UMKM.

“Basicly kami sebetulnya memfasilitasi seorang mentor bisa 
memberikan pendampingan kepada UMKM, sebaliknya UMKM 
bisa mencari mentor yang bisa membantunya,” ucapnya melalui 
sambungan telepon (22/1/2021).

Peluang Dukungan Finansial

Mercy Corps bekerja sama dengan salah satu bank swasta asing 
di Indonesia, Bank Commonwealth. Namun, saat ini bank tersebut 
belum memberikan fasilitas kredit kepada UMKM yang tergabung di 
MicroMentor.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada upaya 
kerja sama yang mengarah pada pemberikan dukungan secara 
finansial kepada para UMKM MicroMentor.

“Kerja sama lanjutan dengan Commbank sampai Juli 2022, kami 
akan melihat kemungkinan kalau nantinya UMKM yang teregister 
di platform MicroMentor, mereka bisa support pembiayaan juga,“ 
ungkap Ikhwan.

Hal ini dibenarkan oleh Corporate Communication Bank 
Commonwealth Bayu Irawan. Ia mengatakan kerja sama dengan 
MicroMentor adalah bagian dari program tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR) perusahaan dan belum merambah ke fasilitas 
pembiyaan.
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“Tidak menutup kemungkinan ke depan kami bisa explore (ke fasilitas 
kredit),“ tandasnya (21/1/2021).

Bappenas dalam Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak 
Covid-19 terhadap UMKM yang terbit Desember 2020 menyebutkan 
saat pandemi sebanyak 48,56% UMKM yang disurvei membutuhkan 
pendampingan dan konsultasi bisnis dari organisasi atau lembaga 
pendukung UMKM.

Studi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) juga menemukan 
60% UMKM di Indonesia membutuhkan pelatihan rencana bisnis 
agar bisa bertahan di tengah pandemi.

Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan bisnis 
bagi pelaku UMKM guna melawan gempuran pandemi Covid-19 agar 
bisa kembali bangkit. Apalagi, sektor ini menyumbang 61,1 persen 
dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018, dengan 
daya serap tenaga kerja dunia usaha hingga 97 persen atau setara 
117 juta pekerja.

Rosmayanti
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Pendampingan di Platform BRILIAN

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI), bank yang identik dengan 
UMKM, memfasilitasi kebutuhan mentor bagi UMKM. Sebelum 
Covid-19 mewabah, tepatnya pada 2016 BRI telah mengembangkan 
platform Wirausaha BRILIAN guna memfasilitasi kebutuhan edukasi 
UMKM melalui website dan aplikasi.

Tina Lubis (50), pelaku usaha bidang kerajinan tas, menyatakan 
dengan mendapatkan pelatihan dari Wirausaha BRILIAN, telah 
membantunya menaikkan omzet bulanan sekitar 0,3% dari 
sebelumnya Rp15 jutaan per bulan.

“Ini omzet saat sebelum pandemi ya,“ katanya saat dihubungi 
(11/1/2021).

Tina tergabung dalam Wirausaha BRILIAN sejak 2018. Dari sana, ia 
mendapat banyak ide produksi kerajinan tas dan cara pemasaran 
produk yang lebih tepat. Jejaringnya pun makin luas lantaran bisa 
saling bertukar ide dan bertemu dengan sesama pengrajin.

Dia mengakui awal mulanya hanya menjual satu-dua buah produk tiap 
bulan di kalangan teman dan saudara. Produknya mulai dikenal usai 
mengikuti beragam bazar UMKM. Selain memasarkan produk secara 
konvensional, ia mulai menjual produknya melalui marketplace di 
Lazada dan Shopee sejak tiga tahun lalu.

Omzet dari penjualan baik online dan offline lama-lama meningkat. 
Berkat beragam strategi yang diterapkannya, seperti promo atau 
diskon, meningkatkan penjualan online di beberapa marketplace dan 
media sosial, kualitas produk dan juga menambah koleksi tas kulit 
batik, dalam 2 tahun terakhir omzetnya mencapai Rp12-17 jutaan per 
bulan.

“Sebelumnya hanya (memproduksi) tas kulit sintesis,” kata Tina.

Seperti UMKM lain, usaha bernama Rancakbana di Depok ini turut 
terdampak pandemi Covid-19. Tina bilang penjualan produknya 
turun signifikan. Sayangnya, ia enggan merinci berapa persen angka 

Peran Guru Bantu UMKM Bertahan di Tengah Pandemi
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penurunan tersebut. Beruntungnya, usaha Tina masih bisa bernafas 
dari pemasaran via marketplace.

“Dengan pelatihan online (BRILIAN), (saya) menggenjot penjualan 
online dan meningkatkan mutu produk agar lebih bervarian,“ ujarnya.
Penurunan omzet UMKM Indonesia akibat pandemi sudah diungkap 
oleh hasil survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Riset itu 
menyebutkan 4 dari 5 perusahaan atau 80% responden mengakui 
pendapatannya turun tajam.

Rinciannya, sekitar 34% perusahaan yang disurvei pendapatannya 
menurun 25%. Lalu, 18% responden mengalami penurunan 
pendapatan 25-50%, serta 28% responden sisanya pendapatanya 
anjlok lebih dari 50%.

Di samping mendapatkan pelatihan, Tina mengaku mendapatkan 
tawaran pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) di Wirausaha BRILIAN. 
Namun ia tak mengambilnya, sebab hingga saat ini usahanya masih 
bisa berjalan tanpa kredit bank.

“Kebetulan modalnya masih ada,” akunya.

Rosmayanti
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Pengurusan Sertifikasi Halal

Pelaku UMKM lain, Devi Maharani (40), bilang pelatihan Wirausaha 
BRILIAN sesuai dengan permasalahan bisnis yang dijalaninya. Pemilik 
Dapur Cihuuyy ini telah mengantongi izin Produksi Industri Rumah 
Tangga (P-IRT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Namun perpanjangan sertifikasi halalnya ternyata mengalami 
kendala.

“Yang pengajuan sertifikat halal saya dibantu (BRILIAN). (Pengurusan) 
sertifikasi saya dengan nominal menurut saya gede banget. Tapi 
saya dibantu Rp2,5 juta,” kisah Devi.

Baru bergabung dengan Wirausaha BRILIAN saat pandemi muncul 
sekitar April 2020, Devi mengaku pelatihan yang diberikan 
bermanfaat pada keterampilannya (soft skill). Namun, secara bisnis 
menurutnya belum ada perubahan secara signifikan.

“Secara bisnis belum ya, saya belum ikutan bazarnya mereka. Paling 
nambah soft skill, branding dan networking.”

Di awal-awal pandemi, usaha Devi yang mempekerjakan 9 karyawan 
ini termasuk yang beruntung lantaran menuai berkah berlipat. Pada 
April-Agustus tahun lalu, ia bisa meraih omzet hingga Rp90 jutaan 
per bulan akibat pesanan yang membludak.

Peran Guru Bantu UMKM Bertahan di Tengah Pandemi
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Namun, memasuki Desember 2020 hingga sekarang omzetnya turun 
drastis. Bahkan ia sempat merumahkan beberapa karyawannya.

“Saya rasa Desember pertengahan sampai sekarang, posisinya dari 
segi omzet, paling tidak bagus,“ Devi menjelaskan.

Meski begitu, ia menegaskan bisnisnya yang belokasi di Bogor 
tersebut masih bisa bertahan sehingga tidak berniat mengajukan 
kredit dari perbankan mana pun untuk mendapatkan tambahan 
modal.

Dorong UMKM Naik Kelas

Agus Rachmadi, Direktur BRI Microfinance Center, menyatakan 
dengan mengikuti Program Pemberdayaan UMKM Naik Kelas 
Terpadu, UMKM dipersiapkan untuk bisa lebih mudah mengakses 
permodalan. Artinya, secara kapasitas memiliki kualifikasi yang 
dipersyaratkan oleh perbankan sebagai penyalur permodalan.

“Melalui menu simulasi kredit, UMKM dapat melihat gambaran 
perhitungan pinjaman untuk UMKM dari BRI serta mengajukan 
permohonan pinjaman melalui tab yang disediakan,“ katanya kepada 
Warta Ekonomi (19/1/2021). 

Menurut Agus, Wirausaha BRILIAN mengadakan webinar atau 
pelatihan online secara gratis untuk tema-tema produktif yang bisa 
jadi inspirasi tambahan terutama bagi UMKM yang usaha utamanya 
terhambat akibat pandemi. Pelatihan online selama pandemi ini 
diklaimnya telah diikuti oleh lebih dari 2.000 UMKM dari seluruh 
Indonesia.

“Pelatihan online ini mendapat dukungan penuh dari Bank BRI 
sebagai pembina Wirausaha BRILIAN,“ ungkap Agus.

Pengalaman para UMKM tersebut membuktikan, dengan pelatihan 
dan pendampingan, memang tak sepenuhnya bisnis mampu 
menagkal dampak pandemi Covid-19, tapi setidaknya mereka masih 
bisa bertahan. Baik MicroMentor atau Wirausaha BRILIAN sama-
sama punya keunggulan. Mana yang akan dipilih UMKM, tergantung 
pada kebutuhan dan kesesuaian dengan usahanya masing-masing.

Rosmayanti



266 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

*Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI - 
Commonwealth Bank

Penulis: Rosmayanti

Karya telah tayang di WartaEkonomi.co.id, 5 Februari 2021

Peran Guru Bantu UMKM Bertahan di Tengah Pandemi



267Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Foto: Unsplash/William Iven

UMKM Tergagap Teknologi 
di Masa Pandemi

WE Online, Jakarta - Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, usaha 
mikro kecil dan menengah (UMKM) dituntut untuk masuk dalam 
ekosistem digital. Sayangnya, UMKM yang memanfaatkan teknologi 
dalam menjalankan usahanya masih sangat minim.

Data Kemenkop-UKM menyebut per Desember 2020, baru 16% 
atau 10,6 juta dari total 64 juta UMKM yang terhubung ke dalam 
ekosistem digital. Meski begitu, angka ini naik 3% dibandingkan awal 
tahun lalu yang hanya 13%.

Mengutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, Staf Khusus Menteri 
Koperasi dan UKM Riza Damanik membeberkan rinciannya, 94% 
UMK tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya 
dan 90% UMK tidak menggunakan internet.

Rosmayanti
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“Tadinya sebelum pandemi sekitar 13% atau 8 juta setelah pandemi 
10,6 juta yang sudah terhubung ke ekosistem digital,” ungkapnya di 
pelatihan Banking Editors Masterclass (BEM) yang diadakan Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) bersama Bank Commonwealth beberapa 
waktu lalu.

Ia menilai bahwa minimnya UMKM yang go digital ialah karena literasi 
digital di kalangan UMKM, terutama usaha mikro, masih rendah. 

Untuk itu, ia mendorong UMKM untuk terus meningkatkan 
infrastruktur, seperti penggunaan komputer, laptop, dan internet 
maupun pengetahuan menjalankan aplikasi, platform dan sebagainya.

Hambatan selanjutnya ialah kualitas produk. Dia menyebutkan 
produk-produk yang dipasarkan UMKM Indonesia melalui daring 
kalah bersaing dengan produk usaha besar dan produk impor yang 
marak di marketplace. 

Hal ini dibenarkan oleh Tina Lubis (50), pelaku usaha kerajinan tas 
di Depok. Menurut pengalaman pemilik usaha bernama Rancakbana 
ini, persaingan produk di marketplace terbilang sangat ketat lantaran 
mesti bersaing dengan produk-produk yang lebih murah dari luar 
negeri, seperi China.

Ia pun berharap pemerintah bisa terus melakukan kampanye untuk 
keberpihakannya pada produk-produk dalam negeri.

“Selama online, kendala saingan barang dari China lebih murah, 
ongkirnya juga murah. Padahal harapan terakhir kami pada online,” 
bebernya kepada Warta Ekonomi (10/1/2021).

Devi Maharani (40), pemilik usaha Dapur Cihuuyy di Bogor, juga 
merasakan hal serupa. Selama pandemi Covid-19 berlangsung, 
dikatakannya, persaingannya terjadi antarproduk dalam negeri 
lantaran makin banyak UMKM dadakan yang muncul. Pasarnya 
otomatis jadi semakin sedikit.

“Kalau kue itu jadi terbagi-bagi,” celetuknya (9/1/2021). Dapur 
Cihuuyy telah memasarkan produknya ke berbagai marketplace 
seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee dan sebagainya.

UMKM Tergagap Teknologi di Masa Pandemi
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Ia mengaku gagap teknologi (gaptek) sehingga merekrut satu 
karyawan khusus untuk pemasaran secara online. Di tengah 
pandemi saat ini menurutnya suka tidak suka ia harus menambah 
biaya untuk digital marketing yang sebelumnya tidak masuk dalam 
kalkulasi keuangannya. 

Terakhir, menurut Riza, kendala yang dihadapi UMKM go digital ialah 
kapasitas usaha UMKM itu sendiri. Ia berharap UMKM meningkatkan 
kapasitas produksinya agar masuk dalam skala ekonomi sebelum 
masuk dalam ekosistem digital. Hal ini penting karena masuk digital 
bisa saja membuat pesanan jadi membludak.

Untuk itu, ada beberapa langkah atau program prioritas dari 
Kemenkop-UKM untuk mendukung UMKM go digital diantaranya 
memfasilitasi pengembangan IT dan inkubasi bisnis di sejumlah 
perguruan tinggi. Selanjutnya, pelatihan, konsultasi dan 
pendampingan.

“Salah satunya melalui edukukm.id dan program Kakak Asuh UMKM 
di SMESCO,” ujarnya (19/1/2021).

Selanjutnya, yang tidak kalah penting ialah pengembangan kemitraan 
usaha berbasis rantai nilai dan penggunaan inovasi dan teknologi.

*Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI - 
Commonwealth Bank

Penulis: Rosmayanti

Karya telah tayang di WartaEkonomi.co.id, 5 Februari 2021
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Marketplace menjadi perpanjangan tangan bank untuk menyalurkan kredit ke Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM). Ilustrasi.

Jalan Pintas Bank Jangkau 
Wong Cilik

Jakarta, CNN Indonesia -- “Saya awalnya online dulu sih, terus baru 
buka di Tanah Abang untuk mencari pasar yang lebih besar,” kata 
Stephen, pedagang baju Tenabang, pada suatu siang.

Ia menyewa kios itu pada awal tahun lalu. Malang, belum tiga bulan, 
pandemi corona menghantam. Satu per satu kios di kiri-kanan nya 
tutup. Pusat tekstil terbesar Asia Tenggara yang biasanya hirup pikuk 
itu, kini sepi.

Stephen beruntung. Ia bisa bertahan dengan berjualan pakaian 
melalui lokapasar atau marketplace. Berbekal laptop, jaringan 
internet, dan akun seller pada dua marketplace ternama, ia melayani 
pesanan grosir dari puluhan ‘Admin’, pengecer busana online untuk 
para ‘Sis’.

“Saya memasok ke toko-toko yang berbasis online,” jelasnya.

Safyra Primadhyta 
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Stephen tak bisa membayangkan apabila corona mewabah saat tidak 
ada aplikasi belanja online seperti sekarang. Ia pasti kelimpungan 
untuk membayar sewa kiosnya yang mencapai puluhan juta per 
tahun.

Belanja online naik daun selama pandemi. Maklum, pemerintah 
menerapkan pembatasan aktivitas sosial yang membuat masyarakat 
lebih banyak di rumah. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah 
transaksi e-commerce meningkat hampir dua kali lipat, yaitu dari 80 
juta transaksi pada 2019 menjadi 140 juta transaksi sampai Agustus 
2020.

Ketika sebagian besar sektor lain memble, jumlah pengunjung web 
tiga marketplace terbesar di Indonesia, Shopee, Tokopedia dan 
Bukalapak, melesat. Riset iPrice mencatat, per kuartal III 2020, rata-
rata jumlah pengunjung bulanan ketiga platform mencapai 212,8 
juta atau melonjak 29 persen dari periode yang sama tahun lalu, 
164,6 juta.

Marketplace juga menawarkan cara instan bagi siapapun yang 
ingin menjadi wirausaha. Suatu alternatif yang relevan di tengahnya 
maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.

Tokopedia, misalnya, jumlah penjual yang terdaftar hingga akhir tahun 

Stephen bisa bertahan di Tanah Abang karena fokus memasok baju untuk pengecer online. (CNN 
Indonesia/ Safyra Primadhyta).

Jalan Pintas Bank Jangkau Wong Cilik



273Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

lalu lebih dari 9,9 juta penjual, meningkat dari tahun sebelumnya yang 
masih berkisar 7 jutaan. “Hampir 100 persen adalah UMKM, bahkan 
94 persen berskala mikro,” kata VP of Corporate Communication 
Tokopedia Nuraini Razak.

Hal sama juga terjadi pada Bukalapak. Dalam temu media yang 
digelar awal Januari lalu, CEO Bukalapak Rachmat Kaimudin 
mengungkapkan jumlah pelapak online perusahaan meningkat dari 
kisaran 5 juta menjadi lebih dari 6 juta pelapak di mana mayoritasnya 
adalah UMKM.

Sementara itu, perbankan nasional punya kewajiban untuk 
menyalurkan minimal 20 persen dari total portofolio kredit kepada 
UMKM. Pekerjaan rumah itu tertuang dalam Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No.17/12 Tahun 2015 tentang Pemberian Kredit atau 
Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka 
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sejak 2017, Bank Indonesia mencatat rasio kredit UMKM terhadap 
total kredit tertahan di kisaran 20 persen secara industri. Khusus 
tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran 
kredit UMKM mencapai Rp1.088 triliun dari total kredit yang berkisar 
Rp5.480 triliun.

Porsi penyaluran kredit UMKM di Indonesia tertahan di kisaran 20 persen selama beberapa tahun 
terakhir. (CNN Indonesia/Basith Subastian).

Safyra Primadhyta 
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Porsi penyaluran kredit itu relatif kecil apabila dibandingkan 
dengan negara tetangga. Mengutip laporan ‘Financing SMEs and 
Entrepreneurs 2020 : An OECD Scoreboard’, porsi penyaluran kredit 
ke UMKM di Malaysia  dan Thailand sudah mencapai 50 persen. 
Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan masing-masing 66 persen 
dan 81 persen. 

Jika dilihat lebih lanjut, tertahannya porsi kredit UMKM di Indonesia 
bisa terjadi karena selama ini mayoritas penyaluran dilakukan oleh PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Per September 2020 
saja bank yang identik dengan ‘wong cilik’ itu menyalurkan kredit 
UMKM sekitar Rp754,3 triliun atau setara dengan 80,65 persen dari 
total kreditnya.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat 
menilai hal itu terjadi lantaran setiap bank memiliki segmen pasar 
yang berbeda. Ada bank yang bisnisnya fokus pada pembiayaan 
usaha kecil, seperti BRI. Untuk menunjang bisnisnya, BRI memiliki 
banyak kantor cabang dan unit pembantu hingga ke pelosok daerah. 
Sementara, ada bank yang fokus menyalurkan kredit pada korporasi 
maupun konsumer. Konsekuensinya, jumlah kantor cabang juga 
terbatas di kota-kota besar.

“Untuk bank-bank tertentu kan kantornya hanya tertentu saja 
sedangkan UMKM kan harus beredar ke mana-mana,” ujar Teguh 
kepada penulis.

Gandeng Marketplace

UMKM sendiri memiliki peran penting terhadap perekonomian. 
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UKM, 
jumlah UMKM tahun lalu mencapai 64 juta atau setara dengan 
99 persen unit usaha di Indonesia. Meski kontribusinya terhadap 
perekonomian sekitar 57 persen, perannya terhadap penyerapan 
tenaga kerja mencapai 97 persen. Artinya, kejatuhan UMKM bakal 
menimbulkan berbagai persoalan mulai dari perlambatan laju 
ekonomi, pengangguran hingga kemiskinan.

Tak ayal, Teguh mendukung upaya bank yang ingin meningkatkan 

Jalan Pintas Bank Jangkau Wong Cilik
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porsi penyaluran kredit mereka kepada usaha kecil saat pandemi, 
salah satunya dengan berkolaborasi bersama marketplace. Wasit 
jasa keuangan itu telah memasang rambu-rambu kerja sama itu. 
Salah satunya dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 
tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank 
Umum.

Dalam Pasal 8 POJK 12/2018, bank umum bisa bekerja sama dengan 
mitra dalam penyediaan layanan perbankan digital berdasarkan 
perjanjian kemitraan. Mitra bank tersebut dapat berupa lembaga 
jasa keuangan (LJK) maupun lembaga non-LJK. Kemudian, Pasal 13 
beleid yang sama mengatur cakupan layanan bisa berupa layanan 
informatif, layanan transaksional dan/atau layanan lain berdasarkan 
persetujuan OJK.

“Sekarang ketemu fisik sudah berkurang mau tidak mau harus 
berinovasi dengan digitalisasi,” ujar Teguh.

Direktur Shopee Christin Djuarto menyadari pentingnya pemulihan 
UMKM agar roda perekonomian Indonesia dapat terus berputar. 
Untuk itu, sampai saat ini, Shopee menjadi perpanjangan tangan dari 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan BRI untuk menyalurkan 
Kredit Usaha Rakyat (KUR).

UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia namun porsi penyaluran kreditnya baru 20 
persen dari total kredit. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Safyra Primadhyta).

Safyra Primadhyta 
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“Hingga saat ini, program penyaluran KUR bersama dengan beberapa 
bank sudah berhasil menjangkau ribuan pengusaha mikro di platform 
kami,” kata Christin.

 Langkah serupa juga diambil Bukalapak melalui BukaModal. Melalui 
fitur itu, pelapak mendapatkan bantuan modal kerja dari berbagai 
mitra perusahaan di antaranya Akseleran, Investree, Modalku, 
Koinworks, Taralite dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Pelapak memiliki keleluasaan untuk memilih partner pinjaman baik 
fintech ataupun bank, apabila memenuhi kriteria yang ditentukan 
oleh masing-masing penyedia pinjaman kami,” ujar Head of 
Investment & Financing Solutions Bukalapak Dhinda Arisyiya. 

Rata-rata bunga yang diberikan oleh rekanan pembiayaan BukaLapak 
kepada pelapak adalah berkisar dari 0,75 persen hingga 2,1 persen 
setiap bulannya. Besaran bunga bergantung ketetapan dari masing-
masing rekanan dan profil risiko pelapak.

Dinda mengatakan jumlah mitra yang menjadi debitur layanan itu 
masih relatif kecil karena cuma berkisar ribuan. Ia menduga hal itu 
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemungkinan perubahan 
fokus para pelapak dalam mengembangkan bisnisnya, ataupun 
proses asesmen penyedia pinjaman pada masa pandemik yang lebih 
selektif dan ketat.

Tokopedia juga berperan sebagai jembatan penghubung antara 
para penjual dengan BRI dalam menyalurkan KUR super mikro 
pemerintah. VP of Fintech and Payment Tokopedia Vira Widiyasari 
mengungkapkan pegiat usaha lokal, khususnya UMKM yang baru 
mulai selama  kurang dari 6 bulan, sudah bisa mengajukan program 
tersebut. Suku bunga yang ditawarkan adalah 6 persen per tahun 
dengan batas maksimum kredit Rp10 juta dan total akumulasi plafon 
tidak dibatasi.

“Tokopedia menginformasikan program KUR Super Mikro kepada 
para penjual melalui kanal komunikasi internal, seperti link untuk 
pengajuan,” kata Vira.

Pencatatan transaksi penjualan otomatis oleh marketplace memang 

Jalan Pintas Bank Jangkau Wong Cilik
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membantu dalam melihat kinerja usaha online debitur. Marketplace 
bisa mengirimkan notifikasi khusus kepada mitra penjual yang 
dianggap layak. Indikatornya berupa rata-rata nilai transaksi 
penjualan selama periode tertentu.

Hal itu sudah dirasakan oleh Bank Mandiri. Saat ini, bank pelat merah 
itu bekerja sama dengan platform Shopee, Bukalapak dan Tokopedia 
dalam penyaluran KUR, termasuk kredit mikro.

Dalam kerja sama itu, perseroan dapat memberikan penawaran 
fasilitas kredit kepada pelaku usaha online hingga Rp25 juta untuk 
KUR Mikro dan maksimal Rp500 juta untuk KUR Kecil, dengan tenor 
kredit hingga 5 tahun. Selanjutnya pengajuan fasilias kredit tersebut 
dikirimkan ke sistem bank secara digital. 

SVP Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri Ashraf 
Farahnaz mengungkapkan tahun lalu perseroan telah memberikan 
fasilitas kredit kepada pelaku UMKM di marketplace senilai Rp21,73 
miliar. Rata-rata fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp40 juta 
per debitur, dengan tingkat suku bunga yang bersaing pada masing-
masing marketplace. 

Rata-rata suku bunga kredit UMKM di sejumlah negara. (CNN Indonesia/Basith Subastian).
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“Dengan proses kredit yang seamless ini kami dapat memberikan 
layanan yang lebih cepat dan mudah tanpa nasabah perlu datang ke 
cabang bank,” ujarnya,

Dari sisi nominal, kredit yang disalurkan melalui platform digital itu 
memang masih sangat kecil. Sebagai pembanding, hingga kuartal III 
2020, penyaluran KUR bank berlogo pita emas ini telah mencapai 
Rp14,74 triliun.

Namun demikian, perseroan menilai strategi itu bisa menjadi cara 
untuk memperluas target pasar dan menjawab kebutuhan pasar 
dengan risiko yang terjaga. Langkah ini juga sejalan dengan upaya 
perseroan yang ingin meningkatkan porsi kredit UMKM menuju 40 
persen dari posisinya saat ini yang masih di kisaran 33 persen.

“Melihat industri marketplace yang semakin berkembang, adanya 
peningkatan transaksi di e-commerce yang cukup signifikan karena 
shifting behaviour konsumsi masyarakat, kami melihat kebutuhan 
pemodalan bagi para pelaku usaha online ini untuk meningkatkan 
penjualannya,” terang Ashraf.

Perseroan juga terus menjajaki berbagai peluang sinergi dengan 
marketplace lainnya. Ia berharap, ke depan, marketplace bisa 
memberikan dengan cepat informasi terkini mengenai kelangsungan 
usaha para merchant yang telah menjadi debitur perusahaan. Hal 
ini diperlukan sebagai bahan monitoring dan kontrol bank dalam 
menjadi portofolio.

Tak hanya Bank Mandiri, BRI juga menggandeng sejumlah warung 
digital untuk menyalurkan KUR di antaranya Shopee dan Tokopedia. 
Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menerangkan 
inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan layanan digital perseroan 
dan mempercepat penyaluran KUR di tengah pandemi. Tentu saja, 
hal itu tidak terlepas dari perubahan pasar dan meningkatnya 
transaksi masyarakat melalui e-commerce.  

“Seiring dengan meningkatnya tren transaksi melalui platform 
digital, BRI optimistis penyaluran KUR melalui platform digital ke 
depan akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” jelas Aestika.

Jalan Pintas Bank Jangkau Wong Cilik



279Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

PT Bank Commonwealth Tbk juga tak ingin ketinggalan untuk 
beradaptasi dengan maraknya transaksi perdagangan online dengan 
meluncurkan fasilitas kredit tanpa agunan untuk modal kerja,  
CommbankBizloan, sejak 2015. Fasilitas itu khusus untuk pedagang 
pengusaha/merchant dari mitra yang telah bekerjasama dengan 
perusahaan,

“Kami menawarkan proposisi pinjaman modal kerja yang fleksibel 
dan terjangkau kepada nasabah UMKM kami dengan kisaran 
ukuran pinjaman antara Rp10 juta hingga Rp200 juta, dan tingkat 
bunga antara 1,19 persen hingga 1,49 persen dengan suku bunga 
tetap per bulan,” papar SVP Head of Digital Lending Business Bank 
Commonwealth Dian Sofiarani.

Saat ini, perusahaan tengah bermitra dengan layanan pembayaran 
cashlez dan MOKA. Kedua aplikasi itu bisa membantu dalam melihat 
debitur yang layak berdasarkan transaksi penjualan. Sebelumnya, 
perusahaan juga pernah bekerja sama dengan Tokopedia untuk 
menyalurkan fasilitas tersebut kepada pelapak online raksasa 
marketplace itu.

Dian mengatakan langkah strategis itu sejalan dengan misi 
perusahaan untuk menjadi pemain terdepan dalam menyediakan 
solusi keuangan digital bagi nasabah ritel dan UKM. Hal itu juga sejalan 
dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 
finansial nasabah dan masyarakat.

Kanal kredit mikro itu juga dibarengi dengan upaya mendukung 
program literasi dan inklusi keuangan UMKM, di antaranya 
melalui program Womenpreneur Indonesia for Sustainability and 
Empowerment (WISE). Anak usaha bank asal Australia ini juga  
memperkenalkan platform mentoring digital yang menghubungkan 
wirausahawan dengan profesional berpengalaman dari berbagai 
industri, Micromentor. 

“Pada tahun pertama sejak diluncurkan, Micromentor menjangkau 
4.000 pengusaha di seluruh Indonesia. Namun, dampak sebenarnya 
adalah terciptanya hampir 1.200 pekerjaan dan mentee yang 
melaporkan peningkatan pendapatan hampir 20 persen,” ujarnya.
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Marketplace menjadi perpanjangan tangan bank dan fintech untuk menjangkau pelaku UMKM 
secara daring. (CNN Indonesia/Timothy Loen).

Akses Modal Saja Tidak Cukup

Marketplace bisa menjadi perpanjangan tangan bank dalam 
menjangkau pelaku UMKM. Hanya saja, terbukanya akses belum 
tentu menarik minat pelapak untuk meminjam kepada perbankan 
mengingat utang merupakan sesuatu yang kerap diasosiasikan 
negatif di tengah masyarakat.

Berdasarkan pantauan penulis di lapangan, alasannya beragam mulai 
dari tak ingin membayar bunga yang tinggi, takut tak bisa membayar 
cicilan, tak ingin ribet memenuhi persyaratan hingga was-was dikejar 
rentenir apabila gagal bayar.

Hal itu salah satunya diungkap oleh Budi Setiawan. Selama pandemi, 
omzet dari kios pakaiannya anjlok hampir 80 persen. Lesunya 
permintaan membuat pria paruh baru ini terpaksa menutup tiga dari 
lima kios yang selama ini dikelola di Tanah Abang.
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Budi mengaku belum pernah meminjam uang di bank, terutama 
untuk modal berdagang. Ia merasa meminjam dari teman atau 
kerabat lebih cepat dan aman. Padahal, bunga yang dikenakan belum 
tentu lebih rendah dari perbankan.

“Saya anti (utang ke bank), orang tua saya anti. Nanti urusannya 
panjang,” kata Budi.

Pengamat Ekonomi Center of Reforms on Economics Piter Abdullah 
mengungkapkan anggapan utang ke bank melulu negatif tak lepas 
dari masih rendahnya literasi keuangan masyarakat. Hal itu tercermin 
dari hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga 
OJK pada 2019 yang menunjukkan indeks literasi keuangan cuma 
38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen. 

Padahal, jika dikelola dengan baik, utang usaha  bisa menjadi katalis 
UMKM untuk tumbuh. Misalnya, meningkatkan kapasitas produksi 
sehingga biasa produksi per unit menjadi lebih murah.

“Banyak masyarakat kita tidak mengenal perbankan dan tidak 
memiliki akses ke perbankan, terutama dalam hal kredit,” kata Piter.
Melihat fakta itu, Piter kembali mengingatkan kolaborasi banyak 
pihak untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tanpa 
literasi yang cukup, pelaku usaha kecil bisa gegabah dalam berutang. 
Ujung-ujungnya malah buntung.

UMKM tidak hanya memerlukan akses permodalan tetapi juga pasar pembianaan dan pelatihan. 
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi).
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Terlepas dari itu, kolaborasi antara perbankan dan marketplace patut 
diapresiasi sebagai suatu hal yang positif. Berjualan di marketplace 
sebenarnya membuka jalan bagi usaha kecil untuk berkenalan 
dengan sistem keuangan dan administrasi.

Saat menjadi mitra marketplace, pelapak dikenalkan dengan sistem 
pembayaran online hingga laporan transaksi penjualan yang bisa 
diakses secara realtime. Hal itu nantinya akan membantu pelapak 
jika ingin mengajukan kredit ke bank.

Ketua Asosiasi UMKM Ikhsan Ingratubun menilai posisi marketplace 
perantara penjual dan pembeli memang strategis. Dari sisi penjual, 
marketplace bisa membantu memperluas pasar dan membuka 
akses permodalan. “Ibarat one stop service, akses pemasaran dan 
permodalan diberikan,” kata Ikhsan.

Hanya saja, kata Ikhsan, kedua akses itu belum cukup, masih 
ada aspek pembinaan dan pelatihan yang perlu didukung oleh 
pemerintah. Tanpa pembinaan dan pelatihan, UMKM bisa terkendala 
dalam menjaga keberlangsungan usahanya.

Tak hanya itu, aspek permintaan juga perlu menjadi sorotan. Selama 
pandemi, konsumsi masyarakat turun. Tak heran, alih-alih menambah 
utang, banyak UMKM yang mengajukan restrukturisasi alias minta 
keringanan cicilan. Mengutip data OJK, hingga akhir tahun lalu, 
restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM mencapai Rp386,6 triliun 
berasal dari 5,8 juta debitur. 

Oleh karena itu, Ikhsan berharap pemerintah mampu mengendalikan 
Covid-19 dengan menegakkan protokol kesehatan hingga menggelar 
vaksinasi. “Kalau mampu dikendalikan Covid-19 nya, yang lain akan 
mengikuti,” pungkasnya.

Karya telah tayang di CNNIndonesia.com, 5 Februari 2021
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Lokapasar atau marketplace tidak hanya menjadi jembatan bagi pembeli dan penjual, tetapi juga 
antara pelapak dan pemodal. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta).

Kiat Pinjam Dana 
Lokapasar

Jakarta, CNN Indonesia -- Awalnya sekedar jual - beli, kini beralih jadi 
sarana pinjam meminjam dana.

Dewasa ini, lokapasar atau marketplace tidak hanya menjadi 
jembatan bagi pembeli dengan penjual alias menjadi toko, tetapi 
juga antara pelapak dan pemodal. Jutaan pedagang online menjadi 
pasar baru bagi perbankan dan fintech untuk menyalurkan pinjaman 
dengan cepat dan tanpa harus bertemu fisik.

Di Indonesia, ada tiga raksasa marketplace yaitu Tokopedia, 
Bukalapak, dan Shopee, yang sudah menyediakan layanan tersebut 
selama beberapa tahun terakhir. Skema kerjanya sederhana, mereka 
bekerja sama dengan mitra penyedia dana untuk “mencari” pelapak 
yang layak diberikan pinjaman. Mitra penyedia dana dalam hal ini bisa 
berasal dari bank maupun fintech yang diawasi oleh OJK.
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Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masing-masing 
marketplace, secara garis besar, jenis pinjaman yang ditawarkan 
ada dua. Pertama, pinjaman bergulir (revolving) di mana debitur 
yang pengajuannya disetujui akan menerima plafon kredit tertentu 
yang bisa digunakan kapan saja. Setiap kali ditarik, saldo kredit akan 
berkurang. Sebaliknya, setiap pembayaran yang dilakukan akan 
menambah saldo kredit kembali.

Kedua, kredit tidak bergulir (nonrevolving) yaitu fasilitas pinjaman 
yang sesuai kesepakatan. Ketika sudah dilunasi, debitur tidak bisa 
menggunakannya lagi. Artinya, apabila ingin mendapatkan fasilitas 
serupa harus mengajukan kembali.

Biasanya, tingkat suku bunga yang ditawarkan kredit revolving lebih 
tinggi dari nonrevolving. Limit kredit revolving juga kerap lebih kecil 
dibandingkan nonrevolving.

Namun, proses pengajuan kredit revolving biasanya lebih cepat 
karena pelapak yang mendapatkan fasilitas tersebut biasanya 
mereka yang menerima notifikasi dari marketplace.

Kredit revolving biasanya digunakan untuk dana talangan jangka 
pendek. Sementara, kredit nonrevolving digunakan untuk jangka 
waktu yang lebih panjang. Selain itu, saat ini, mitra penyaluran kredit 
revolving pada marketplace merupakan penyedia layanan fintech. 
Sementara kredit nonrevolving bisa berasal dari fintech maupun 
perbankan.

Sistem pengajuan juga beragam. Ada pelapak yang mendapatkan 
notifikasi tawaran fasilitas kredit. Biasanya, pelapak yang 
mendapatkan notifikasi itu adalah pelapak dengan kinerja transaksi 
penjualan yang stabil dan memenuhi syarat dari masing-masing 
mitra. Tetapi, ada juga yang harus mengajukan secara manual melalui 
laman pengajuan.

Baik mendapat “undangan” maupun pendaftaran sendiri, calon 
debitur akan diminta mengisi sejumlah data mulai dari data diri, 
jumlah penghasilan, pekerjaan, orang tua, kontak kerabat yang bisa 
dihubungi. Selain itu, penyedia dana juga akan meminta foto diri, KTP, 
dan kartu kelurga.
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Ada juga penyedia dana yang mensyaratkan dokumen tambahan 
seperti fotocopy surat nikah, fotocopy surat keterangan usaha, 
dan fotocopy kartu NPWP (untuk kredit di atas Rp50 juta). Apabila 
penyedia dana mensyaratkan jaminan, penyedia juga akan meminta 
dokumen pendukung terkait jaminan tersebut.

Karena marketplace hanya sebagai jembatan, besaran bunga 
pinjaman ditentukan oleh masing-masing penyedia dana 
menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing pelapak.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, bunga dari program 
perbankan biasanya lebih rendah. Untuk program Kredit Usaha 
Rakyat (KUR), misalnya, cuma 6 persen per tahun. Sebagai gambaran, 
seorang pelapak yang meminjam uang Rp1 juta untuk jangka waktu 
setahun lewat program KUR melalui Shopee, harus membayar 
cicilan sekitar Rp86 ribu per bulan.

Sementara, pinjaman yang diajukan kepada mitra penyedia dana 
yang berasal dari fintech rata-rata bunganya di atas 1 hingga 7 
persen per bulan. Selain itu, penyedia dana juga bisa mengenakan 
biaya administrasi per pencairan dan denda keterlambatan.

Lokapasar atau marketplace tidak hanya menjadi jembatan bagi pembeli dan penjual, tetapi juga 
antara pelapak dan pemodal. (CNN Indonesia/Timothy Loen).
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Setelah persyaratan disetujui, pencairan pinjaman bisa dilakukan. 
Untuk pinjaman revolving, dana bisa cepat cair bahkan kurang dari 
satu jam. Sementara, untuk pinjaman nonrevolving biasanya perlu 
waktu 1 hingga 7 hari.

Saat ini, Tokopedia menawarkan fasilitas pinjaman modal usaha tanpa 
agunan bekerja sama dengan fintech Julo. Maksimum pinjaman Rp12 
juta dengan suku bunga 4 persen hingga 7 persen per bulan dan 
masa cicilan sampai 9 bulan.

Untuk pembiayaan dengan agunan, marketplace dengan jumlah 
penjual lebih dari 9,9 juta ini bekerjasama sama BFI Finance dan 
Adira Finance dengan rata-rata suku bunga di bawah 1 persen per 
bulan. Nominal maksimal pinjaman mencapai Rp2 miliar. Selain 
itu, Tokopedia juga menjadi perpanjangan tangan dari BRI untuk 
menyalurkan fasilitas KUR ke pelapak.

“Tokopedia tidak memungut biaya apapun, dengan tujuan untuk 
membantu para User dan Non-User Tokopedia mendapatkan 
bantuan pinjaman dana tunai dengan mudah,” seperti dikutip dari 
laman resmi pinjaman Tokopedia.

Layanan pinjam uang tidak hanya ditawarkan oleh marketplace di Indonesia tetapi juga di luar 
negeri seperti Amazon dan Alibaba. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Safir Makki).
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Sementara itu, Shopee saat ini menyediakan layanan pinjaman 
revolving SPinjam dengan menggandeng PT Lentera Dana Nusantara 
(dengan merek dagang Lentera Dana Nusantara) dengan tenor 3 
dan 6 bulan. Fasilitas ini diberikan kepada pengguna terpilih. Adapun 
suku bunga berkisar 2,45 persen per bulan. Selain itu juga ada biaya 
penanganan 3 persen per transaksi dengan biaya keterlambatan 5 
persen.

Sama seperti Tokopedia, Shopee juga menjadi perpanjangan BRI dan 
BNI untuk menyalurkan KUR dengan bunga 6 persen per bulan.

“Shopee dapat memberikan eksposur yang sesuai kepada para 
pengusaha mikro. Dari eksposur yang diberikan kami harap dapat 
menjangkau semakin banyak lagi calon debitur untuk berpartisipasi 
dalam program ini,” kata Direktur Shopee Indonesia Christin Djuarto.

Terakhir, BukaLapak menyediakan layanan pinjaman modal mulai dari 
Rp2 juta hingga Rp2 miliar. Dalam menyediakan layanan itu, platform 
e-commerce milik anak bangsa ini menyediakan layanan permodalan 
bekerja sama dengan PT Bank Mandiri, Akselerat Investree, Koinku, 
Modalku, dan Taralite.

“Rata-rata bunga yang diberikan oleh rekanan pembiayaan kami 
kepada pelapak adalah berkisar dari 0,75 persen - 2,1 persen setiap 
bulannya. Selama tahun 2020, di tengah masa pandemi yang juga 
mempengaruhi aktivitas ekonomi, tercatat ribuan pelapak berhasil 
mengembangkan usahanya berkat tambahan modal kerja dari 
BukaModal,” terang Head of Investment & Financing Solutions 
Bukalapak, Dhinda Arisyiya.

Untuk mengajukan pinjaman dari penyedia dana, pelapak harus 
memenuhi sejumlah syarat seperti aktif berjualan selama 6 bulan 
dengan rata-rata transaksi Rp2 juta per bulan. Aturan itu dikecualikan 
untuk Bank Mandiri yang hanya mensyaratkan telah berjualan selama 
3 bulan pada platform BukaLapak.

Tidak hanya di Indonesia, layanan pinjaman usaha kecil juga 
ditawarkan oleh raksasa e-commerce global. Amazon, misalnya, 
memberikan layanan Amazon Lending yang bekerja sama dengan 
Marcus by Goldman Sachs.
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Layanan hanya diberikan kepada mitra penjual Amazon yang 
mendapatkan undangan karena dianggap memenuhi persyaratan. 
Dikutip dari situs resmi Amazon, evaluasi dilakukan secara berkala 
dengan melihat pertumbuhan penjualan dan tingkat kepuasan 
pelanggan. Adapun dana pinjaman tersebut bakal cair dalam lima 
hari kerja setelah seluruh dokumen aplikasi diserahkan.

Sementara itu, alibaba.com di Amerika menawarkan fasilitas 
dana talangan. Dalam skema ini, pelapak bisa membayar tagihan 
pembelian barang pasokan hingga 60 hari. Sama seperti Amazon, 
faslitas ini diberikan kepada penjual yang dianggap memenuhi 
persyaratan yang ditentukan.

Melansir situs resmi Payment Terms alibaba.com, proses pengajuan 
diawali dengan memesan barang dan menentukan skema 
pembayaran yang dipilih dengan penjual. Setelah itu, membayar uang 
muka yang disepakati. Kemudian, pembeli akan menerima tagihan 
berisi jangka waktu pembayaran dan waktu pengiriman order.

Pengamat Ekonomi Center of Reforms on Economics (CORE) 
Piter Abdullah menilai spesialisasi penyaluran pembiayaan bakal 
terjadi ke depan. Fintech yang lebih fleksibel geraknya akan lebih 
banyak mengambil ceruk pasar UMKM. Sementara, bank akan fokus 
menggarap segmen korporasi. Seiring berjalannya waktu, usaha 
yang skalanya membesar akan mengakses pinjaman perbankan 
dengan pertimbangan bunga yang lebih murah.

“Ujung-ujungnya tetap akan ke bank juga,” jelas Piter.

Lebih lanjut, Ekonom dari Binus University Doddy Ariefianto menilai 
persaingan antara bank dan fintech dalam merebut pasar UMKM 
merupakan sesuatu yang bagus. Pasalnya, kompetisi akan membuat 
layanan pembiayaan yang ditawarkan ke konsumen semakin 
berkualitas. Hal itu bisa ditandai dengan aplikasi yang lebih baik atau 
nilai suku bunga yang merosot.

“Kalau tidak ada persaingan kita stuck, tidak ada lagi inovasi,” ujarnya.

Karya telah tayang di CNNIndonesia.com, 5 Februari 2021
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Syafrudin tak tertarik mencoba program pinjaman yang ditawarkan marketplace karena tak ingin 
terbebani oleh cicilan di tengah pandemi. (CNN Indonesia/ Safyra Primadhyta).

Utang Online di Mata Dua 
Generasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sore itu, Syafrudin bersiap menutup 
ruko sederhana di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat. Masih segar di 
ingatannya, kala Kwitang menjadi primadona bagi pemburu buku 
bekas. Di era 90-an, puluhan pelapak berjejeran di trotoar, menggelar 
dagangannya. Pejalan kaki yang berlalulalang sesekali mampir jika 
melihat judul buku yang menarik.

Lebih dari tiga dekade, pria asal Sumatera Barat ini berdagang buku 
bekas. Selama berjualan di Kwitang, beberapa kali lapaknya digusur. 
Pemerintah kota melarang pedagang berjualan di badan jalan karena 
dianggap mengganggu. Imbasnya, jumlah pedagang pun menyusut. 
Ada yang pindah ke Pasar Senen hingga Blok M.

Syafrudin merupakan satu dari mereka yang bertahan. Untuk tetap 
berjualan di kawasan itu, ia harus berbagi ruko dengan empat orang 
rekannya. Lapak yang dulu bisa digelar hingga larut malam kini hanya 
beroperasi mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. 
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Selama setahun terakhir, ia juga membuka lapak buku bekas 
Makgem Bookstore di platform Shopee, Bukalapak dan Tokopedia. 
Toko itu dikelola oleh salah satu anaknya. Maklum, ia masih gagap 
dalam menggunakan fitur ponsel pintar.

“Kalau tidak ada online di saat pandemi ini, mungkin kami tidak ada 
pemasukan sama sekali,” cerita Syafrudin kepada CNNIndonesia.
com beberapa waktu lalu.

Pria berusia lanjut ini pertama kali menginjakkan kaki ke ibu kota 
pada 1985. Saat itu, ia diajak oleh salah satu kerabat untuk merantau 
dan membantu usaha berjualan buku bekas. Selang setahun, ia 
berani berjualan sendiri.

Syafrudin betah menjadi pedagang buku karena sudah terlanjur 
basah. Jika mencoba usaha lain, ia tak yakin akan berhasil. “Kalau 
buku, bukan rupa (sampul) yang dicari tetapi isinya. Ada kepuasan 
sendiri dalam menjual buku ini,” kata Syafrudin bangga. 

Ia merasa cukup dengan kondisi usahanya saat ini. Baginya, rezeki 
dari buku tidak bisa diprediksi. Meski ia mengakui, omzetnya kini tak 
sebesar dua dekade lalu.

“Dulu, kami bisa mengantongi Rp400 ribu sampai Rp500 ribu satu 
hari. Sekarang, jangankan Rp400 ribu, bisa dapat penglaris saja 
sudah alhamdullillah,” ujanya.

Selama menjadi pedagang, tak pernah sekalipun Syafrudin meminjam 
uang di bank, bahkan di saat krisis. Menurut dia, meminjam uang 
di bank hanya akan membawa masalah berkepanjangan. Terlebih, 
sekarang, saat pandemi membuat usahanya ngos-ngosan.

“Buat makan saja susah apalagi buat bayar cicilan. Ibaratnya, itu 
menambah beban,” ujarnya.

Alih-alih di bank, Syafrudin memilih untuk meminjam dari kerabat 
atau berutang pada pemasok. Ia mengandalkan rasa saling tolong 
menolong antar pedagang. Ia pun cukup nyaman dengan itu.
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“Misalnya, ada teman menawarkan buku, kami utang. Nanti kalau ada 
duit kami bayar. Mereka memaklumi,” katanya.

Sebenarnya, ia banyak ditawari pinjaman oleh bank untuk 
mengembangkan usahanya. Namun, kesempatan itu tak diambil 
sama seperti saat toko buku online-nya mendapat tawaran pinjaman 
modal dari marketplace.

“Saya takut tidak terbayar,” kesahnya.

Sementara itu, di sebuah rumah di Cinangka, Depok, Jawa Barat 
(Jabar) Renica sedang memperhatikan anah buahnya yang tengah 
“siaran” di platform Shopee. Tangannya sibuk memilah-milah baju 
yang menunggu giliran untuk dijual.

Salah satu anak buahnya sedang menawarkan beragam busana 
kepada penonton siang itu. Di sampingnya, berdiri patung mannequin 
setengah badan yang digunakan sebagai alat peraga.

Setiap helai yang dipamerkan, ia pakaikan terlebih dulu ke manequin. 
Setelah itu, ia mendeskripsikan bahan, ukuran, dan harganya. Tak 
sampai semenit, baju itu laku terjual ke salah satu penonton. Sebagai 
tanda jadi, ia menempelkan label selotip kertas pada baju tersebut.

Pemilik toko online Renica (34) berhasil mengembangkan usaha penjualan pakaian berkat 
pinjaman kredit perbankan. (CNN Indonesia/ Safyra Primadhyta).

Safyra Primadhyta 
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Renica merintis usaha penjualan baju sisa impor pada awal tahun lalu. 
Ia ingin membantu keuangan keluarga karena pandemi membuat 
sang suami yang bekerja di bidang perhotelan dirumahkan.

Lalu, ibu rumah tangga ini tertarik untuk mencoba berjualan baju 
melalui fitur live streaming Shopee. Berdasarkan pengamatannya, 
penjualan dengan cara itu relatif mudah dan cepat laku.

Awalnya, ia membeli 30 helai baju dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. 
Setelah itu, bermodalkan telepon genggam, Renica membuka lapak 
online di platform Shopee dengan mengusung nama “Axel’s Store”.

Pada hari pertama ia siaran, penontonnya hanya 10 orang. Namun, ia 
tak kecil hati sebab 25 potong baju laku terjual. Ia pun yakin usaha 
yang mulai digelutinya itu menjanjikan.

Hari demi hari ia lalui dengan siaran live di Shopee. Sampai di satu 
titik ia berpikir untuk tak lagi membeli baju satuan demi menekan 
ongkos. Mulailah ia berburu pemasok baju sisa impor yang bisa dibeli 
per bal atau gelondongan sekitar 100 kg. Satu bal berisi ratusan helai 
baju sehingga ia harus pintar-pintar memilah karena tak semua baju 
di dalamnya layak dijual.

Strategi itu bisa dibilang berhasil karena ia bisa membanderol baju 
dagangannya dengan lebih murah yaitu Rp15 ribu hingga Rp35 ribu 
per helai. Beberapa bulan pertama ia meraup omzet sekitar Rp8 juta 
hingga Rp9 juta per bulan dengan margin sekitar 50 persen.

“Baju-baju ini banyak dari Jepang, Korea, China. Baju-baju butik di 
sana kalau sudah lewat musimnya bisa dijual dengan harga yang 
lebih murah,” terangnya.

Setiap hari, Renica menggelar siaran mulai pukul 10 pagi hingga 2 
siang. Setelah itu, ia menghabiskan waktu untuk mengemas pesanan 
pelanggan. Pada malam hari, gantian suaminya yang menggelar 
siaran.

Selang beberapa bulan, ia mulai berpikir untuk mengembangkan 
bisnisnya. Mulai dari memperbanyak stok barang hingga merenovasi 
garasi rumahnya menjadi gudang penyimpanan dan tempat siaran 
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permanen. Sebelumnya, Renica biasa siaran berpindah-pindah, mulai 
dari ruang tamu hingga dapur.

Renovasi garasi tentu perlu modal sedangkan kondisi keuangannya 
kala itu masih ketat. Renica lalu mencoba meminjam uang dari 
salah satu fintech. Malang, pengajuan ditolak karena dianggap tidak 
memenuhi syarat.

Beruntung, jelang lebaran tahun lalu, ia menerima notifikasi dari 
Shopee yang berisi tawaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ia pun mencoba mengajukan 
pinjaman senilai Rp20 juta.

“Notifikasinya saya klik. Terus pindah ke halaman berisi beberapa 
form isian, seperti identitas,” jelasnya.

Tak berapa lama, ia mendapatkan telepon dari petugas BRI untuk 
memenuhi sejumlah persyaratan mulai dari fotocopy Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, 
pas foto, hingga Surat Keterangan Usaha dari RT/RW. Dokumen-
dokumen itu harus ia pindai dan kirimkan melalui surat elektronik.

“Setelah memenuhi syarat, saya ditelepon lagi. Saya dikasih tahu ‘Bu, 
bisa dapat tapi enggak bisa dapat Rp20 ( juta) tetapi cuma bisa Rp10 

Renica memanfaatkan pinjaman KUR untuk merenovasi garasi rumah menjadi tempat usaha. 
(CNN Indonesia/ Safyra Primadhyta).
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( juta)’ terus dikasih tahu tenor 2 tahun dengan cicilan Rp450 ribu 
sekian per bulan,” papar wanita berusia kepala tiga ini.

Petugas lalu mengirimkan dokumen berisi akad kredit yang harus 
ditandatangani secara elektronik dan dikembalikan melalui email. 
Kurang dari seminggu, pinjaman itu cair tanpa potongan biaya 
apapun. Bunga yang dikenakan pun ringan cuma 6 persen per tahun, 
tanpa agunan.

“Saya pinjam Rp10 juta, benar-benar Rp10 juta yang dikasih,” ujarnya.

Selain dari KUR, saat ini, Renica juga mengambil pinjaman Rp20 juta 
dari salah satu mitra Shopee yang ia cicil per bulan. Pencairannya 
cepat, hanya sehari karena platform itu sudah memiliki data penjualan 
dari lapaknya. Hanya saja, bunganya lebih tinggi yaitu sekitar 1 persen 
per bulan, dengan tenor lebih singkat, cuma 6 bulan. Ia mengambil 
pinjaman itu karena tak yakin bisa dengan cepat mengajukan lagi 
pinjaman ke bank mengingat cicilan KUR terdahulunya belum lunas.

Kini, usaha Renica kian berkembang. Hal itu ditandai dengan nilai 
omzet bulanan yang sudah mencapai Rp60 juta hingga Rp100 juta 
per bulan. Pelanggannya tak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi 
dari berbagai penjuru nusantara. Ia juga sudah memberdayakan dua 
orang warga sekitar yang baru lulus SMA untuk membantu siaran 
dan pengepakan.

Ke depan, Renica ingin membesarkan lagi usahanya dengan memiliki 
toko fisik. Dengan demikian, Renica bisa memiliki sumber kas baru 
dan bisa mengoptimalkan perputaran stok barang.

Kisah Syafrudin dan Renica mengggambarkan cara pandang dua 
generasi berbeda dalam melihat utang kepada perbankan. Syafrudin 
beranggapan uang kepada bank merupakan suatu hal yang perlu 
dihindari. Lebih baik, ia meminjam kepada kerabat daripada pusing 
menyiapkan beragam dokumen dan was-was diuber rentenir 
bila telat membayar. Kemudahan yang ditawarkan oleh bank dan 
marketplace tak membuatnya tertarik meminjam uang untuk 
menambah modal usaha.
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Sebaliknya, Renica, tipikal generasi milenial yang melek teknologi. 
Dengan cepat ia beradaptasi dan memanfaatkan informasi di 
genggaman untuk merintis usaha. Kolaborasi antara perbankan dan 
marketplace sukses membantu Renica untuk, tidak hanya bertahan, 
tetapi juga tumbuh di saat pandemi.

Tip Pinjam Uang Bagi Pelapak Online

Berutang melalui marketplace untuk menambah modal usaha 
seperti Renica tentu ada risikonya. Meski prosesnya cepat, pelapak 
online perlu mempertimbangkan sejumlah hal sebelum mengajukan 
pinjaman. Berikut tip bagi pelapak pemula yang dihimpun penulis.
1. Tentukan tujuan pinjaman
 Sebelum meminjam, pelapak harus mengetahui tujuan 

penggunaan dari pinjaman. Jangan sampai pelapak hanya tergiur 
oleh kemudahan yang ditawarkan karena, setelah meminjam, 
cicilan dan bunga menjadi tanggungan per bulan.

2. Baca syarat dan ketentuan dengan seksama
 Calon peminjam juga perlu memperhatikan syarat dan ketentuan 

dari masing-masing penyedia dana. Hal ini akan membantu 
dalam memilih penyedia dana yang terbaik dan sesuai dengan 
kondisi peminjam. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah 
besaran bunga, waktu pembayaran cicilan, biaya administrasi, 
dan denda keterlambatan pembayaran.

3.. Pastikan keuntungan usaha bisa menutup cicilan dan bunga
 Direktur Tatadana Consulting Tejasari Asad mengingatkan cicilan 

dan bunga menambah beban yang ditanggung oleh pelapak 
setiap bulan. Untuk itu, sebelum meminjam, calon peminjam 
harus menghitung dengan cermat proyeksi peningkatan laba 
dan omzet dari pinjaman tersebut.

 “Jangan sampai pinjaman bisa menaikkan penjualan tetapi pas-
pas saja, hanya cukup mengembalikan bunga dan cicilan pokok,” 
saran dia.

4. Siapkan skenario terburuk
 Adakalanya rencana tak sesuai dengan kenyataan. Bisnis yang 

naik daun di awal tahun bisa tiba-tiba jatuh di akhir tahun. 
Padahal, cicilan dan bunga wajib dibayar. Jika itu terjadi, calon 
peminjam harus memikirkan dari mana cicilan bisa dibayar agar 
tidak terlilit utang berkepanjangan.

Safyra Primadhyta 



296 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

“Seandainya gagal bayar, bisa jadi akun kita di-blacklist dari 
marketplace terkait. Kita siap atau tidak jika seperti itu,” kata 
Perencana Keuangan Advisors Alliance Group Indonesia Andy 
Nugroho.

Karya telah tayang di CNNIndonesia.com, 5 Februari 2021

Marketplace menjadi perpanjangan tangan bank dan fintech untuk menyalurkan pinjaman ke 
pelaku UMKM. (CNN Indonesia/Timothy Loen).
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Sanny C Simbolon
Kontan

Saat ini sebagai Editor of Capital Market Desk di Harian 
Kontan. Lulusan Sarjana Hubungan Internasional, 
Universitas Parahyangan. 

Terimakasih atas kesempatan mengkuti kelas-kelas di 
Banking Editor Masterclass 2020. Senang bisa mendapat 
pencerahan dari narasumber tentang kondisi UMKM terkini, 
dipandu dengan mentor-mentor yang tajam untuk melihat 
peluang yang ada, serta mendapat berbagai masukan 
untuk peliputan dan penulisan. Ide penulisan teman-teman 
peserta juga menarik, sehingga ingin segera membaca 
hasil liputan indepth mereka.
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ILUSTRASI

Jurus Koperasi Menangkis 
Dampak Pandemi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perjuangan melawan pandemi Covid-19 
masih terasa. Namun, di kawasan perumahan Rancaekek Kencana, 
Kabupaten Bandung mulai ramai di pengujung tahun 2020. Warga 
lalu lalang mengendarai motor sambil menggunakan masker. Sekitar 
3 kilometer menuju jalan raya ada pemeriksaan penggunaan masker.

Ada yang berbeda dari pemandangan sepanjang jalan itu. Puluhan 
lapak yang biasa menjajakan dagangannya kini tutup. Efek 
pembatasan sosial telah membuat kawasan yang biasanya ramai 
pedagang itu hanya dilalui pengendara.

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
mencatat selama masa pandemi, 50% UMKM menutup usahanya 
akibat pengiriman produk yang terhambat, gangguan rantai pasokan 
dan kontrak yang dibatalkan akibat pandemi. Sebanyak 88% UMKM 
kehabisan uang, sementara akses kepada pembiayaan formal 

Jurus Koperasi Menangkis Dampak Pandemi



299Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

terbatas. 

Hingga awal 2021, kondisi ini belum banyak berubah. Nasriah (48), 
penjual sembako dan gorengan di pintu gerbang I Rancaekek 
Kencana mengisahkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) akhir Maret 2020 lalu membuat warungnya sepi pembeli.

“Sebelumnya, penjualan lancar. Setelah ada Covid-19, penjualan 
seret,” kata dia saat dihubungi Kontan, pertengahan Januari lalu.

Dia bilang, sebelum pandemi omzet rata-rata Rp 400.000 per hari, 
namun saat PSBB mulai berlaku anjlok jadi sekitar Rp 200.000 per 
hari. Padahal, pendapatan ini harus dibagi kembali menjadi barang 
modal sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Untuk mendapatkan modal, Nasriah memilih Koperasi Aneka Usaha 
Perempuan Kencana yang sudah diandalkannya sejak 2018. Pada 
pertengahan 2020, dia meminjam dana Rp 2 juta ke koperasi. Dana 
ini dia gunakan sedikit demi sedikit menjaga ketersediaan pasokan 
barang dagangan di warung. 

Menurut Nasriah, meminjam ke koperasi lebih pas untuk dirinya 
karena prosesnya cepat. Apalagi sekarang koperasi memberi 
keringanan pembayaran cicilan. Seharusnya, Nasriah membayar 
cicilan Rp 125.000 per bulan kepada koperasi.

“Sekarang Rp 100.000, atau kalau adanya Rp 50.000, koperasi 
terima, jadi tidak terbebani,” kata dia.

Tidak pernah terpikirkan olehnya meminjam dari bank. ”Menabung di 
bank juga, enggak. Saya mah nabung kecil-kecilan saja di koperasi,” 
kata dia. Nasriah mengaku senang menjadi anggota koperasi karena 
bisa mendapatkan sisa hasil usaha (SHU).
 
Selektif Menyalurkan Pinjaman

Nani Rosana, Ketua Koperasi Aneka Usaha Perempuan Kencana 
di Rancaekek mengakui, Nasriah adalah salah satu anggota yang 
masih mendapat pinjaman ketika awal pandemi. Ketika itu, banyak 
anggota kesulitan membayar pinjaman, sehingga rasio kredit macet 
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membengkak. Koperasi akhirnya selektif menyetujui pinjaman. 
Padahal jumlah orang yang mengajukan pinjaman makin banyak.
“Waktu awal-awal pandemi, ada 80% pinjaman macet,” kata Nani 
saat diwawancara (20/1/2021).

Koperasi Aneka Usaha Perempuan Kencana yang biasanya 
menyalurkan pinjaman Rp100 juta per bulan, sempat turun jadi 
Rp40 juta per bulan. Nani melihat, ada beberapa jenis usaha yang 
terdampak seperti konveksi. Di sisi lain, jenis usaha perdagangan 
dan bisnis makanan, masih relatif aman.

Selain selektif mengucurkan pinjaman, Koperasi Perempuan Kencana 
yang beranggotakan 142 anggota ini melakukan relaksasi pinjaman. 
Anggota koperasi yang merupakan karyawan pabrik juga mendapat 
tawaran pembayaran sisa pokok pinjaman tanpa biaya jasa pada Mei 
2020 lalu. Kebetulan saat itu, karyawan pabrik mendapat tunjangan 
hari raya (THR).

“Tidak apa-apa cicilan masuk lambat, yang penting tertagih,” ujar 
Nani.

Saat ini, Koperasi Perempuan Kencana masih memberikan relaksasi 
kepada sejumlah anggota. Apalagi, banyak buruh pabrik yang kini 
menjadi pekerja lepas harian, sehingga kondisi anggota belum pulih 
benar. Dengan relaksasi, Nani bilang, tingkat pinjaman macet sudah 
turun jadi 40%.

“Berangsur-angsur pulih ya, mudah-mudahan,” kata Nani.

Relaksasi Pembayaran

Relaksasi juga dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makmur 
Mandiri untuk menghindari kredit macet. Daniel L Bakkara, 
Koordinator dan Manajer Jabar 6 KSP Makmur Mandiri, menjelaskan 
relaksasi itu ialah nasabah diberikan kelonggaran hanya membayar 
biaya jasa 1,8% dari nilai pinjaman selama 3 bulan, pada April-Juni 
2020.

Namun setelah itu, anggota harus membayar kembali pokok 
pinjaman ditambah biaya jasa yang diturunkan jadi 1,2%. Relaksasi 
ini berlaku 6 bulan sejak Desember 2020.

Jurus Koperasi Menangkis Dampak Pandemi



301Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

“Ini upaya kami agar pinjaman macet tak membengkak,” kata 
Daniel saat diwawancara di kantor Jabar 6 di Cipacing, Rancaekek 
(29/12/2020). Kantor wilayah Jabar 6 menaungi 12 cabang di Bandung 
yakni Garut, Cirebon, Kuningan dengan sekitar 5.000 anggota.

Di wilayahnya, Daniel mematok rasio kredit bermasalah atau net 
performing loan (NPL) hanya 0,5%-0,9%. Untuk menjaga rasio ini, 
dia juga melakukan beberapa strategi pencegahan. Antara lain, 
selektif memilih anggota.

Sanny C Simbolon 
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Saat pandemi, wilayah Jabar 6 memperluas segmen keanggotaan, 
yakni dengan mulai menggandeng segmen UMKM dari sebelumnya 
hanya didominasi buruh atau karyawan pabrik. Akibat pandemi, 
risiko pinjaman konsumtif untuk buruh meningkat karena banyak 
pabrik terdampak PSBB. Sementara segmen UMKM, masih bergeliat 
seperti sektor pertanian musiman.

“Kini proporsi anggota bersifat konsumtif dan produktif yakni UMKM 
berimbang,” ungkap Daniel.

Selain itu, dia mengutamakan kehati-hatian penyaluran pinjaman 
dengan menilai usaha dan kesesuaian nilai pinjaman. “Harus selektif 
dan tepat sasaran,” kata dia.

Besar pinjaman yang dikucurkan berkisar Rp 500.000 hingga Rp15 
juta. Per kantor cabang, Koperasi wilayah Jabar 6 menyalurkan 
pinjaman Rp450 juta per bulan untuk 500 anggota.

“Pandemi mengubah mindset, mengubah pelayanan, dan mengubah 
sasaran,” kata Daniel.
 
Bantuan Likuiditas Pemerintah

Dengan upaya preventif terhadap kredit macet, kondisi likuiditas 
di wilayah Jabar 6 diklaim terkendali. Selain simpanan wajib dan 
sukarela dari anggota, Koperasi Makmur Mandiri mendapat bantuan 
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likuiditas dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Rp 
50 miliar pada Mei 2020.  

Di tengah perjuangan memperbaiki rasio kredit macet, bantuan 
likuiditas itu ibarat “air segar” bagi koperasi. Sekadar informasi, 
Koperasi Makmur Mandiri berkantor pusat di Bekasi memiliki 152 
kantor cabang yang tersebar di 21 provinsi.  

Kisah serupa dialami Koperasi Perempuan Kencana. Nani 
menyatakan Koperasi Perempuan Kencana mendapatkan bantuan 
likuiditas dengan bunga 7% dari Pemerintah Kabupaten Bandung

Melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja pada November 
2020. Dana ini segera disalurkan dalam bentuk pinjaman ke nasabah 
Rp104 juta pada November dan Rp 82 juta di Desember 2020.

Nani mengaku tak mencari pendanaan dari perbankan karena bunga 
bank dinilai berat dalam kalkulasi. Sebab nantinya koperasi masih 
harus mengenakan biaya jasa ke anggotanya.

“Biaya jasa koperasi 1%-3%, kalau kami pinjam ke bank terlalu 
mahal,” kata dia.

Perubahan Pola Usaha

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung melihat, pandemi 
telah mengubah pola usaha koperasi, baik koperasi produksi, 
konsumsi, hingga koperasi simpan pinjam.

Sanny C Simbolon 
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Agus Firman Zaini, Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 
Bandung menjelaskan, koperasi simpan pinjam mengalami 
keterlambatan mengoleksi piutang, serta adanya kebijakan 
penghentian penyaluran pinjaman selama 3 bulan, sehingga 
menyebabkan kredit macet. Kondisi ini akibat tekanan ekonomi dan 
pelemahan daya beli masyarakat anggotanya.

“Sehingga tadinya cadangan dana untuk mencicil pinjaman, 
digunakan untuk konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Menurut Agus, nasabah UMKM juga terdampak akibat kebijakan 
pembatasan sosial, sehingga pemasaran produk terhambat, 
utamanya yang berorientasi ekspor. Meski begitu, dia melihat untuk 
koperasi simpan pinjam, sudah ada pemulihan seiring dengan geliat 
perekonomian masyarakat.

Pada 5 bulan pertama di 2020, penyaluran pinjaman anjlok jadi 
hanya 30% dari level sebelum pandemi. Adapun memasuki kuartal 
IV 2020, penyaluran pinjaman sudah mulai meningkat jadi 70% dari 
level sebelum pandemi.

Selama pandemi, ada dua jenis pendanaan yang bisa diakses oleh 
koperasi. Dari pemerintah pusat yaitu penyaluran dari LPDB dengan 
skema penurunan bunga atau jasa dari 7% per tahun menjadi 3% 
per tahun. Fasilitas lainnya, penyertaan modal Pemkab Bandung 
kepada PT BPR Kerta Raharja untuk disalurkan kepada koperasi 
senilai Rp 3,5 miliar, khusus bagi koperasi di Kabupaten Bandung.

Peluang Pemulihan

Agus Firman melihat, ada peluang untuk koperasi cepat pulih di 
tahun 2021. Dengan prinsip kekeluargaan, Pemkab juga mendorong 
kerja sama antarkoperasi agar bisa saling bantu permodalan.

“Koperasi yang besar akan membantu yang kecil, sehingga dapat 
menjalankan operasionalnya baik melalui pinjaman modal maupun 
jaringan kerja sama antarkoperasi,” kata dia, lewat pesan tertulis 
(12/1/2021).

Sekadar informasi, jumlah koperasi di Kabupaten Bandung pada 
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awal 2020 sebanyak 1.609 dan ada peningkatan pendirian 45 unit, 
sehingga total 1.654 koperasi pada 2020. Rinciannya, 868 koperasi 
aktif dan 786 tidak aktif.

Secara lebih luas, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi 
Jawa Barat, Kusmana Hartadji menjelaskan bantuan pemerintah 
pusat lewat LPDB-KUMKM adalah bagian dari program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) khusus kepada koperasi.

“Relaksasi, bantuan LPDB dengan bunga 3% atau lewat Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) membantu koperasi, khususnya yang kesulitan 
cashflow,” kata pria yang akrab dipanggil Tutus ini (16/1/2021).

Tutus mengatakan, UMKM yang membangun ekosistem, salah 
satunya menjadi koperasi, bisa lebih diakses oleh perbankan atau 
penyalur dana. Untuk membangun ekosistem ini, Pemprov Jabar 
juga memberikan pendampingan. UMKM juga bisa berkonsultasi 
langsung lewat channel Kabayan Consulting.

*Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
Masterclass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI - 
Commonwealth Bank

Karya telah tayang di kontan.co.id, 2 Februari 2021
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Karyawan Koperasi Pesantren Al Ittifaq menunjukkan hasil tani yang dipasarkan di gerai Alifmart, 
Bandung

Koperasi Ini Tetap Ekspansi 
Di Tengah Pandemi

KONTAN.CO.ID - BANDUNG. Gerai Alifmart yang terletak di Jalan 
Anggrek, Bandung, belum dipasangi papan nama saat pembukaan 
pada 16 Januari 2021 lalu. Tetapi, di dalam mini market ini, terpajang 
rapi hasil tani segar di dua sisinya. Ada bahan pangan harian seperti 
cabai dan jahe, sayur, dan buah. Ada juga produk tani yang jarang 
ditemui di pasar tradisional, seperti jeruk Dekopon tanpa biji dan labu 
Butternut.  

Irvan Sadikin, Chief Financial Officer (CFO) Koperasi Pondok 
Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq mengatakan, produk pertanian yang 
dijajakan di toko Alifmart ini hampir semuanya merupakan hasil panen 
para santri. Gerai Alifmart merupakan langkah ekspansi Kopontren 
untuk memiliki titik distribusi sendiri selain yang di kawasan pondok 
pesantren di Desa Ciburial, Rancabali, Kabupaten Bandung. 

Koperasi Ini Tetap Ekspansi Di Tengah Pandemi
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Selama ini, selain memasarkan sendiri di pondok. Kopontren yang 
berdiri sejak 1997 ini mengirimkan hasil pertaniannya ke pasar 
modern seperti jaringan ritel Yogya di Bandung, Superindo di 
Bandung dan Jakarta, serta AEON di BSD Tangerang. 

Irvan menjelaskan, Pondok Pesantren Al Ittifaq yang sudah ada 
sejak tahun 1934, kini mengelola lahan tanam 14 hektare. Selain dari 
pondok, koperasi juga menerima hasil panen dari 270 petani dengan 
luas tanam mencapai 132 hektare di tiga kabupaten yakni Kabupaten 
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur. Tak 
ketinggalan, Kopontren juga bermitra dengan 27 pondok pesantren 
agrobisnis lainnya. 

Koperasi Al Ittifaq memanen sekitar 5,4 ton – 5,6 ton komoditas per 
hari dari 126 varietas. Dari produksi itu, sebanyak 2,6 ton – 2,9 ton 
per hari dikirimkan ke ritel modern.

Tidak seperti pada koperasi simpan pinjam (KSP), pandemi membawa 
dampak berbeda kepada koperasi sektor riil seperti Al Ittifaq. 

Saat kabar virus Corona merebak akhir Februari 2020, permintaan 
hasil tanam permintaan empon-empon sebangsa jahe, sereh, kunyit 
dari Kopontren Al Ittifaq melesat tajam. Naik empat kali lipat dalam 
sebulan saja. 

“Saya melihat ada panic buying di masyarakat,” kata Irvan saat 
ditemui di Alifmart (16/1/2021). 

Seiring dengan kesadaran masyarakat akan makanan dan gaya hidup 
lebih sehat, permintaan sayur-mayur pun meningkat. “Terutama 
di pasar modern, permintaan di pasar modern juga naik, karena 
konsumen mencari produk yang baik, sayur yang bersih,” kata dia. 

Kebetulan, pasokan empon-empon dan sayuran petani memadai. 
Irvan bercerita, pada November 2019, berkaitan dengan Program 
One Pesantren, One Product, Ponpes Al Ittifaq menjadi percontohan 
bagi 500 orang perwakilan dari 189 pondok pesantren se-Jawa 
Barat. 

“Mereka menanam dulu yang paling gampang, empon-empon,” kata 
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dia. Kebetulan, sebanyak 60% pesantren ini juga bergerak di sektor 
pertanian.

Alhasil, empon-empon yang siap panen dalam waktu empat hingga 
enam bulan berikutnya, atau sekitar Bulan Maret, langsung terserap 
di awal pandemi. Permintaan tinggi akan hasil tani pun berlanjut 
ditopang masa puasa dan lebaran yang jatuh pada Mei-Juni lalu.

Butuh Pendanaan

Lantaran permintaan akan produk meningkat, Kopontren Al Ittifaq 
membutuhkan lebih banyak dana. Setidaknya, ada tiga kebutuhan 
dana. Pertama, untuk budidaya. Kedua, untuk membayar 270 petani 
mitra. Lalu, kebutuhan ketiga, dana backup menunggu pembayaran 
dari supermarket. 

Untungnya, pada Juni 2020, Kopontren Al Ittifaq mendapatkan 
pencairan dana Rp 7,3 miliar dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir 
(LPDB). “Karena pada saat pandemi, kami mengerti, perbankan 
menahan diri,” kata Irvan. 

Irvan Sadikin, CFO Kopontren Al Ittifaq sedang mengamati hasil tani di gerai Alifmart, Bandung

Koperasi Ini Tetap Ekspansi Di Tengah Pandemi
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Koperasi memanfaatkan dana ini untuk pembayaran modal kerja. 
Sebagian lainnya juga digunakan untuk memperluas lahan di Ciwidey.

Dari rilis LPDB sebelumnya, pembiayaan ini menggunakan pola 
akad mudharabah untuk modal kerja dengan bagi hasil 30% untuk 
LPDB dan 70% untuk koperasi. Sedangkan akad murabahah untuk 
investasi dengan margin 3% per tahun atau 15% selama 5 tahun 
dari harga beli.

Sebagai langkah ekspansi lainnya, Al Ittifaq juga mengembangkan 
toko online miliknya, Alifmart.online untuk menjangkau pembeli ritel, 
serta menyiapkan pembangunan gudang sebagai persiapan untuk 
ekspor agar bisa masuk pasar Eropa. Tahun 2019, Irvan bilang, sudah 
mendapat letter of itent (LoI) dari pembeli Turki untuk tanaman 
herbal. 

Irvan yakin, pontensi pasar masih besar. Kopontren Al Ittifaq saja 
baru memenuhi kebutuhan 18% dari seluruh permintaan. “Jadi, 
masih ada potensi besar untuk kami ke depan,” katanya.
 

*Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI - 
Commonwealth Bank
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ILUSTRASI. Koperasi Al Ittifaq merilis toko online lewat Alifmart.online

Pandemi Mendorong 
Koperasi Berinovasi 
Go Digital

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keterbatasan mobilitas akibat merebaknya 
pandemi Covid-19 memaksa masyarakat untuk menggunakan jalur 
digital untuk memenuhi kebutuhan. Tak terkecuali, koperasi juga 
harus beradaptasi dengan dunia digital. 

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq adalah salah satu 
yang tergerak mengembangkan toko online untuk memasarkan hasil 
tani yang dikelola di bawah Pondok Pesantren Al Ittifaq.

Irvan Sadikin, Chief Financial Officer (CFO) Kopontren Al Ittifaq 
menceritakan, awalnya, proses pemasaran digital Kopontren dimulai 
dari media sosial Instagram. 

Pandemi dan ajakan #dirumahaja mendorong Kopontren Al Ittifaq 
yang berlokasi di Desa Ciburial, Rancabali, Kabupaten Bandung pada 
akhir Maret mengembangkan penjualan online. 

Pandemi Mendorong Koperasi Berinovasi Go Digital
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“Pertama memanfaatkan media sosial, Instagram, calon pembeli 
harus mengisi Google form dulu,” kata Irvan saat ditemui di 
Bandung (16/1/2021). Proses pengiriman sampai ke tangan pembeli, 
menumpang pengiriman penjualan offline. Selama ini, Al Ittifaq 
memasarkan hasil tani secara ke 18 titik supermarket dan pasar 
tradisional di Bandung. 

Irvan mengakui, pengisian dengan bentuk form kurang praktis. Pada 
perkembangannya, Alifmart menyediakan pemesanan via Whatsapp 
serta membuka lapak di e-commerce Blibli.

Untuk memperkuat penjualan daring, Alifmart kini mengembangkan 
toko Alifmart.online. Irvan berharap, calon pembeli lebih nyaman 
dengan platform yang baru karena bisa melihat contoh produk dan 
pemesanan lebih mudah. “Pengiriman juga akan lebih cepat,” kata 
dia.

Namun, sebelum memasarkan lebih luas lewat digital, Al Ittifaq sudah 
menerapkan digitalisasi internal, yaitu dengan pengaturan database 
penanaman hingga panen. Dengan begitu, ketersediaan produk bisa 
terjaga.  

Pemanfaatan digital juga sudah mulai digeluti koperasi lain. Daniel L. 
Bakkara, Koordinator dan Manajer Wilayah Jabar 6, Koperasi Simpan 
Pinjam Makmur Mandiri di kantor Cipacing, Rancaekek mengatakan, 
mayoritas interaksi dengan anggota mayoritas kini lewat Whatsapp 
dan media sosial Facebook. Memang, untuk anggota para petani di 
daerah, kerap hanya bisa dihubungi lewat SMS. 

Daniel menjelaskan, Koperasi Makmur Mandiri secara keseluruhan 
sudah mulai go digital, bekerja sama dengan penyedia layanan 
informasi koperasi dan pembayaran digital CUSO. Meski masih 
dikembangkan, dari aplikasi yang bisa diunduh di aplikasi Playstore 
ini nantinya anggota koperasi sudah bisa melihat status simpanan, 
pinjaman, dan fasilitas koperasi lainnya. 

Menguntungkan Koperasi

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana 
Hartadji mengapresiasi langkah koperasi mengembangkan 
digitalisasi. Menurut dia, ada beberapa manfaat digitalisasi bagi 
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koperasi. Pertama, untuk mendekatkan koperasi kepada pasar. 
Apalagi, untuk koperasi sektor riil, penjualan secara online bisa 
membantu koperasi menangkap pasar yang saat ini terbatas 
aktivitasnya. 

“Untuk koperasi sektor riil, selama koperasi dikelola dengan inovatif, 
serta memanfaatkan sarana digital, hasilnya bisa langsung dirasakan 
oleh koperasi,” kata Kusmana, yang akrab dipanggil Tutus ini.

Kedua, digitalisasi bisa membuka akses lebih luas bagi koperasi 
mencari sumber pendanaan. Misalnya, berkonsultasi di layanan daring 
Kabayan Consulting, yang memungkinkan koperasi dihubungkan 
dengan perbankan yang sesuai. 

Ketiga, koperasi tetap bisa menggelar eksibisi lewat pameran online. 
Salah satu temu bisnis dan pameran Program One Pesantren One 
Product (OPOP) secara online sudah digelar Desember 2020 lalu. 
Pameran ini mempertemukan Kopontren peserta, offtaker, dan 
mitra usaha.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kabupaten 
Bandung juga menilai, digitalisasi bagi koperasi sudah merupakan 
satu keharusan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota 
maupun untuk memudahkan pengelolaan di internal.

Selain itu, memudahkan monitoring oleh Pemerintah Kabupaten 
Bandung. Digitalisasi juga membuka peluang koperasi produksi atau 
pemasaran (sektor riil) untuk memasarkan produknya secara online.

Wajar, digitalisasi koperasi menjadi salah satu prioritas Diskop UKM 
Kabupaten Bandung. 

“Digitalisasi koperasi menjadi instrumen bagi koperasi untuk 
meningkatkan pelayanan, transparansi, akuntabilitas. Sehingga 
masyarakat yang menjadi anggota koperasi dapat terlayani dengan 
optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Agus 
Firman Zaini, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 
Kabupaten Bandung (12/1/2021). 

Sementara Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan 
UKM Ahmad Zabadi menjelaskan, koperasi digital bisa diartikan 

Pandemi Mendorong Koperasi Berinovasi Go Digital
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secara umum sebagai koperasi yang telah menggunakan media 
internet dalam pelayanan kepada anggotanya. 

“Koperasi yang telah memiliki website dapat dikelompokkan ke 
dalam koperasi digital,” kata Zabadi (23/1/2021). 

Namun jumlahnya masih minim. Koperasi digital yang tercatat di 
Indonesia berjumlah 906 unit koperasi dari berbagai jenis usaha, 
dari total 123.048 koperasi, per tahun 2019. 

Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi koperasi go digital 
melalui idxcoop.kemenkopukm.go.id. 

Koperasi yang mengakses portal ini akan didampingi oleh penyedia 
jasa teknologi (technology provider) untuk membantu menjadi 
koperasi digital. Dengan begitu, koperasi terhubung ke ekosistem 
digital. 

“Dalam dua bulan terakhir sejak diluncurkan Gerakan Transformasi 
Digital Koperasi pada November 2020, jumlah koperasi yang 
mengakses portal IdxCoop cukup signifikan, ada 582 koperasi,” kata 
Zabadi.

Kementerian Koperasi dan UMKM mendorong terbentuknya 100 
koperasi baru yang modern dan berbasis digital per tahun dan 
mencapai 400 unit pada akhir 2024 sesuai dengan amanat RPJMN 
2019-2024. Koperasi modern menjadi pilar untuk mendorong UMKM, 
yang merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional. 

Dalam paparan Outlook 2021 akhir Desember lalu Zabadi 
menyebutkan, koperasi modern ini nantinya adalah yang bagian 
rantai pasok terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan melibatkan 
kemitraan, baik dengan UMKM, offtaker, dan perbankan.

*Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI - 
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Anggota Koperasi Perempuan Kencana di Rancaekek Kencana, Kabupaten Bandung

Koperasi Perempuan 
Cita-citakan Ibu-ibu 
Mandiri Finansial

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah 13 tahun Koperasi Aneka Usaha 
Perempuan Kencana berdiri di kawasan Rancaekek Kencana, 
Kabupaten Bandung. Di tahun 2007 silam, Nani Rosana, yang 
membuka bimbingan belajar (bimbel) di Rancaekek berkeinginan 
agar-agar kaum perempuan di kawasannya mandiri secara finansial. 
Akhirnya Nani, bersama sejumlah guru privat serta orang tua murid, 
ber-20, memutuskan mendirikan badan koperasi. Modalnya awalnya 
ketika itu Rp 20 juta. 

 “Kami mendirikan koperasi supaya ibu-ibu tidak hanya mengandalkan 
uang dari suami, bisa membantu menopang keluarga juga. Jika 
suami sakit, agar ibu-ibu masih punya sumber uang,” kata Nani saat 
diwawancara Desember lalu di kantornya.

Koperasi Perempuan Cita-citakan Ibu-ibu Mmandiri Finansial
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Menjalankan koperasi satu dekade lalu dia akui lebih mudah. Meskipun 
harus beradaptasi melakukan pendampingan usaha, setidaknya, 
tingkat kepercayaan masyarakat masih tinggi. Kini, maraknya 
koperasi gagal dengan kasus manajemen yang membawa kabur 
uang anggota, cukup membuat lembaga keuangan ini dipandang 
sebelah mata.

Di sisi lain, persaingan makin ketat. Bukan hanya dari penyalur 
pinjaman resmi seperti bank dan Permodalan Nasional Madani (PNM) 
yang sudah menyasar usaha mikro, tetapi juga dari pemberi pinjaman 
tidak resmi seperti bank emok. Padahal, menurut Nani, bank emok 
yang membebani standar bunga tinggi serta cara penagihan yang 
meresahkan, ujungnya bisa merugikan peminjam.

Nani berharap, para perempuan memilih lembaga keuangan resmi 
dalam mencari pinjaman. Apalagi, dengan prinsip kekeluargaan, 
Koperasi Perempuan Kencana juga mau memberikan relaksasi 
untuk anggotanya.   

Saat pandemi memukul ekonomi pada sekitar bulan April-Mei, Nani 
mencatat 80% penyaluran pinjaman macet. Pembatasan aktivitas 
yang berujung pada penurunan pendapatan anggotanya, menjadi 
penyebab kredit macet tersebut. 

Agar tubuh koperasi tetap sehat, Koperasi Perempuan Kencana 
yang beranggotakan 148 orang ini mengecilkan keran penyaluran 
pinjaman. Koperasi yang biasanya menyalurkan pinjaman sampai Rp 
100 juta per bulan, saat itu hanya menyalurkan sekitar Rp 40 juta. 
Pinjaman itu pun disalurkan secara selektif. Pasalnya, ada jenis usaha 
yang menjadi mandeg saat pandemi, seperti konveksi. Sementara 
usaha perdagangan dan bisnis makanan masih relatif aman.

Di sisi lain, koperasi juga melakukan relaksasi pembayaran cicilan 
anggota. Sebagian anggota ditawarkan membayar pinjaman pokok 
tanpa biaya jasa. Sebagian lainnya, diperbolehkan membayar cicilan 
lebih kecil dibanding seharusnya. 

Nasriah misalnya, seorang pedagang warung dan gorengan di 
Rancaekek Kencana, sedianya membayar cicilan Rp 125.000 per 
bulan untuk pinjamannya di Koperasi Perempuan Kencana. Namun, 
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saat pandemi, dia diperbolehkan membayar cicilan antara Rp 50.000 
- Rp 100.000 per bulan. 

Nani mengaku, relaksasi masih dilakukan sampai saat ini. Meskipun 
likuiditas likuiditas mulai pulih karena mendapat bantuan dari 
Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar Rp 200 juta pada 
November lalu, anggota koperasi masih juga berjuang memulihkan 
diri. Malah, ada anggotanya yang merupakan karyawan pabrik, kini 
hanya menyandang status pekerja lepas harian. “Pelan-pelan, yang 
penting tertagih,” kata Nani. 

*Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI - 
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UMKM Melek Digital 
Perbankan

MAKASSAR —  Layanan digital perbankan kini kian mudah diakses 
hanya dengan genggaman melalui telepon seluler. Namun tidak 
semua pihak mampu memanfaatkannya. Salah satunya sektor 
UMKM yang sejatinya paling membutuhkan akses perbankan untuk 
meraih pembiayaan. 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Malik Faisal, mengatakan 
UMKM di Sulsel yang memanfaatkan layanan digital perbankan 
hanya sekitar 96.000 UMKM. Jumlah itu hanya 8 persen dari total 1,2 
juta unit UMKM yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

“Tahun ini, kami targetkan bisa meningkat jadi 120.000 unit usaha. 
Karena itu kami terus mendorong agar UMKM bisa go digital tidak 
saja dalam akses layanan perbankan tapi juga dalam memasarkan 
produknya,” ujarnya kepada Sindo Makassar pekan lalu.

Tidak hanya itu, menurut Malik, UMKM di Sulsel yang memanfaatkan 
program kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah juga minim. Tercatat 
hanya 255.430 debitur UMKM di Sulsel memanfaatkan KUR. 

“Realisasi KUR di Sulawesi Selatan sampai Oktober 2020 mencapai 
Rp6,3 triliun atau 112 persen melampaui target yang sebanyak Rp5,62 
triliun. Tahun ini kami harapkan Rp7,6 triliun bisa tercapai,” ungkapnya.

Dinas Koperasi dan UKM Sulsel menargetkan penyaluran KUR tahun 
ini meningkat. Seiring pemulihan ekonomi nasional dan perpanjangan 
program subsidi bunga KUR khusus jadi hanya 3 persen selama 
enam bulan. 

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sulsel

UMKM Melek Digital Perbankan
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“Kebijakan ini bisa mendorong pelaku UMKM  di Sulsel berlomba 
mengakses KUR. Apalagi plafon KUR secara nasional tahun ini naik 
dari sebelumnya Rp220 triliun jadi Rp253 triliun. Target penyaluran 
KUR Sulsel pada 2021 juga naik 15 persen dari 2020,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi dan UKM 
Sulsel, dari total 64 juta UMKM di Indonesia, yang memanfaatkan 
sistem digital baru 13 persen atau sekitar 8 juta saja. Sedangkan 
untuk wilayah Sulsel, dari 1,2 juta UMKM yang terdata di Dinas 
Koperasi dan UKM Sulsel, baru sekitar 8 persen yang melek digital 
atau sekitar 960 ribu unit usaha.

“UMKM ini yang telah memanfaatkan platform digital, tidak hanya 
melalui e-Commerce, namun juga yang bergabung di aplikasi Gojek, 
Grab dan lainnya dalam memasarkan produknya,” Malik menjelaskan. 

2021, Tahun Melek Digital

Dia menargetkan tahun ini jumlah persentase UMKM yang melek 
digital bisa meningkat jadi 10 persen, atau sekitar 120.000 dari 
total 1,2 juta unit UMKM di Sulsel. Maka itu, tahun 2021 dicanangkan 
pemerintah Sulsel sebagai tahun UMKM Sulsel melek digital. 

Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan melakukan kolaborasi, 
yaitu menggandeng berbagai pihak untuk bersama-sama membantu 
UMKM di Sulsel. “Jadi kita harus berkolaborasi, tidak bisa kerja sendiri, 
karena memajukan UMKM adalah tanggung jawab bersama,” kata 
Malik Faisal.

Dinas Koperasi dan UKM Sulsel bermitra dengan banyak lembaga 
dan perusahaan untuk mendorong UMKM naik kelas dan bisa melek 
digital. Beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia, asosiasi UMKM, 
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulsel, perusahaan 
provider hingga platform digital.

Menurut Malik, pandemi Covid-19 semakin memperjelas transformasi 
model bisnis, di mana memasarkan produk dan membuka akses 
pasar bagi produk UMKM harus memanfaatkan kemajuan  teknologi.

“Kita dorong (UMKM) ke e-commerce, salah satu pembekalan agar 
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bersahabat dengan teknologi agar bisa memasarkan produk secara 
digital,” ujarnya.

Salah satu program yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulsel 
adalah kerja sama dengan provider untuk memperkuat infrastruktur 
jaringan di pelosok sehingga mendukung UMKM yang hendak 
memasarkan produk dan melakukan transaksi secara digital.

Selain itu, bagi UMKM Sulsel yang onboarding dan sukses 
bertransformasi ke sistem digital, pemerintah telah menyiapkan 
hadiah atau reward berupa kuota gratis selama sebulan. Sehingga 
UMKM yang baru saja memanfaatkan sistem digital tidak lagi 
terbebani dengan biaya pembelian kuota.

“Pemerintah provinsi dan Pak Gubernur akan memberikan reward 
bagi UMKM yang pada 2021 ini pertama kali melakukan bisnis online 
melalui marketplace, seperti Gojek, Grab, dan lainnya. Reward berupa 
kuota gratis sebulan, jadi di bulan pertama saat masuk marketplace,” 
urai Malik Faisal.

UMKM di Perkotaan

Ketua Asosiasi UMKM Mutiara Timur, Hasidah S Lipung mengaku, dari 
2.000 unit UMKM yang tergabung dalam asosiasi, sebagian besar 
sudah melek digital, utamanya UMKM yang beroperasi di wilayah 
perkotaan. Sedangkan UMKM yang beroperasi di pedesaan masih 
minim memanfaatkan layanan digital perbankan.

“Untuk UMKM yang di kota sudah 70 persen yang melek digital 
perbankan, namun yang di daerah masih sangat terbatas sekitar 25 
persen yang melek digital perbankan,” kata Ida, sapaan akrabnya.

Terpisah, Pengusaha UMKM Pancake Durian KC Surdatwiyati (39 
tahun) mengatakan mengamini hadirnya layanan digital perbankan 
sangat membantu nasabah dalam bertransaksi. Apalagi di masa 
pandemi semua serba terbatas. Seperti pengajuan pembiayaan 
sangat membantu UMKM karena semuanya bisa dilakukan di 
manapun dan kapanpun asalkan semua persyaratan sudah lengkap.

“Pembiayaan via digital tentu sangat memudahkan, apalagi sekarang 
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kita harus jaga jarak, jadi tidak ribet ke kantor bank, termasuk  berkas 
semua secara online bisa diajukan,” ujar debitur BNI Kanwil Makassar 
ini saat dihubungi Sindo Makassar.

Surdatwiyati menuturkan, sudah menjadi debitur BNI sejak 2018 
dengan mengajukan pinjaman Rp400 juta program KUR dengan 
tenor pinjaman 5 tahun. Pada 2021 menjadi tahun ketiga dia menjadi 
nasabah KUR BNI. 

“BNI selalu membantu utamanya diajak pameran ke beberapa 
kegiatan BNI sehingga dikenal, dari situ tentunya semakin banyak 
pemesanan. Meski, untuk kondisi pandemi terjadi penurunan,” 
tuturnya.

Dia mengakui, awal mula memulai usaha dengan kondisi normal 
sebelum pandemi rata-rata omzet yang diperoleh Rp35 juta per 
bulan, dengan jumlah karyawan 30 orang. Kini, omzet turun drastis 
di bawah Rp35 juta, sehingga jumlah karyawan terpaksa dipangkas 
jadi hanya 10 orang.

Surdatwiyati bersyukur dengan kebijakan stimulus perbankan 
sehingga dia bisa libur cicilan selama setahun dan hanya membayar 
bunganya. Kondisi inilah yang membuat usahanya yang berlokasi di 
jalan AP Pettrani, Makassar masih tetap eksis sampai saat ini. 
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Transaksi Digital Perbankan Adaptif Saat Pandemi

Kondisi pandemi telah mendorong gaya hidup semua sektor berubah, 
tak terkecuali perbankan. Jika dahulu layanan tatap muka menjadi 
hal wajib, kini semua berubah drastis menjadi virtual, termasuk 
transaksi keuangan. Namun sayangnya tidak semua perbankan 
mampu beradaptasi dengan dunia digital. 

Salah satu bank yang berhasil adaptif dengan dunia digital adalah 
BNI. Pemimpin BNI Kanwil Makassar, Hadi Santoso, menyatakan 
BNI telah mengimplementasikan proses pengajuan kredit berbasis 
digital melalui aplikasi BNI Kredit Digital. Aplikasi ini diluncurkan pada 
akhir 2016 dan mulai aktif gunakan mulai 2017, dan hingga saat ini 
terus berkembang. 

“Di area Kanwil Makassar sudah ada sebanyak 400 UMKM telah 
memanfaatkan BNI Kredit Digital e-Form sampai dengan 2020, 
dengan beragam pengajuan pembiayaan mulai KUR, BNI Wirausaha, 
BNI Griya dan BNI Kartu Kredit,” jelasnya.

Layanan digital juga bisa digunakan untuk pembukaan tabungan 
seperti BNI Taplus, BNI Talus Bisnis dan BNI Taplus Muda. Sektor usaha 
yang mendominasi penggunaan e-Form BNI ialah perdagangan. 
Menurut Hadi, bukan perkara mudah menghadirkan layanan digital 
tersebut. Sebab tidak semua nasabah mampu memahaminya 
dengan cepat. 

“Solusinya kami melakukan edukasi soal kemudahan pengajuan 
kredit berbasis digital, serta melakukan pemasaran dan publikasi 
secara masif ke masayarakat,” ungkap Hadi. 

Bank pelat merah lainnya, Bank Mandiri juga melakukan hal serupa. 
Regional CEO Bank Mandiri Wilayah X/ Sulawesi dan Maluku, Angga 
Erlangga Hanafie menyatakan untuk mendukung UMKM, perseroan 
memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan efisien via digital. 
Mulai digital acquisition, digital payment dan digital financing. 

“Sedangkan untuk memperluas layanan bagi UMKM, kami bekerja 
sama dengan agen branchless banking yang menjadi mitra dalam 
penyaluran kredit produktif termasuk KUR,” katanya. 
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Bank Mandiri mengimplementasikan sebuah aplikasi kredit yang 
disebut Mandiri Pintar (Pinjaman Tanpa Ribet). Aplikasi ini diluncurkan 
sejak Juni 2020 dan hingga kini sudah menyalurkan pinjaman Rp1,9 
trilun untuk Wilayah Sulawesi dan Maluku. Sementara untuk Provinsi 
Sulawesi Selatan telah disalurkan dana Rp880 miliar. 

Aplikasi Mandiri Pintar telah dimanfaatkan 18.460 debitur untuk 
wilayah Sulawesi dan Maluku, sementara untuk wilayah Sulsel 
dimanfaatkan 7.314 Debitur. 

Jika dua bank Himbara punya kisah sukses beradaptasi dengan dunia 
digital di masa pandemi, namun sebaliknya dank daerah yakni Bank 
Sulselbar masih dalam tahap uji coba penerapan pada kredit Pundi 
Usaha Rakyat (PUR) digital bagi usaha mikro. 

Dirut Bank Sulselbar, Amri Mauraga, menyatakan segmen kredit 
selain usaha mikro masih tahap pengembangan. Meski begitu, saat ini 
Bank Sulselbar telah menggandeng perusahaan teknologi finansial 
(fintech) Gandeng Tangan untuk mengembangkan sebuah produk/
skim kredit yaitu PUR Digital dengan target para pelaku UMKM. 

Skema ini mengadopsi platform fintech dalam hal pengajuan kredit/
pembiayaan, para pelaku UMKM dapat mengajukan permohonan 
kredit/pinjaman melalui agen BSSB Trust. “Skim kredit Pundi Usaha 
Rakyat (PUR) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
rakyat melalui pendekatan dana bank dengan pemanfaatan 
teknologi,”paparnya.

Bank Sulselbar mengklaim total peningkatan transaksi keuangan 
melalui channel digital melesat 82 persen. Saat ini dominasi transaksi 
offline via teller yang sebelumnya mencapai 80-85 persen, kini 
tinggal 49 persen. Adapun transaksi via e-channel telah mencapai 
51 persen. 

“Layanan digital bertumbuh dengan indikatornya transaksi digital 
eBanking, ATM dan integrasi fintech. Jika dipersentasekan secara 
keseluruhan nasabah telah beralih ke digital sekitar 25 persen,” 
katanya.
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Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi, Maluku dan Papua, 
Nurdin Subandi menuturkan terus mendorong digitalisasi lembaga 
keuangan, termasuk perbankan. Sebab, digitalisasi sektor keuangan 
telah menjadi kebutuhan masyarakat. “OJK ingin ekosistem 
perbankan digital bisa berkembang pesat sehingga memiliki daya 
saing tinggi, namun tetap memperhatikan keamanan nasabah,” 
jelasnya.

Karya telah terbit di koran Sindo, halaman 11, 28 Januari 2021
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Seorang pengunjung kafe di Kota Makassar tengah mengakses aplikasi perbankan lewat telepon 
genggamnya. Foto: SINDOnews

Jalan Panjang Menuju 
UMKM Melek Digital 
Perbankan

MAKASSAR - Layanan digital perbankan kini kian mudah diakses 
hanya dengan genggaman melalui telepon seluler. Namun tidak 
semua pihak mampu memanfaatkannya. Salah satunya sektor 
UMKM yang sejatinya paling membutuhkan akses perbankan untuk 
meraih pembiayaan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Malik Faisal, mengatakan 
UMKM di Sulsel yang memanfaatkan layanan digital perbankan 
hanya sekitar 96.000 UMKM. Jumlah itu hanya 8 persen dari total 1,2 
juta unit UMKM yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

“Tahun ini, kami targetkan bisa meningkat jadi 120.000 unit usaha. 

Suwarny Dammar 



326 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Karena itu kami terus mendorong agar UMKM bisa go digital tidak 
saja dalam akses layanan perbankan tapi juga dalam memasarkan 
produknya,” ujarnya kepada Sindo Makassar pekan lalu.

Tidak hanya itu, menurut Malik, UMKM di Sulsel yang memanfaatkan 
program kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah juga minim. Tercatat 
hanya 255.430 debitur UMKM di Sulsel memanfaatkan KUR.

“Realisasi KUR di Sulawesi Selatan sampai Oktober 2020 mencapai 
Rp6,3 triliun atau 112 persen melampaui target yang sebanyak 
Rp5,62 triliun. Tahun ini kami harapkan Rp7,6 triliun bisa tercapai,” 
ungkapnya.

Dinas Koperasi dan UKM Sulsel menargetkan penyaluran KUR tahun 
ini meningkat. Seiring pemulihan ekonomi nasional dan perpanjangan 
program subsidi bunga KUR khusus jadi hanya 3 persen selama 
enam bulan.

“Kebijakan ini bisa mendorong pelaku UMKM di Sulsel berlomba 
mengakses KUR. Apalagi plafon KUR secara nasional tahun ini naik 
dari sebelumnya Rp220 triliun jadi Rp253 triliun. Target penyaluran 
KUR Sulsel pada 2021 juga naik 15 persen dari 2020,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi dan UKM 
Sulsel, dari total 64 juta UMKM di Indonesia, yang memanfaatkan 
sistem digital baru 13 persen atau sekitar 8 juta saja. Sedangkan 
untuk wilayah Sulsel, dari 1,2 juta UMKM yang terdata di Dinas 
Koperasi dan UKM Sulsel, baru sekitar 8 persen yang melek digital 
atau sekitar 960 ribu unit usaha.

“UMKM ini yang telah memanfaatkan platform digital, tidak hanya 
melalui e-commerce, namun juga yang bergabung di aplikasi Gojek, 
Grab dan lainnya 

Malik menargetkan, tahun ini jumlah UMKM yang melek digital bisa 
meningkat jadi 10 persen, atau sekitar 120.000 dari total 1,2 juta 
unit UMKM di Sulsel. Maka itu, tahun 2021 dicanangkan pemerintah 
Sulsel sebagai tahun UMKM Sulsel melek digital.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan melakukan kolaborasi, 

Jalan Panjang Menuju UMKM Melek Digital Perbankan



327Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

yaitu menggandeng berbagai pihak untuk bersama-sama membantu 
UMKM di Sulsel. “Jadi kita harus berkolaborasi, tidak bisa kerja sendiri, 
karena memajukan UMKM adalah tanggung jawab bersama,” kata 
Malik Faisal.

Dinas Koperasi dan UKM Sulsel bermitra dengan banyak lembaga 
dan perusahaan untuk mendorong UMKM naik kelas dan bisa melek 
digital. Beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia, asosiasi UMKM, 
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulsel, perusahaan 
provider hingga platform digital.

Menurut Malik, pandemi Covid-19 semakin memperjelas transformasi 
model bisnis, di mana memasarkan produk dan membuka akses 
pasar bagi produk UMKM harus memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Kita dorong (UMKM) ke e-commerce, salah satu pembekalan agar 
bersahabat dengan teknologi agar bisa memasarkan produk secara 
digital,” ujarnya.

Salah satu program yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulsel 
adalah kerja sama dengan provider untuk memperkuat infrastruktur 
jaringan di pelosok sehingga mendukung UMKM yang hendak 
memasarkan produk dan melakukan transaksi secara digital.
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Selain itu, bagi UMKM Sulsel yang onboarding dan sukses 
bertransformasi ke sistem digital, pemerintah telah menyiapkan 
hadiah atau reward berupa kuota gratis selama sebulan. Sehingga 
UMKM yang baru saja memanfaatkan sistem digital tidak lagi 
terbebani dengan biaya pembelian kuota.

“Pemerintah provinsi dan Pak Gubernur akan memberikan reward 
bagi UMKM yang pada 2021 ini pertama kali melakukan bisnis online 
melalui marketplace, seperti Gojek, Grab, dan lainnya. Reward berupa 
kuota gratis sebulan, jadi di bulan pertama saat masuk marketplace,” 
urai Malik Faisal.

UMKM di Perkotaan

Ketua Asosiasi UMKM Mutiara Timur, Hasidah S Lipung mengaku, dari 
2.000 unit UMKM yang tergabung dalam asosiasi, sebagian besar 
sudah melek digital, utamanya UMKM yang beroperasi di wilayah 
perkotaan. Sedangkan UMKM yang beroperasi di pedesaan masih 
minim memanfaatkan layanan digital perbankan.

“Untuk UMKM yang di kota sudah 70 persen yang melek digital 
perbankan, namun yang di daerah masih sangat terbatas sekitar 25 
persen yang melek digital perbankan,” kata Ida, sapaan akrabnya.

Terpisah, Pengusaha UMKM Pancake Durian KC Surdatwiyati (39 
tahun) mengamini hadirnya layanan digital perbankan sangat 
membantu nasabah dalam bertransaksi. Apalagi di masa pandemi 
semua serba terbatas. Seperti pengajuan pembiayaan sangat 
membantu UMKM karena semuanya bisa dilakukan di manapun dan 
kapanpun asalkan semua persyaratan sudah lengkap.

“Pembiayaan via digital tentu sangat memudahkan, apalagi sekarang 
kita harus jaga jarak, jadi tidak ribet ke kantor bank, termasuk berkas 
semua secara online bisa diajukan,” ujar debitur BNI Kanwil Makassar 
ini saat dihubungi Sindo Makassar.

Surdatwiyati menuturkan, sudah menjadi debitur BNI sejak 2018 
dengan mengajukan pinjaman Rp400 juta program KUR dengan 
tenor pinjaman 5 tahun. Pada 2021 menjadi tahun ketiga dia menjadi 
nasabah KUR BNI.
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“BNI selalu membantu utamanya diajak pameran ke beberapa 
kegiatan BNI sehingga dikenal, dari situ tentunya semakin banyak 
pemesanan. Meski, untuk kondisi pandemi terjadi penurunan,” 
tuturnya.

Dia mengakui, awal mula memulai usaha dengan kondisi normal 
sebelum pandemi rata-rata omzet yang diperoleh Rp35 juta per 
bulan, dengan jumlah karyawan 30 orang. Kini, omzet turun drastis 
di bawah Rp35 juta, sehingga jumlah karyawan terpaksa dipangkas 
jadi hanya 10 orang.

Surdatwiyati bersyukur dengan adanya kebijakan stimulus 
perbankan sehingga dia bisa libur bayar cicilan selama setahun dan 
hanya membayar bunga. Kondisi inilah yang membuat usahanya 
yang berlokasi di jalan AP Pettrani, Makassar masih tetap bertahan 
sampai saat ini.

Adaptasi dengan Pandemi

Situasi pandemi mendorong gaya hidup semua sektor berubah, 
tak terkecuali perbankan. Jika dahulu layanan tatap muka menjadi 
hal wajib, kini semua berubah drastis menjadi virtual, termasuk 
transaksi keuangan. Namun sayangnya tidak semua perbankan 
mampu beradaptasi dengan dunia digital.

Salah satu bank yang berhasil adaptif dengan dunia digital adalah 
BNI. Pemimpin BNI Kanwil Makassar, Hadi Santoso, menyatakan 
BNI telah mengimplementasikan proses pengajuan kredit berbasis 
digital melalui aplikasi BNI Kredit Digital. Aplikasi ini diluncurkan pada 
akhir 2016 dan mulai aktif gunakan mulai 2017, dan hingga saat ini 
terus berkembang.

“Di area Kanwil Makassar sudah ada sebanyak 400 UMKM telah 
memanfaatkan BNI Kredit Digital e-Form sampai dengan 2020, 
dengan beragam pengajuan pembiayaan mulai KUR, BNI Wirausaha, 
BNI Griya dan BNI Kartu Kredit,” jelasnya.

Layanan digital juga bisa digunakan untuk pembukaan tabungan 
seperti BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis dan BNI Taplus Muda. Sektor 
usaha yang mendominasi penggunaan e-form BNI ialah perdagangan.
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Menurut Hadi, bukan perkara mudah menghadirkan layanan digital 
tersebut. Sebab tidak semua nasabah mampu memahaminya 
dengan cepat. Ini karena masyarakat belum terbiasa mengajukan 
pinjaman secara online, masih terbawa kebiasaan bertemu langsung 
dengan pegawai bank.

“Solusinya kami melakukan edukasi soal kemudahan pengajuan 
kredit berbasis digital, serta melakukan pemasaran dan publikasi 
secara masif ke masayarakat,” ungkap Hadi.

Dia berharap dengan adanya layanan berbasis digital ini akan 
mempermudah masyarakat, sehingga tidak perlu lagi face to face 
jika akan mengajukan pinjaman ke BNI.

Bank pelat merah lainnya, Bank Mandiri juga melakukan hal serupa. 
Regional CEO Bank Mandiri Wilayah X/ Sulawesi dan Maluku, Angga 
Erlangga Hanafie menyatakan untuk mendukung UMKM, perseroan 
memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan efisien via digital. 
Mulai digital acquisition, digital payment dan digital financing.

“Sedangkan untuk memperluas layanan bagi UMKM, kami bekerja 
sama dengan agen branchless banking yang menjadi mitra dalam 
penyaluran kredit produktif termasuk KUR,” katanya.

Bank Mandiri mengimplementasikan sebuah aplikasi kredit yang 
disebut Mandiri Pintar (Pinjaman Tanpa Ribet). Aplikasi ini diluncurkan 
sejak Juni 2020 dan hingga kini sudah menyalurkan pinjaman Rp1,9 
trilun untuk Wilayah Sulawesi dan Maluku. Sementara untuk Provinsi 
Sulawesi Selatan telah disalurkan dana Rp880 miliar.

Aplikasi Mandiri Pintar telah dimanfaatkan 18.460 debitur untuk 
wilayah Sulawesi dan Maluku, sementara untuk wilayah Sulsel 
dimanfaatkan 7.314 Debitur. Melalui aplikasi ini, telah disalurkan 
pinjaman berupa kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR yakni 
Kredit Usaha Mikro.

Realisasi penyaluran pinjaman bagi UMKM sepanjang 2020 senilai 
Rp3,8 triliun diberikan kepada 22.511 debitur, terdiri dari segmen 
UKM Rp1,6 triliun dan segmen mikro Rp2,2 triliun. Sedangkan untuk 
Provinsi Sulawesi Selatan realisasi penyaluran pinjaman Rp1,9 triliun 
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diberikan kepada 10.476 debitur.

“Tentunya, dengan membaiknya kondisi perekonomian pada 2021 
diharapkan penyaluran pinjaman bagi UMKM dapat meningkat lebih 
progresif,” ungkap Angga.

Dia menyebut komposisi penyaluran pinjaman UMKM tersebut 
terbanyak ke sektor konsumsi (fast-moving consumer goods/FMCG) 
yang mencapai 17%, kemudian sektor pertanian 15% dan sektor 
peternakan perikanan 8%.

Angga menyatakan dalam memperkenalkan pinjaman berbasis 
digital tidaklah semulus harapan. Sebab ada saja kendala yang 
dihadapi seperti soal mengubah perilaku nasabah yang terbiasa 
datang ke kantor Cabang sekarang untuk mengajukan pinjaman, 
hingga kendala jaringan internet di beberapa daerah belum memadai.

“Dengan layanan pinjaman berbasis digital maka proses kredit bisa 
dilakukan lebih cepat, administrasi lebih mudah dan dapat dijangkau 
oleh masyarakat lebih luas,” dia mengungkapkan.

Masih Tahap Uji Coba

Jika dua bank anggota Himbara tersebut punya kisah sukses 
beradaptasi dengan dunia digital di masa pandemi, namun kondisi 
sebaliknya dialami bank daerah yakni Bank Sulselbar. Sebab bank ini 
masih dalam tahap uji coba penerapan kredit Pundi Usaha Rakyat 
(PUR) digital bagi usaha mikro.

Direktur Utama Bank Sulselbar, Amri Mauraga, menyatakan segmen 
kredit selain usaha mikro masih tahap pengembangan. Meski begitu, 
saat ini Bank Sulselbar telah menggandeng perusahaan teknologi 
finansial (fintech) Gandeng Tangan untuk mengembangkan sebuah 
produk yaitu PUR Digital dengan target para pelaku UMKM.

Skema ini mengadopsi platform fintech dalam hal pengajuan 
kredit atau pembiayaan, para pelaku UMKM dapat mengajukan 
permohonan pinjaman melalui agen BSSB Trust. “Skema kredit PUR 
bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui 
pendekatan dana bank dengan pemanfaatan teknologi,”paparnya.
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Bank Sulselbar juga juga memberikan pelayanan Elektronifikasi 
Transaksi PEMDA (ETP). Amri mengklaim total peningkatan transaksi 
keuangan melalui channel digital di Bank Sulselbar melesat 82 
persen. Saat ini dominasi transaksi offline via teller yang sebelumnya 
mencapai 80-85 persen, kini tinggal 49 persen. Adapun transaksi via 
e-channel telah mencapai 51 persen.

“Layanan digital bertumbuh dengan indikatornya transaksi digital 
eBanking, ATM dan integrasi fintech. Jika dipersentasekan secara 
keseluruhan nasabah telah beralih ke digital sekitar 25 persen,” 
katanya.

Hingga Oktober 2020, total outstanding penyaluran kredit ke segmen 
UMKM Bank Sulselbar telah mencapai Rp2,65 miliar atau triliun? 
kepada 15.803 debitur UMKM. Sejak awal 2020, pertumbuhan kredit 
ke segmen UMKM meningkat. Namun sejak pandemi Covid-19, 
tepatnya pada April hingga Agustus 2020, penyaluran kredit 
menurun baik dari sisi jumlah debitur maupun dari nilai outstanding.

Perlindungan Nasabah

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi, Maluku dan Papua, 
Nurdin Subandi menuturkan terus mendorong digitalisasi lembaga 
keuangan, termasuk perbankan. Sebab, digitalisasi sektor keuangan 
telah menjadi kebutuhan masyarakat. “OJK ingin ekosistem 
perbankan digital bisa berkembang pesat sehingga memiliki daya 
saing tinggi, namun tetap memperhatikan keamanan nasabah,” 
jelasnya.

Menurut Nurdin, OJK telah menyiapkan infrastruktur pengaturan yang 
bersifat prinsip sebagai bentuk dukungan ekosistem yang kondusif 
dalam menjalankan transformasi digital. Di antaranya POJK Nomor 
12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan 
Digital oleh Bank Umum. Kemudian POJK Nomor 13 /POJK.03/2020 
tentang Perubahan atas POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi 
Informasi oleh Bank Umum.

Jalan Panjang Menuju UMKM Melek Digital Perbankan
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“Kami mengatur manajemen risiko dalam transaksi digital, kami juga 
minta bank membuat protokol apabila terdapat gangguan teknis,” 
ungkap Nurdin.

Nurdin menyatakan hal ini perlu dilakukan pengaturan karena apabila 
digital banking mengalami kendala, maka nasabah bisa terganggu dan 
transaksi otomatis akan tertunda. Hal tersebut dapat menimbulkan 
risiko yang akhirnya merembet ke masalah kepercayaan nasabah. 
“Nah hal inilah yang kita mitigasi melalui POJK tersebut,” Nurdin 
menjelaskan.

*Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors 
MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI - 
Commonwealth Bank”

Karya telah tayang di SindoNews.com-Makassar, 31 Januari 2021

Suwarny Dammar 
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Togar Harahap

Lahir di Pringsewu, 20 Agustus 1988. Sat ini aktif sebagai 
jurnalis, pernah sebagai jurnalis di Fajar Indonesia Network. 
Lulusan SI Pendidikan Biologi, Universitas Lampung.

Secara pribadi, Banking Editors Masterclass tahun ini 
menjadi spesial. Di tengah pandemi, jurnalis tidak hanya  
menghadirkan cerita-cerita teknis dunia perbankan 
semata, melainkan membawa harapan-harapan baru 
bahwa pandemi tak bisa menghentikan denyut ekonomi 
Indonesia untuk kembali bergeliat. 

Fajar Indonesia Network
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Cicil Gawai Pintar Demi 
Si Buah Hati

SERANG – Di tengah kesibukannya berjualan gorengan di pinggir 
jalan, Rina Kuswandari, 49 tahun, harus pintar membagi waktu. 
Selain dituntut fokus melayani pembeli, matanya pun tak lepas dari 
mengawasi anaknya mengerjakan soal pelajaran dengan sistem 
dalam jaringan (daring).

Gadis  tersebut duduk di bangku plastik lapak ibunya sembari melihat 
ke layar gawainya. Sesekali wajahnya tersenyum memandangi 
kamera telepon pintarnya.

”Sedang absensi, jadi gurunya harus melihat wajah sang anak pakai 
lewat foto yang dikirim lewat Whatsapp,” ujar Rina.

Togar Harahap 



336 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Berbeda dengan pedagang pada umumnya yang hanya sibuk 
melayani pembeli. Sejak pagi, lapaknya di Pasar Taktakan, Serang, 
Rina sudah sibuk mendampingi anaknya. Belajar dan mengerjakan 
soal pelajaran tugas dari guru sekolah secara online.

Soal demi soal dari sang wali kelas meluncur lewat gawai pintar 
sang anak yang sudah menginjak kelas IV di salah satu SD negeri di 
Taktakan, Serang, Banten, tersebut. Wanita beranak tiga itu terlihat 
begitu telaten melihat layar sang anak yang mendapat tugas Bahasa 
Indonesia lewat aplikasi Google Classroom.

Satu per satu soal dikerjakan anaknya. Rina terus mendampingi 
serta memberikan semangat atau motivasi anak ketiganya itu. Jika 
ada soal yang tak dimengerti, baru sang anak menanyakan soal 
tersebut ke dirinya. Ternyata, bukan hanya hari itu. Yang dilakukan 
Rina menjadi rutinitasnya sejak pandemi. Sejak pembelajaran jarak 
jauh atau online.

’’Setiap hari seperti ini. Bagaimana lagi, memang dituntut seperti itu,’’ 
katanya.

Sistem daring yang diterapkan untuk memutus mata rantai 
persebaran membuatnya harus memutar otak. Berjualan gorengan, 
anaknya juga tetap disiplin dalam belajar. Di tengah itu, dia harus 
beranjak melayani pembeli yang memesan es degan dan gorengan.

’’Sebentar ya Nak, ada pembeli,’’ ungkap Rina penuh sayang.

Tak lama kemudian, ia mendapat telepon. Di ujung telepon, seseorang 
memberitahukan dari ujung telepon bahwa cicilannya handphone 
yang dipakai sang anak mulai dibayarkan Kamis minggu depan.

”Telepon dari staf lapang Kopsyah BMI, soal aturan pembayaran 
pembiayaan handphone anak saya,” jelasnya.

Ya, Rina merupakan anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro 
Indonesia (BMI). Ia sudah empat tahun tergabung dalam koperaasi 
tersebut dalam rembug pusat bernama Jakarta. Rembug pusat 
merupakan federasi dari beberapa kumpulan anggota koperasi BMI 
yang memiliki ketua yang dipilih secara musyawarah.

Cicil Gawai Pintar Demi si Buah Hati
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Rembug pusat merupakan adaptasi pola Grameen Bank yang 
diciptakan Peraih Nobel bidang ekonomi asal Bangladesh Muhammad 
Yunus yang mengajak sejumlah kelompok wanita di desa mengakses 
permodalan melalui koperasi.

Dalam aktivitas rembug pusat, para kumpulan anggota melakukan 
aktivitas pembiayaannya. Bak  meja kasir, seorang staff lapang dari 
Kopsyah BMI melayani simpanan, pengajuan pembiayaan, pencairan 
pembiayaan dan pembayaran angsuran para anggota.

Termasuk angsuran cicilan handphone yang dipakai putri Rina. 
Rembug pusat dilakukan selama seminggu sekali selama 45 menit 
dalam setiap pertemuan.

Program pembiayaan cicilan gawai pintar tersebut bernama Mikro 
Tata Cendika (MTC) Kopsyah BMI. Angsuran pembiayaan sendiri 
dikelola langsung oleh Kopsyah BMI, sementara barang disuplai 
langsung oleh divisi usaha Koperasi BMI yakni Koperasi Konsumen 
Benteng Muamalah Indonesia. Semua diberikan tanpa Down 
Payment (DP) sekalipun. Selain gawai pintar, program MTC juga 
mengakses perangkat laptop untuk menunjang Pembelajaran Jarak 
Jauh yang diikuti anak anggota.

Lewat rangkaian proses pengajuan, seleksi pinjaman dan akad pada 
AkhirNovember 2020 lalu, Rina baru memperoleh handphone untuk 
menunjang proses belajar jarak jauh untuk sang anak. Handphone 
yang diperolehnya adalah Vivo Y20 seharga Rp2,2 juta diangsurnya 
selama 50 minggu. Keuntungannya dari menjual gorengan pun bisa 
menutupi usahanya tersebut.

”Termasuk murah pak, jadi setiap minggu saya bayar cicil lewat 
rembug pusat,” jelasnya.

Dari tiga anak-anaknya, hanya gadis cilik yang berada di lapak 
tersebut yang masih sekolah. Sehingga, agar tetap bisa mendukung 
anaknya belajar, Rina mengajaknya ke lapak. Memang, kondisi seperti 
diakui sedikit merepotkan. Mencari nafkah menjadi tuntutan penuhi 
kebutuhan hidup. Sedangkan, mendisiplinkan anak untuk belajar 
juga menjadi aset masa depan.

Togar Harahap 
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SEMUA DEMI DARING: Rina Kuswandari bersama putrinya yang sudah 
duduk di Kelas V SD di Kawasan Taktakan, Serang. Lewat pembiayaan 
MTC, Rina kini bisa melihat putrinya mengikuti pembelajaran jarak jauh.

”Beruntung saya mendapat pembiayaan cicilan handphone dari 
koperasi, harganya murah dan cicilannya bisa seminggu sekali. 
Sebelumnya, dia sama abangnya saling tukar-tukaran,” katanya.

Kalau soal materi pembelajaran, Rina mengaku masih mumpuni. 
Namun, sebelum mendapat paketan gratis dari pemerintah, dia 
harus membeli sendiri. Sebelumnya, tiap bulan harus merogoh 
kocek Rp100 ribu dengan paket data 17-20 gigabyte (GB) .

’’Tapi paket data yang dari sekolah belum bisa digunakan, jadi 
sekarang ya masih paket data mandiri,’’ ujarnya.

Tak ada pilihan. Rina harus selalu mendampingi anaknya untuk saat 
ini. Sebab, masih pandemi. Dan, kalau pun digelar pembelajaran tatap 
muka di sekolah, dia masih khawatir. Masih takut. Sebab, bagaimana 
pun dengan usia anak 10 tahun, penerapan protokol kesehatan sulit 
diterapkan.

Cicil Gawai Pintar Demi si Buah Hati
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’’Jika terpaksa harus masuk sekolah sebenarnya berat juga, meski 
pakai masker. Namanya anak kecil, pakai masker pasti gerah. 
Pasti sedikit-sedikit dilepas. Beruntung kami bisa mendapatkan 
handphone dari,’’ ujarnya.

Namun aksesbilitas bukan masalah tersendiri bagi anggota Kopsyah 
BMI. Minimnya infrastruktur listrik dan jaringan internet menjadi 
kendala utama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di sekolah-
sekolah terpelosok. Selain itu, banyak orangtua tidak mampu 
membelikan anak-anak mereka gawai sebagai sarana pembelajaran 
jarak jauh.

Seperti yang dialami oleh Nurhayati, anggota Kopsyah BMI asal 
Kecamatan Cipanas, Lebak. Terkadang sang anak harus mendapat 
sinyal 4G dari pemancar yang berjarak 10 Km dari desanya di 
Pegunungan Banten Selatan.  Di sisi lain, dua anaknya ini harus saling 
bergantian handphone. Sebab, hanya ada satu ponsel setelah yang 
satunya hilang.

’’Jadi, HP satu buat gantian sama adiknya,’’ ujar Nurhayati.

Jika adiknya pagi, anak bungsunya baru memakai handphone sore 
harinya. Di rumahnya, Nurhayati pun menandai setiap bagian rumah 
yang bisa tercover dari jaringan 4G. Pasalnya anak pertamanya yang 
sudah menginjak kelas III SMA harus mendapat jaringan stabil untuk 
mengunggah atau mengunduh video pembelajaran.

”Kadang-kadang harus ada di atas kursi depan rumah, tapi kadang 
ada di dapur belakang,” jelasnya menyebut titik sinyal 4G yang stabil 
dirumahnya.

Sama halnya dengan Rina di Serang, Sarminah pun mendapat 
pembiayaan cicilan handphone dari MTC Kopsyah BMI. Meski 
mengandallkan gaji dari sang suaminya yang bekerja dari pabrik, 
ibu 46 tahun ini terus berusaha menutupi angsuran pembiayaan 
tersebut, seperti menjual jajanan dan sayur mayur.

Awal Desember lalu, gawai VIVO Y120 dengan RAM 4 gigabyte 
dan penyimpanan 64 gigabyte sudah berada di tangan sang anak 
pertama. Telepon pintar tersebut adalah pilihan sang anak. Lewat 

Togar Harahap 
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MTC Kopsyah BMI, Sarminah harus mengangsur handphone seharga 
Rp2,1 juta itu selama 50 minggu.

”Tanpa DP, selama dua pekan dari pengajuan, akhirnya anak saya bisa 
belajar online dengan aman,” tandasnya. (gar)

 
Karya telah tayang di Publika.id, 5 Februari 2021

Cicil Gawai Pintar Demi si Buah Hati
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Seperti Roxy Berjalan, 
Sehari Tembus 450 
Kilometer

TANGERANG – Herdi Santoso adalah seorang manager penjualan 
perangkat gawai pintar asal Korea Selatan di Jawa Barat, dua 
tahun silam. Selama bekerja di sana, pria 38 tahun itu telah 
terbiasa menjelajahi daerah pelosok hanya untuk mendistribusikan 
smartphone ke toko langganan.

Setelah resain di Juli 2019, pria berdarah Cirebon-Tionghoa itu kini 
menjabat seorang Manajer Divisi Elektronik Koperasi Konsumen 
Banteng Muamalah Indonesia (Kopmen BMI). Kopmen BMI 
merupakan divisi usaha dari Koperasi Benteng Mikro Indoensia (BMI) 
sejak diresmikan 23 November 2018 silam.

Togar Harahap 
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Pekerjaan yang sama juga dirasakannya seperti dua tahun silam, 
mengantarkan gawai pintar seharga ratusan juta ke seluruh 
anggota. Area yang dihadapi kini bukan Jawa Barat yang konturnya 
terbilang datar dan ramai, melainkan Kawasan Banten Selatan yang 
bergunung-gunung dan sunyi.

Selasa (4/3) pukul 06.00 WIB, Herdi sudah siap dengan baju resmi 
Koperasi BMI, batik, celana hitam dan sepatu hitam. Tak lupa masker 
dan hand sanitizer seukuran jempol dewasa ia selipkan di kantung 
bajunya.

Perjalanan dimulai dari Kantor Pusat Kopmen BMI di Kecamatan 
Pakuhaji, Kabupaten Tangerang ke lima Kantor Cabang Koperasi 
Syariah BMI di Banten Selatan, dua di Kabupaten Lebak, satu di 
Kabupaten Serang dan dua di Kabupaten Pandeglang.

”Coba cek di Google Maps (aplikasi peta), saya pernah menghitung 
kalau kita keliling (Tangerang-Banten Selatan) sekitar 450 kilometer,” 
terangnya kepada wartawan sembari menuju mobil minibus 
berwarna biru muda.

Mobil Toyota Avanza berwarna telur asin merupakan satu dari dua 
armada yang dimiliki Kopmen BMI untuk mendistribusikan gawai 

REMBUG PUSAT : Anggota Koperasi BMI tengah melakukan Rembug Pusat. Di sana, para anggota 
mengakses pembiayaan simpanan hingga cicilan gawai pintar.

Seperti Roxy Berjalan, Sehari Tembus 450 Kilometer
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pintarnya ke anggota. Rute mobil tersebut adalah mengantarkan 
gawai ke daerah paling selatan dan barat Banten. Sementara, 
armada yang lain bertugas membawa gawai ke daerah Tangerang, 
Serang bagian barat dan Kabupaten Bogor.

Bagi Herdi, mobil tersebut punya arti khusus, ini merupakan 
kendaraan dinas pertama yang dipakai Presiden Direktur Koperasi 
BMI Kamaruddin Batubara hingga membangun koperasi yang kini 
beromset Rp670 miliar dan memiliki 65 kantor cabang pelayanan 
tersebut.

Kantor cabang Kopsyah BMI menjadi titik penyaluran smartphone 
ke anggota. Dari sana, para karyawan menyalurkan kepada anggota 
yang mendapat pembiayaan Mikro Tata Cendikia (MTC) melalui 
proses rembug pusat. Kantor cabang pun bisa menjadi tempat 
menginap jika sudah kemalaman. Pengiriman gawai dilakukan dua 
kali seminggu, Selasa dan Kamis.

Di dalam bagasi mobil, sudah menumpuk kardus berisi smartphone. 
Perjalanan menuju kantor cabang penuh resiko. Bukan karena daerah 
yang dilalui rawan bencana banjir dan longsor, melainkan juga nilai 
dari paket yang dibawa.

”Kalau dikalkulasikan ada Rp150 juta,” ujarnya menjelaskan nominal 
gawai pintar yang dibawanya. ”Seperti mengantar emas di brankas,” 
canda pria yang setiap minggunya pulang pergi Tangerang- Bandung 
itu.

Jumlah gawai di mobil yang dibawanya mencapai 40 unit. Semua 
dikemas dalam kardus yang sudah dilabeli nama kantor cabang 
BMI. Semua kardus berlapis pengaman plastik atau bubble warp, 
hingga aman meski dalam kondisi mobil mengerem di jalan tol atau 
bergoyang di jalan rusak. Selama perjalanan, Herdi ditemani sang 
sopir, Fadil. Pria lajang yang sudah paham betul kawasan Banten 
Selatan.

Tujuan pertamanya adalah Kantor Cabang Banjarsari. Kabupaten 
Lebak. Daerah yang terbilang dekat itu baru permulaan, kondisi jalan 
pun lumayan mulus. Perjalanan 1,5 jam, mobil sampai di sana tepat 
pada waktu.

Togar Harahap 
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Hanya 15 menit mengecek Purchase Order (lembaran penjualan), 
Herdi menuju kantor cabang selanjutnya, Kantor Kopsyah BMI 
Cabang Malingping. Bak berkendara di jalan tol, mobil yang dikendarai 
Fadil seakan paham lekuk jalan menuju kota kecil pinggir Samudera 
Indonesia tersebut.

Selama di perjalanan, kita langsung dihadapkan suasana 
perkampungan yang asri. Sawah dan lahan karet-sawit milik PT 
Perhutani menebas perbukitan Kawasan Banten Selatan tersebut. 
Semua menghijau sejauh mata memandang.

Hampir selama 5-10 menit, kita mendapati jalan yang kosong dari 
kendaraan. Jarak antara Banjarsari ke Malingping sebenarnya hanya 
40 Kilometer. Namun begitu, jalur tersebut bukanlah akses favorit 
untuk dilalui pada malam hari.

Tebing yang curam di sisi kiri kanan jalan siap memangsa bagi 
para sopir yang lalai. Belasan jurang tersebut ditandai oleh marka 
pembatas jalan, namun ada juga yang tidak ada tanda.

”Makanya kami lewat di sini pada siang hari. Kalau malam, lebih baik 
saya memutar ke arah tepi pantai seperti Pantai Carita,” jelasnya.

CEK BARANG : Manajer BMI Elektronik Herdi Santoso tengah mengecek faktur pembelian MTC 
Smartphone di Kantor Kopsyah BMI Cabang Banjarsari, Lebak

Seperti Roxy Berjalan, Sehari Tembus 450 Kilometer
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Bukan hanya jurang, kontur tanah yang labil terkadang membuat 
Herdi lebih banyak was-was. Longsor dadakan yang kerap menutup 
jalur tersebut, membuatnya harus jeli menentukan jam berangkat. 
Jika begitu, Herdi kadang lebih memilih jalur yang lebih jauh dan 
memutar menuju wilayah Malingping, meski mengulur waktu lebih.

Tak ada satupun SPBU dan warung makan terlihat di jalur tersebut. 
Untuk mengisi perut, biasanya Herdi dan rombongan lebih baik 
mencari makan siang dan salat di Gunung Kencana, kota kecamatan 
yang menjadi gerbang ke jalur tersebut.

Sekitar pukul 12.30 WIB, Herdi sudah sampai di Kantor Cabang 
Malingping. Meski berada jauh di selatan Banten, antusiasme mereka 
mengakses pembiayaan usaha dari Kopsyah BMI cukup tinggi. 
Termasuk mengakses cicilan gawai pintar.

”Jumlah anggota Kopsyah BMI di sini mencapai 4.000 orang pak,” 
kata Manajer Kopsyah BMI Cabang Malingping Imam Arif Akhmadi.

Meski berada di tengah kawasan nelayan, Imam mengatakan hampir 
anggotanya adalah para usahawan mikro. Pembiayaan pinjaman 
dipakai mereka untuk menambah modal. Sejak pandemi berlangsung, 

WISATA BAHARI: Ribuan kapal nelayan memadati Dermaga Muara Binuangeun, Kecamatan 
Wanasalam, Lebak, Banten. Kawasan wisata ini bisa dilihat dalam jalur pengiriman gawai pintar 
Koperasi BMI ke Banten Selatan.

Togar Harahap 
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Imam mengatakan, para anggotanya mengeluhkan mahalnya harga 
gawai pintar, untuk mencicilnya, mereka harus ke ibu kota seperti 
Rangkasbitung atau Tangerang.

”Jarak tempuh menjadi alasan anggota memilih mengangsur cicilan 
handphone di BMI,” jelasnya.

Sementara itu, Herdi mulai disibukkan oleh pengecekan barang dan 
faktur pembelian. Waktu pengecakan barang lebih panjang daripada 
di kantor sebelumnya. ”Maaf ya, ada 20 barang jadi agak lama,” 
jelasnya.

Sejam kemudian, mobil “Roxy Berjalan”  pun kembali berangkat. Kali 
ini menuju Kantor Cabang Cibaliung, kecamatan yang tak jauh dari 
objek wisata Tanjung Lesung. Jarak antara Malingping ke sana, sekitar 
50 kilometer. Meski hanya satu barang yang diantarkan, Herdi tetap 
menikmati perjalanan tersebut.

”Pemandanganya indah,” alasannya menjawab pertanyaan wartawan.
Benar saja, selama perjalanan kita dihadapkan oleh garis pantai putih 
yang indah. Di jalur Malingping-Cibaliung, kita akan menemukan 
dermaga Muara Binuangeun, tempat bersandarnya kapal nelayan 
yang mencari ikan di Laut Selatan Jawa hingga Perbatasan Australia.

Sepanjang perjalanan, jalan terlihat bersih. Jejeran tambak terlihat 
rapi memanjang. Saat itu, panen raya baru saja terjadi. Semua hasil 
padi dijemur di halaman rumah.Jika tak muat Jalan Raya Nasional 
tersebut menjadi tempat berjemur sementara.

Hampir setengah badan jalan tertutup oleh terpal jemuran. Meski 
berada 60 Kilometer dari Ibukota Kabupaten Pandeglang, kemajuan 
teknologi sudah menerpa Kecamatan Cibaliung. Sinyal provider 
dengan layanan data tercepat pun sudah hinggap di ponsel pintar 
kita sesaat sampai di desa. Keramik dan antena parabola lumrah 
digunakan.

Hanya beberapa rumah yang masih berlantai semen dan antenna TV 
biasa. Bangunan rumah pun banyak yang telah permanen, pun yang 
berlantai dua. Sepeda motor dan mobil keluaran terbaru juga bukan 
hal baru bagi warga desa.

Seperti Roxy Berjalan, Sehari Tembus 450 Kilometer
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Televisi berlayar datar pun jamak menghiasi ruang tamu. Perjalanan 
diakhiri di Kantor Cabang Saketi, sebuah kecamatan yang tak jauh 
dari Ibu Kota Pandeglang.

Dikatakan Herdi, sejak pandemi berlangsung, secara keseluruhan 
omzet penjualan handphone untuk anggota Koperasi BMI meningkat 
signifikan. Sejak MTC Smartphone pada September lalu hingga akhir 
Januari, omzetnya mencapai Rp31 miliar dengan penyaluran hingga 
17 ribu unit baik dari smartphone dan laptop. (selengkapnya lihat 
infografis)

” Awal pandemi sempat turun, tapi seiring kebijakan belajar di rumah 
untuk siswa sekolah, grafik penjualan dan permintaan meningkat 
tajam,” jelasnya.

”Dan ditunjang juga oleh kemudahan pembiayaan dari Kopsyah BMI 
untuk anggotanya, berupa fasilitas pembiayaan handphone tanpa DP 
dengan harga yang sangat kompetitif, bahkan lebih murah daripada 
harga di pasaran dengan kualitas yang bagus, karena memang 
barangnya dijamin original dan bergaransi resmi dari pabrikannya, 
” jelasnya.

Sementara itu Manager Pembiayaan Kopsyah BMI, Jamin, 
mengatakan bahwa pembiayaan handphone untuk anggota ini 
merupakan konversi dari skim pembiayaan Mikro Tata Cendekia 
(MTC).

”Kami memiliki produk pembiayaan Mikro Tata Cendekia (MTC) yang 
selama ini diperuntukkan untuk mendukung biaya pendidikan anak 
anak anggota hingga menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 
tahun,” terangnya.

”Berkaitan dengan pandemi Covid 19, maka produk MTC tersebut 
dikonversi dalam bentuk barang yaitu handphone dan laptop untuk 
mendukung proses pembelajaran secara virtual dari rumah. Dan 
memang tren nya cenderung meningkat signifikan, ” jelas pria 
berkacamata tersebut.

Jamin juga mengatakan bahwa anggota Kopsyah BMI di berbagai 
rembug pusat (kumpulan rutin anggota Kopsyah BMI) bisa 
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mengakses pembiayaan ini untuk mendukung upaya pembelajaran 
secara virtual di rumah.

Seperti Roxy Berjalan, Sehari Tembus 450 Kilometer
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Sumber dana MTC tidak hanya datang dari modal sendiri kopsyah 
BMI semata (simpanan pokok, simpanan wajib dan dana cadangan) 
melainkan juga mendapat bantuan mitra lending dari lembaga 
finansial dunia, KIVA sebesar USD 800 ribu tanpa bunga sepeserpun. 
Dari modal tersebut, Kopsyah BMI bisa menyalurkan pembiayaan 
gawai pintar untuk anggotanya.

”Kita mudahkan anggota untuk memperoleh handphone dan 
laptop untuk mendukung pembelajaran dari rumah. Semua fasilitas 
pembiayaan itu dapat diperoleh anggota Kopsyah BMI tanpa DP 
(uang muka), dan bisa dicicil hingga 1 tahun,” terangnya.

”Maksimal pembiayaan bisa mencapai 10 juta per anggota dan harus 
disesuaikan dengan kemampuan anggota tersebut. Silakan anggota 
kopsyah BMI mengajukan pembiayaan MTC ke Cabang Kopsyah BMI 
melalui proses rembug pusat, ” tambahnya.

Lantas apa yang menjadi alasan Koperasi dengan jumlah 265 anggota 
itu nekat membuat program MTC. Presiden Direktur Koperasi BMI, 
Kamaruddin Batubara mengatakan bahwa di saat pandemi ini, 
koperasi yang baik harus menyelaraskan bisnisnya disesuaikan 
dengan kebutuhan anggotanya.

”Saat ini kondisi pandemi Covid 19 mengharuskan kita menjaga jarak 
dan melakukan segala sesuatu dari rumah. Tentu saja ketersedian 
gawai harus dipenuhi oleh koperasi.Kami peduli akan kebutuhan 
anggota seperti itu, maka kami menyediakan fasilitas pembiayaan 
tersebut yang mudah diakses oleh seluruh anggota Koperasi BMI,” 
terangnya.

”Di saat seperti inilah justeru Koperasi harus bisa mencukupi semua 
kebutuhan anggotanya, harus solutif, dan jangan membiarkan 
anggota mengalami kesulitan sendiri akibat pandemi. Anggota pun 
sama, harus menujukkan perannya sebagai pemilik, pengguna dan 
pengendali koperasi, dan harus bisa meningkatkan partisipasinya 
dalam memperkuat eksistensi koperasi yang kita cintai bersama ” 
tandas pria Kelahiran Batang Natal, Mandailing Natal, 45 tahun silam 
itu. (gar)

Karya telah tayang di Publika.id, 5 Februari 2021
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Wawan Akuba

Wawan Akuba saat ini aktif sebagai redaktur di Dulohupa.
id dengan fokus isu peristiwa, ekonomi, dan lingkungan. 
Lulusan Universitas Negeri Gorontalo.

Rangkaian webinar BEM memberi saya banyak pelajaran 
tentang bagaimana menulis sebuah isu ekonomi yang 
humanis, dan bisa dibaca oleh kalangan awam sekalipun.

Ucapan terima kasih terutama untuk para mentor yang 
mau repot-repot membuat tulisan saya jadi lebih hidup dan 
enak dibaca.
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Riana Haiti, Ketua Kelompok Cinta Kasih

Denyut Ekonomi Desa Di 
Tangan Perempuan Juriya

Dulohupa.id- Ruangan itu memang tidak terlalu luas. Hanya berukuran 
satu kali dua meter. Namun, di tempat itulah produk stik jagung 
diolah oleh para perempuan Juriya.

Pagi itu, Minggu 17 Januari 2021, lima perempuan Juriya yang 
tergabung dalam kelompok Cinta Kasih, berjanji bertemu di tempat 
tersebut. Sekira pukul 08:00 WITA, beberapa dari mereka mulai 
memadati rumah produksi, yang merupakan rumah salah seorang 
aggota. Ketika dirasa anggota kelompoknya telah lengkap, dari arah 
dapur, seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun, lalu mulai 
mengeluarkan bahan-bahan produksi. Ia meletakan minyak goreng, 
tepung terigu dan beberapa bumbu lainnya di atas meja.

(Bagian 1)
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Sementara itu, seorang anggota perempuan lainnya mulai 
memasang mesin penggiling. Ia meletakannya tepat di bibir meja, 
mengencangkan baut penahan mesin, dan mulai memutar pedal 
dari mesin penggiling tersebut.

“Sudah siap,” kata perempuan bernama Riana Haiti tersebut sambil 
tersenyum.

Riana Haiti adalah ketua UMKM perempuan Juriya bernama Cinta 
Kasih. Katanya, penaman Cinta Kasih merujuk pada pemaknaan cinta 
yang selalu dihaturkan kepada sang pencipta dan kasih yang selalu 
dipegang erat-erat oleh manusia.

Produk unggulan Cinta Kasih adalah stik jagung opa lo tilo. Diberi 
nama opa lo tilo karena sebelum diolah menjadi stik, jagung 
direbus bersama zat kapur. Jagung sendiri dalam bahasa Gorontalo 
disebut binde, namun jika sudah direbus, sebutannya menjadi opa. 
Sementara tilo adalah bahasa Gorontalo dari zat kapur.

Merebus jagung dengan zat kapur berguna melepas peringkarp dari 
biji jagung, mengeraskan teksturnya, serta melunakkan jagung.

“Biasanya memang jagung tersebut direbus menggunakan kapur, 
pak. Karena kalau pakai kapur itu, jadi lebih lunak jagungnya. Lalu 
kulit-kulitnya itu kan hilang. Jadi lebih mudah dimakan ataupun 
digiling,” kata Riana.

Sembari menjelaskan, Riana mulai menakar jagung yang ia ambil dari 
sebuah karung ke dalam wadah besar berwarna biru. Ia menuangkan 
beberapa liter hingga sekiranya mencapai lima kilogram. Biji jagung 
tua itu lalu ia tuangkan ke dalam air panas yang sudah dicampur zat 
kapur.

“Karena alhamdulillah ada pesanan, kali ini kami akan buat stik 
jagung dari lima kilo jagung. Makanya ini ( jagung) direbus dulu baru 
nanti akan digiling,” katanya bersemangat.

Riana menjelaskan, lima kilo jagung dapat disulap menjadi sepuluh 
toples stik jagung dengan berat setiap toles 900 gram. Artinya, jika 
harga per toples Rp 100 ribu, maka dalam satu kali produksi lima kilo 
jagung, kelompok Cinta Kasih meraup Rp 1 juta.

Denyut Ekonomi Desa Di Tangan Perempuan Juriya (Bagian 1)
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“Tapi itu belum dipotong biaya produksi dan modal yang dikeluarkan. 
Satu kali biaya produksi bisa mencapai Rp 300.000. Artinya masih ada 
Rp 700.000 untuk dibagi lima, lumayan,” ungkap Riana tersenyum.

Selain dijual per toples, stik jagung juga dijual dengan kemasan 
paperbag berukuran 100 gram, dengan harga Rp 15.000 per satu 
kemasan.

Namun, harga tersebut terbilang memang terlalu mahal untuk dijual 
di desa tersebut. Makanya, kelompok ini hanya berharap dari pasar 
yang ada di luar desa.

“Iya tapi kalau dijual di desa ini, memang tidak ada yang beli stik 
jagung kami. Karena Rp 15.000 itu di desa sudah sangat mahal. 
Setara dengan beras satu liter lebih,” ungkap Riana sambil tertawa.

Sambil mengaduk jagung yang sementara direbus, Riana 
mengungkapkan, rata-rata perempuan di Desa Juriya tidak memiliki 
pekerjaan tetap. Pada masa tanam misalnya, banyak perempuan yang 
bekerja sebagai tenaga penanam jagung. Sebaliknya pada musim 
panen, perempuan ini bekerja sebagai tukang panen. Pengupahan 
untuk masing-masing pekerjaan itu menggunakan sistem harian.

Desa Juriya sendiri adalah desa yang berada di Kecamatan Bilato, 
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Posisinya terletak di 
pesisir sungai Paguyaman hingga pesisir laut sebagai tapal batas 
Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Boalemo. Permukimannya 
pun berada di pesisir sungai tersebut.

Jumlah penduduk di desa ini mencapai 699 jiwa atau 234 kepala 
keluarga (KK) dengan kepadatan 88 orang per kilometer persegi. 
Sementara luasanya mencapai 9,10 kilometer persegi. Perjalanan 
ke Desa Juriya dari Bandara Djalaludin Gorontalo memakan waktu 
sekitar 1,5 jam. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan 
sementara sisanya sebagai buruh perkebunan, pedagang, dan 
penambang.

Pertanian utama warga Juriya adalah jagung. Ada juga kelapa namun 
jumlahnya tidak begitu banyak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan 
kepemilikan lahan, yang buntutnya pada kendala masyarakat dalam 
mengembangkan desanya.

Wawan Akuba 
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Meski mayoritas penduduk di desa ini adalah petani jagung, namun 
kadang sulit untuk para perempuan Juriya menemukan bahan baku 
untuk pembuatan stik jagung. Sebab, jenis jagung yang digunakan 
adalah jagung dengan nama lokal binde kiki atau “jagung kecil”. Ini 
merupakan jagung varietas lokal Gorontalo yang telah terdaftar 
secara resmi pada Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) tahun 2018. 
Jenis jagung ini dinyatakan hampir punah karena kalah saing dengan 
jagung hibrida sejak Gorontalo menggaungkan diri sebagai ‘provinsi 
jagung’.

Menyiasati hal tersebut, biasanya sekitar 30% dari wilayah pertanian 
masyarakat di desa ini, ditanamai binde kiki, sedangkan sisanya 
ditanami jagung hibrida.

Riana menuturkan, dengan menginisiasi produk olahan jagung 
yang memiliki nilai jual, artinya setiap keluarga di desa tersebut 
tidak perlu menunggu penghasilan panen jagung dari suaminya 
untuk bisa bertahan hidup. Dari pengalamannya, biasanya hutang 
untuk memenuhi kebutuhan hidup akan menumpuk dalam masa 
menunggu panen jagung.

“Maka kalau kita berproduksi jagung, artinya kita tidak perlu 
menunggu panen dulu. Ada pegangan untuk kita agar dapat terus 
menghasilkan uang setiap hari,” ungkap Riana.

Meski hanya mampu menghasilkan uang sebesar Rp 50.000 dalam 
satu kali produksi, namun kata Riana, uang tersebut sudah lebih dari 
cukup untuk menghidupi keluarga. Jumlah itu kata dia sudah bisa 
membeli beras, ikan, dan jajan sekolah anaknya atau paket data 
untuk belajar daring.

“Rp 50.000 itu kalau dalam satu kali produksi satu hari, sudah sangat 
cukup. Karena sudah bisa untuk beli beras dan lain-lain,” kata Riana.
Riana pun merincikan, sejak 2019 kelompok Cinta Kasih dibentuk, 
sudah setidaknya melakukan produksi sebanyak 28 kali atau 
berproduksi setiap bulan sekali. Padahal, peminat stik jagung ini 
sendiri memang tidak bisa dibilang sedikit. Beberapa kali melalui 
lembaga NGO di Gorontalo, mereka mampu mendapatkan pesanan 
dari luar daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.

Denyut Ekonomi Desa Di Tangan Perempuan Juriya (Bagian 1)
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“Beberapa waktu lalu kami buat sekitar 45 bungkus untuk dikirim ke 
Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Mereka suka dengan stik jagung 
Opa Lo Tilo ini,” ujar Riana.

Walaupun begitu, perjalanan kelompok Cinta Kasih agar dapat 
memberdayakan perempuan desa agar bisa berpenghasilan dan 
menjadi alternatif ekonomi dalam keluarga, tidak lantas berjalan 
mulus. Karena berbagai tantangan bermunculan. Salah satunya 
keterbatasan alat penggilingan. Saat ini, mereka masih menggunakan 
alat yang manual. Tidak heran, para perempuan ini kesulitan 
memaksimalkan produksi, atau mengoperasikan mesin tersebut.

“Jadi kadang minta tolong kepada suami masing-masing untuk dapat 
mengoperasikan mesin tersebut,” kata Riana.

Mesin penggilingan itu sendiri ukurannya kecil dengan pedal yang 
berfungsi untuk memutar roda penggilingan. Hanya saja, tahap 
membuat stik jagung ini dilakukan dengan dua kali penggilingan 
jagung. Penggilingan pertama untuk menghaluskan jagung agar bisa 
dicampur dengan tepung terigu dan bumbu. Lalu setelah adonan 
sebelumnya tercampur dengan bumbu dan tepung, adonan jagung 
tersebut digiling kembali dan langsung digoreng.

Kendala lainnya adalah, kelompok UMKM Cinta Kasih belum 
mengantongi izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dari dinas 
kesehatan setempat. Kendati PIRT sebagai sebuah sertifikasi 
perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman 
dengan skala rumahan, sangat dibutuhkan oleh kelompok ini.

Karena dengan nomor PIRT yang dicantumkan di kemasan 
produknya, akan meyakinkan pembeli bahwa produk makanan 
tersebut terdaftar di Dinas Kesehatan area di mana makanan itu 
diproduksi. Intinya, PIRT adalah tanda bahwa produksi makanan yang 
mereka buat layak untuk dijual dan dikonsumsi.

Kendala lainnya yang tidak kalah menyusahkan adalah musim 
kemarau. Sebab, jika kekeringan melanda, maka berimbas pada 
sulitnya pasokan bahan baku. Misalnya saja pada 2020 kemarin, 
sebagian besar lahan perkebunan gagal panen.

Wawan Akuba 
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Di sisi lain, Desa Juriya sendiri mendapatkan predikat desa inovasi 
dari pemerintah tingkat Kabupaten Gorontalo. Predikat itu diberikan 
karena keberhasilan warga desa memanfaatkan komoditas menjadi 
olahan makanan pangan lokal seperti stik jagung ini.

Keberhasilan ini lantas memberikan dampak pada pengambilan 
kebijakan di dalam pemerintahan di Desa Juriya. Misalnya pemerintah 
desa setempat mulai mengakomodir suara-sura perempuan di desa 
tersebut. Salah satu anggota kelompok ini bahkan diangkat menjadi 
bagian dari aparatur desa. Perannya tersebut, lantas digunakan 
untuk mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan para 
kelompok UMKM perempuan.

Tidak hanya itu, dari kelompok Cinta Kasih kemudian muncul 
kelompok lainnya yang diberi nama Mawar. Kelompok ini juga diisi 
oleh para perempuan Desa Juriya. Bedanya, mereka memproduksi 
minyak kelapa kampung.

Saya mendatangi rumah produksi ketua kelompok Mawar pada 
Rabu, 20 Januari 2021. Malam itu, ia tengah beristirahat usai 
memproduksi minyak kelapa kampung. Wanita berusia 30 tahun 
itu mempersilahkan saya masuk. Ia duduk di kursi di ruang tamu, 
ditemani dua anaknya yang sedang menonton TV, dan suaminya 
yang baru saja pulang dari kebun.

Salma Husain namanya. Kepada saya ia mengaku, bersama 
kelompoknya mampu memproduksi setidaknya enam botol minyak 
kampung dengan ukuran satu liter. Minyak kelapa yang dikemas 
dalam botol plastik itu dihargai Rp 50.000.

“Dengan modal 46 biji kelapa, saya dan kelompok bisa menghasilkan 
enam botol minyak kampung dijual Rp 50.000 per botol,” kata Salma.
Salma pun merincikan, bahwa satu biji kelapa ia beli dengan harga 
Rp 1.000. Maka dengan modal Rp 46.000 saja ia mampu membeli 
46 biji kelapa dan menyulapnya menjadi enam botol minyak kelapa. 
Dengan perhitungan satu botol kelapa mencapai Rp 50.000, berarti 
ia sudah meraup untung sebesar Rp 300.000.

“Lumayan pak. Di masa tanam jagung seperti ini, suami saya yang 

Denyut Ekonomi Desa Di Tangan Perempuan Juriya (Bagian 1)
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petani biasanya belum memiliki penghasilan. Pilihannya berarti 
meminjam uang kepada tengkulak untuk biaya sehari-hari. Namun 
dengan produksi minyak kelapa, kami (perempuan) bisa bantu suami 
untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari,” ungkap Salma.

Anak tertua Salma saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), sementara yang bungsu masih duduk di bangku 
Sekolah Dasar (SD). Mencukupi kebutuhan keduanya kata Salma, 
tentu membutuhkan uang. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 
yang mengharuskan anak-anaknya belajar daring. Artinya harus 
membeli paket data atau voucher wifi.

Sebagai istri dari petani jagung yang penghasilanya hanya diterima 
setiap tiga bulan bahkan lebih, Salma tentu merasa bahwa kelompok 
UMKM Mawar, sangat membantu kebutuhannya sehari-hari.

Salma pun mengaku, tidak ada kesulitan yang ia alami dalam proses 
produksi, selain mengalami kendala dalam mendapatkan bahan baku 
kelapa. Karena wilayah Desa Juriya sendiri jarang ditanami kelapa, 
pun kalau ada, kadang harganya mahal. Apalagi di saat harga kelapa 
naik.

Selain itu, kesulitan selanjutnya adalah memasarkan produknya 
tersebut  ke luar desa. Jarang ada warga Juriya yang mau membeli 
minyak kelapa kampung. Mereka lebih memilih membeli minyak 
kelapa pabrikan yang jauh lebih murah. Lagian, hampir setiap ibu 
rumah tangga di desa itu memang memiliki keahlian membuat 
minyak kelapa kampung.

“Ini rata-rata ibu-ibu di sini memang bisa membuat minyak kelapa 
kampung. Jadi memang tidak laku kalau dijual di dalam desa 
saja. Kami hanya berharap pembeli dari luar desa, tapi kesulitan 
menjangkaunya. Selain tidak memiliki jaringan ke pasar di luar desa, 
juga infrastruktur di desa ini tidak memadai. Jaringan telepon saja 
tidak ada apalagi internet, makanya kalau dipasarkan online, tentu 
sama sulitnya,” ungkap Salma.

Saat ini, ada setidaknya tiga kelompok UMKM di Desa Juriya. Satu 
kelompok memproduksi stik jagung, sementara dua kelompok 
lainnya memproduksi minyak kelapa kampung. Beluma ada nama 

Wawan Akuba 
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yang disematkan pada dua produk minyak kampung tersebut. 
Meski begitu, saat ini kelompok UMKM yang mayoritas dikelola oleh 
perempuan itu juga merasakan dampak besar pandemi COVID-19 
terhadap keberlangsungan usaha mereka. Salah satunya adalah 
jumlah permintaan terhadap produk mereka yang merosot tajam. 
Makanya, para perempuan ini pun kemudian mengurangi jumlah 
produksi.

Namun demikian, kerja-kerja para perempuan Juriya sendiri memang 
tidak bisa dianggap enteng. Sebab, mereka berperan penting dalam 
menjaga ketahanan ekonomi keluarga dalam masa sulit. Terlebih 
ketika pandemi COVID-19. Keberadaaan kelompok ini bisa jadi kunci 
utama untuk menjaga ekonomi desa tetap bergeliat.  [Bersambung]

Karya telah tayang di Dulohupa.id, 8 Februari 2021

Denyut Ekonomi Desa Di Tangan Perempuan Juriya (Bagian 1)
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Ketua TP. PKK Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie (kanan), berbincang dengan 
penerima bantuan program SPEDA di rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (30/12/2020)/
Foto: Humas Pemprov Gorontalo

Dukungan Pemerintah 
Untuk UMKM Di Masa 
Pandemi COVID-19 

Dulohupa.id- Secara nasional UMKM memberikan kontribusi 
yang luar biasa hebat terhadap perekonomian Indonesia. Data 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menangah (Kementerian 
KUKM) menyebutkan, ada sedikitnya 116 juta orang yang terlibat 
UMKM di Indonesia.

Selain itu jika dilihat, 99% usaha di Indonesia didominasi oleh 
UMKM. Walaupun jumlah UMKM yang besar ini belum seimbang 
dengan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB), karena hanya 

(Bagian 2)
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berkontribusi sebesar 57% dari total PDB nasional.

Mas Wedar Haryagung Adji, Fungsional Perencana Direktorat 
Regional II Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan, bahwa 
UMKM sangat rentan dalam krisis pandemi COVID-19. Hal tersebut 
karena adanya penurunan permintaan produk dan keterbatasan 
modal usaha, keterbatasan fleksibilitas pasokan dan operasional, 
serta beberapa sektor yang terdampak COVID-19 yang kemudian 
secara langsung memengaruhi keberlangsungan usaha UMKM itu 
sendiri.

“Keterbatasan fleksibilitas pasokan ini juga memengaruhi karena 
dengan adanya pembatasan mobilitas barang dan jasa, otomatis 
pasokan menjadi terbatas dan juga operasional menjadi terbatas. 
(Selain itu) dengan adanya COVID-19, yang tadinya banyak 
(masyarakat) lari ke jasa dan barang yang non-esensial, sekarang 
orang akan cenderung untuk menahan (belanja jasa dan barang non-
esensial). Mereka lebih prefer untuk fokus ke jasa atau barang yang 
sifatnya esensial. Yang sifatnya kebutuhan pokok,” kata Wedar.

Makanya, di tengah pandemi COVID-19, banyak UMKM yang kemudian 
mengalami penurunan permintaan barang hingga berdampak pada 
masalah pembayaran kredit.

Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) 
mencatat, di tengah pandemi, ada setidaknya 92% UMKM 
membutuhkan restrukturisasi pinjaman atau kredit, dan 26% tidak 
dapat melakukan pembayaran pinjaman.

Dampaknya, ada 65% perusaan menghentikan usahanya baik secara 
sementara maupun permanen, dan 58% perusahaan mengalami 
penurunan produksi akibat berkurangnya permintaan.

Memitigasi dampak COVID-19 terhadap UMKM tersebut, pemerintah 
lantas bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas jasa 
Keungan (OJK) mewujudkan tiga kelompok kebijakan. Yakni kebijakan 
rekstrukturisasi kredit UMKM dengan melakukan relaksasi penilaian 
kualitas aset serta penundaan pokok dan subsidi bunga, kebijakan 
modal kerja dengan memberi kredit modal kerja berbunga murah 
serta penjaminan kepada Askrindo dan Jamskrindo, serta dukungan 
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lainnya dengan pemberian insentif PPh final UMKM yang ditanggung 
pemerintah, dan bantuan Presiden produktif usaha mikro.

Dana untuk kebijakan tersebut sebesar Rp 123,46 triliun dari Rp 
695,2 triliun yang dialokasikan khusus untuk menangani COVID-19 
pada 2020.  Jika dirinci, yakni subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun; 
penempatan dana untuk rekstrukturisasi sebesar Rp 78,78 triliun; 
belanja imbal jasa penjamin (IJP) sebesar Rp 5 triliun, PPh final UMKM 
ditanggung pemerintah DTP sebesar Rp 2,4 triliun; serta pembiayaan 
investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menenganh (LPDB KUMKM) sebesar 
Rp 1 triliun.

Sementara secara regional, Budiyanto Sidiki, Kepala Bappeda Provinsi 
Gorontalo mengungkapkan, bahwa kebijakan pemerintah pusat 
sebetulnya terintegrasi juga dengan kebijakan daerah. Refocusing 
dana-dana transfer pemerintah daerah kata dia, selama pandemi 
COVID-19 digunakan untuk pemulihan ekonomi. Misalnya melalui 
Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta untuk pelaku UMKM di Gorontalo.

Tidak hanya itu saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pun 
juga menyiapkan bantuan program Stimulus Pemulihan Ekonomi 
Daerah (SPEDA) bagi pelaku UMKM. Bantuan tersebut sudah 
diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie 
pada 30 Desember 2020. SPEDA sendiri adalah bantuan pemprov 
melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar. Ada 
setidaknya 2.270 UMKM di tiga kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo 
Utara, Boalemo, dan Pohuwato. Adapun besaran bantuan SPEDA ini 
untuk setiap pelaku UMKM adalah sebesar Rp 1,5 juta.

“Bantuan SPEDA sebetulnya adalah bantuan yang sudah disiapkan 
Pemprov Gorontalo kepada pelaku UMKM yang tidak mendapat 
bantuan BPUM tadi. Cuma memang alokasi bantuannya tidak telalu 
besar, jadi kita menyasar usaha ultra mikro yang modalnya kecil dan 
terdampak pandemi COVID-19. Tapi memang bertahap, kita kucurkan 
pada 2020 dan mungkin akan sampai pada 2021. Total anggarannya 
itu kemarin Rp 3 Miliar,” ungkap Budi.
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Sementara itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara 
dan Gorontalo (BSG) dalam menangani dampak pandemi COVID-19 
terhadap UMKM, juga menyatakan fokus dalam memberikan 
kredit produktif pada pelaku UMKM. Pemerintah pusat setidaknya 
mengucurkan dana sebesar Rp 1 triliun kepada BSG agar mampu 
menggerakan perekonomian daerah di tengah pandemi COVID-19. 
Pihak BSG pun telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja 
sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan terkait dana tersebut.

Meski begitu, dari sejumlah bantuan yang dikucurkan oleh 
pemerintah Gorontalo dalam membantu UMKM bertahan di tengah 
pandemi COVID-19, tidak ada satupun yang diterima oleh kelompok 
UMKM perempuan Juriya. Di Kabupaten Gorontalo saja, menurut 
Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM), Dinas Koperasi dan 
UKM, Merianti Saipi, ada setidaknya 16.743 unit usaha penerima 
BPUM. Namun tidak ada dari bantuan tersebut menyentuh UMKM di 
Desa Juriya. Kendati, dana BPUM yang berjumlah Rp 2,4 juta itu tentu 
sangat membantu keberlangsungan usaha UMKM Perempuan ini.

Apalagi, untuk untuk mengakses pembiayaan dari perbankan 
pun, kelompok UMKM di Desa Juriya mengaku belum siap 
dengan konsekuensi dan aturan perbankan, meski ada kebijakan 
restrukturisasi kredit dari pemerintah.

Kesulitan UMKM di tengah Pandemi COVID-19 Tidak Hanya Soal 
Keuangan

Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and 
Finance (INDEF) mengungkapkan, bahwa secara umum kebijakan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah 
terutama yang menyasar UMKM, paling banyak menyasar persoalan 
pembiayaan atau keuangan. Padahal masalah yang dihadapi oleh 
pelaku UMKM saat ini tidaklah melulu soal pembiayaan atau likuiditas.

“Menjawab dan mencari problem solving yang tepat untuk menjawab 
(pertanyaan) tadi apakah kebijakan (pembiayaan terhadap UMKM) 
ini efektif atau tidak, yang pertama kita harus pahami dulu adalah 
persoalan yang kita hadapi ini apa? jangan sampai ketika melhat 
persoalan itu, kita tidak bisa membedakan mana persoalan yang 
menjadi penyebab atau trigernya, dan mana yang menjadi sebuah 
implikasi,” ungkap Enny.
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Jika melihat lebih jernih masalah yang dialami oleh UMKM saat 
ini, maka perlu ditegaskan lagi bahwa saat ini masalahnya adalah 
pandemi COVID-19. Lalu implikasinya adalah, banyak aktivitas 
masyarakat yang terganggu, sehingga mengganggu menyebabkan 
UMKM terganggun dari sisi suplay bahan baku maupun permintaan, 
dan distribusi bahan baku dan produk.

“Karena untuk memenuhi protkes banyak yang harus dilakukan, 
sementara di sisi lain juga, karena dari sisi suplay tadi atau dari sisi 
kegiatan produksi tadi terganggu, maka menyebabkan juga aktivitas 
ekonomi yang tadinya mampu menghasilkan pendapatan, menjadi 
tidak menghasilkan. Sehingga dampaknya daya beli menurun, 
sehingga mereka (pelaku UMKM) menghadapi persoalan cash flow 
atau likuiditas,” jelas Enny.

Enny pun menyampaikan, dari sejumlah kajian termasuk kajian yang 
dilakukan oleh pemerintah, bahwa permodalan bukanlah menjadi 
satu-satunya masalah yang dihadapi oleh UMKM, meski secara 
persentase ia menempati peringat paling tinggi. Namun sebetulnya 
bukanlah satu-satunya masalah.

Karena selain permodalan kata Enny, masih ada masalah yang 
berkaitan dengan bahan baku, Sumber Daya Manusia (SDM) berupa 
keterampilan pelaku UMKM, maupun perizinan. Bahkan kata dia, 
beberapa UMKM untuk membuat kemasan yang menarik saja tidak 
tahu. Maka ketika kebijakan untuk membantu UMKM lebih besar 
berfokus dalam mengucurkan banyak dana untuk pembiayaan, 
maka tentu secara konsep tidak terlalu tepat.

“Dari persepketif ini saja kita sudah gagal paham. UMKM kita itu 98% 
adalah mikro dan ultra mikro, dan mereka rata-rata gak ada yang 
kena pajak kan. Lalu seberapa efektif (insentif perpajakan) itu? Jadi 
ini kan disamaratakan. Kalau korporasi besar tentu itu ada pajak,” 
ungkapnya.

Enny pun kemudian menyoroti soal kemudahan yang diberikan 
pemerintah dalam mengakses pinjaman bank. Menurutnya, 
kebijakan itu juga tentu tidak akan terlalu disambut baik oleh pelaku 
UMKM, apalagi di saat mereka kesulitan memasarkan produknya.
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“Soal pinjaman baru. Jadi mereka (pelaku UMKM) ajah sampai hari ini 
kesulitan untuk mencari pasar, mencari pembeli. Lalu kalau ini ada 
pinjaman baru lagi, belum tentu disambut oleh pelaku UMKM. Karena 
mereka juga mikir. Kalau mereka dapat dana tapi potensi barangnya 
gak laku, artinya ada (potensi) NPL (Non Perfoming Loan), karena 
bank itu juga tentu memilik prosedurnya sendiri (dalam memberikan 
pinjaman),” tegas Enny.

Makanya kata dia, dari sisi program UMKM, menurutnya pemerintah 
harusnya bisa memetakan masalah dasarnya dan mencari solusi 
yang lebih konkrit. Ia mendorong adanya kreasi baru dari pemerintah 
dengan program-program yang konkrit.

Senada dengan itu, Syahnan Phalipi, Ketua Umum Himpunan 
Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia mengungkapkan, bahwa 
sebetulnya alokasi anggaran dengan triliunan rupiah oleh pemerintah 
bukanlah solusi terbaik.

Ia menilai, lembaga pemerintah mestinya menggunakan strategi 
yang bisa menyerap produk UMKM melalui proses pengadaan barang 
dan jasa. Metode ini kata dia, akan berdampak positif untuk UMKM.
“Kalau UMKM kesulitan masuk ke proses pengadaan, bantu mereka. 
Dahulukan produk UMKM. Itu salah satu upaya membantu yang 
luar biasa. UMKM kan bisa berharap kepada negara karena negara 
memang punya uang. Kalau perlu, ubah cara lelang supaya produk 
UMKM yang diutamakan. Jangan gunakan cara lama. Sampai kapan 
pun UMKM tidak akan mempu menang,” ungkap Syahnan.

Sementara itu, cara lain yang bisa dilakukan dalam membantu UMKM 
agar bisa beradaptasi dengan perubahan perilaku dan konsumsi 
masyarakat, adalah membantu mereka agar mampu mengakselerasi 
pemanfaatan teknologi atau digitalisasi untuk pemasaran, distribusi 
produk, produksi hingga sistem pembayaran. Juga, UMKM mesti 
dibantu dalam memodifikasi produknya agar sesuai kebutuhan 
pasar, lalu berkolaborasi dengan mitra dalam supply chain untuk 
menjamin pasokan bahan baku, menerapkan standar keamanan 
produk dan protokol kesehatan serta diversifikasi pasar.

“Nah di sini peran dari pemerintah dan BDSP sebenarnya. Karena 
biasanya UMKM hanya fokus di satu sisi aja. Mereka lupa bahwa 
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mereka harus melakukan modifikasi, mereka lupa harus diversifikasi, 
mereka lupa mungkin harus melakukan standar keamanan dan 
kesehatan, (namun) belum konsisten,” tutup Wedar. **

Karya telah tayang di Dulohupa.id, 8 Februari 2021
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Yogi Eka Sahputra

Saat ini aktif menjadi wartawan di Tempo wilayah 
Kepulauan Riau- Batam, dan juga menulis isu lingkunggan 
untuk Mongabay.id. Lulusan Perguruan Tinggi UIN Imam 
Bonjol Padang. Memahami kerja jurnalis sejak aktif di Pers 
Mahasiswa Suara Kampus/suarakampus.com.

Mengikuti pelatihan BEM 2020 adalah kesempatan yang 
sangat berarti bagi saya. Apalagi sangat jarang pelatihan-
pelatihan khusus soal perbankan. Padahal wartawan 
dituntut menulis tentang isu tersebut, karena memang 
menjadi penting di tengah masyarakat. 

Sebagai penyampai informasi wartawan selayaknya harus 
memahami isu tersebut. Baik ketika di lapangan, ataupun 
ketika menyajikannya dalam sebuah tulisan. Tidak hanya itu, 
di pelatihan ini jurnalis juga di upgrade bagaimana melatih 
daya kritis terhadap sebuah isu.

Terima kasih AJI Indonesia. Semoga pelatihan ini dapat 
menelurkan wartawan-wartawan hebat, terutama di dunia 
bisnis dan perbankan. Agar kepercayaan masyarakat 
terhadap pers semakin kuat. 

terima kasih

Tempo
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Ros bersama Lisya berdiskusi dengan para pekerjanya di tengah ribuan kantong keripik pisang 
yang sudah dikemas di rumah produksinya di Batam Center, Kota Batam, pertengahan Januari 
2021. Keripik ini akan diekspor ke Singapura dalam waktu dekat ini. (Foto Yogi Eka Sahputra)

Terus Berinovasi, Kunci 
Narata Bertahan di Bisnis 
Keripik Saat Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta - Ros dan empat karyawannya kala itu tengah 
bergegas mengemas keripik pisang ke dalam sebuah kantong 
bertuliskan ‘Narata, Keripik Pisang’. “Alhamdulillah, sekarang bisnis 
kami sudah bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru di tengah 
pandemi. Kami hanya produksi, nanti dikirim langsung ke Singapura,” 
kata Ros kepada Tempo, Senin, 18 Januari 2020.

Di dalam ruangan seluas 6 x 10 meter tersebut, tampak ratusan 
kantong keripik singkong tersusun dalam kardus dan siap dikirim 

Yogi Eka Sahputra 



368 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

ke Singapura. Siapa sangka produk keripik pisang milik Ros yang 
hanya berawal dari penjualan antarteman, tapi kini sudah diekspor 
ke sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Cina, dan Belanda. 

Saat ini Ros sudah memiliki delapan produk dari dua rumah produksi. 
Sejumlah produk itu di antaranya adalah keripik pisang, tempe, peyek 
udang, peyek bilis, stik keju dan lainnya. “Apa yang diminta pembeli 
kita bisa buat, keripik apapun itu,” ucapnya.

Di rumah produksinya di Kawasan Botania, Kota Batam, Provinsi 
Kepulauan Riau, Ros memulai kisahnya bahwa bisnis ini dibangun 
karena momen ulang tahun anak-anaknya pada tahun 2010 silam.

Saat itu, sebagai seorang ibu sekaligus guru TK Ros yang hanya 
memiliki uang Rp100 ribu untuk membelikan kado untuk dua buah 
hatinya sangat berkecil hati. Dengan uang sebesar itu, bayangan kado 
yang benar-benar berarti untuk anaknya sangat jauh dari kenyataan. 
Ia pun bertekad mencari jalan keluar agar bisa mendapatkan uang 
lebih untuk membeli kado. 

Dari situ ia mencoba memproduksi keripik pisang dengan modal 
seadanya. Keripik itu ia pasarkan kepada teman-temannya. Tak lama, 
hasil jualan keripik pisangnya tersebut bisa menambah modalnya 
total menjadi Rp 300 ribu untuk membeli kado. “Akhirnya saya bisa 
beli kado untuk anak saya,” kata Ros menceritakan awal kisah dirinya 
membangun bisnis Narata.

Tak lama berselang, pesanan keripik pisang tak henti-hentinya 
berdatangan. Tapi Ros tak lantas bisa memenuhinya karena modal 
awal usahanya sudah habis untuk membeli kado.

Setelah menimbang-nimbang, Ros memaksakan diri meminjam 
uang kepada pamannya sebesar Rp 400 ribu untuk memodali usaha 
agar bisa bisa memenuhi permintaan konsumen. “Yang beli semakin 
banyak, ada teman-teman, wali murid di TK saya, teman kuliah, 
begitu juga dosen,” ujarnya. 

Setelah berhasil berjualan dari rumah ke rumah, Ros mencoba 
menyasar jajanannya ke mall dan supermarket yang ada di Batam. 
Semua persyaratan ia lengkapi, salah satunya nomor PIRT (Pangan 
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Industri Rumah Tangga) dari Departemen Kesehatan. “Awal-awal 
masuk ke mall, saya harus produksi 20 kilogram dalam satu minggu,” 
katanya. 

Setelah berjalan lancar, pada tahun 2012 Ros tertarik mengikuti 
seminar wirausaha Al Mahdi Award di Batam. Salah seorang 
pembicaranya adalah mantan menteri BUMN yang juga eks Direktur 
Utama PT PLN (Persero) dan bos Jawa Pos, Dahlan Iskan. “Kebetulan 
biaya daftar untuk guru ada diskon, saya juga ingin bertemu Pak 
Dahlan ketika itu,” kata Ros. 

Tak hanya menghadirkan para pengusaha UMKM berbagai jenis 
produk, acara itu juga membekali para peserta dengan begitu 
banyak materi pembelajaran. Dari situ Ros merasakan ada banyak 
energi positif yang mendorongnya untuk terus membangun bisnis 
keripik pisangnya. “Saya banyak dapat teman di sana,” katanya. 

Di situ Ros mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran 
Al Mahdi pertama kali di Alun-alun Engku Putri Kota Batam. “Ketika 
itu produk saya harus punya label, saya berilah nama produk Green 
Snack,’ katanya. 

Seiring berjalannya waktu, skala usaha Ros terus membesar. 
Untungnya ada sejumlah bantuan untuk modal usahanya datang 
setelah ia mengikuti seminar wirausaha itu. Salah satunya adalah 
bantuan dari program PT Jasa Raharja (Persero).

Ia pun semakin sering mengikuti pelatihan seminar wirausaha untuk 
belajar enterpreneurship, pembukuan keuangan dan banyak hal 
lainnya. “Termasuk pada 2014 saya belajar pelatihan ngomong jadi 
wirausaha,” katanya. 

Setelah omzetnya dirasa cukup memadai, Ros mengundurkan diri 
dari profesi guru TK dan fokus kepada bisnisnya. Setelah itu Ros 
semakin gencar mencari pelatihan-pelatihan wirausaha dan terus 
belajar tentang inovasi produk. Dari beberapa pertemuan tersebut 
Ros berkesempatan untuk melegalkan bisnis keripik pisang tersebut 
dan dimudahkan memperoleh izin ekspor ke luar negeri. 

Di beberapa kesempatan pelatihan se-Sumatera, produk Ros juga 
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menjadi finalis produk terbaik pada 2016. Ros terus melakukan 
inovasi salah satu dengan cara membuat produk baru yang lebih 
unik. “Pada 2017 saya akhirnya berinovasi membuat nangka goreng, 
dengan motto pola makanan sehat,” kata dia. 

Beberapa kendala ia dapatkan, seperti naiknya harga bahan pokok 
seperti pisang dan nangka karena banyak permintaan. Tetapi berkat 
mentoring teman-temannya di komunitas Al Mahdi, Ros bisa keluar 
dari masalah itu. “Akhirnya saya cari lahan untuk tanam nangka 
sendiri,” katanya. 

Ros merasa sangat terbantu dengan Al Ahmadi Entrepreneurship 
Center (AEC) karena mendorong bisnisnya agar bisa sebesar 
sekarang. Melalui komunitas ini juga Ros mengikuti beberapa 
pameran di negara lain, seperti Malaysia, Singapura dan lainnya. “Al 
Ahmadi terus support kita, misalnya kalau pameran di Singapura kita 
tidak bayar stand, padahal harga stand sampai 50 juta,” katanya. 

Dari beberapa kali menggelar pameran di luar negeri itu pula, Ros 
terus berbenah. Ia kerap mendapat masukan dari buyer-nya yang 
berasal dari berbagai negara, seperti Arab, Turki, Jerman dan lainnya.
Para pembeli luar negeri itu sering kali mempertahankan kualitas 
dan legalitas produk. “Ketika itu 2018 saya pameran di Singapura, 
keripik ini ditanya BPOM nya, HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) dan lainnya,” kata Ros. 

Lalu bagaimana kondisi bisnis keripik Ros di masa pandemi selama 
setahun belakangan ini? Ia mengaku tak jarang, pelanggannya maju 
mundur ketika akan bertransaksi.

Akibat pandemi Covid-19, penjualan turun drastis, baik di dalam 
maupun di luar negeri. Tak tanggung-tanggung, per Maret 2020 nilai 
penjualan bisnis Narata anjlok hingga 80 persen.

Ros terpaksa memutuskan memangkas jumlah karyawannya dari 
11 orang menjadi empat orang sampai saat ini. “Saya terpaksa 
melakukan itu, karyawan yang kita rumahkan adalah suaminya yang 
masih bekerja, sedangkan empat karyawan yang kita pertahankan 
karena suami mereka ada yang sakit, tidak bekerja dan lainnya. 
Tetapi suatu saat saya akan panggil mereka lagi,” katanya. 

Terus Berinovasi, Kunci Narata Bertahan di Bisnis Keripik Saat Pandemi
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Namun belakangan, mulai akhir 2020 kondisi sudah mulai agak 
membaik. Sejumlah produknya kembali diekspor ke Singapura 
meskipun transaksi via online. Ia pun terbuka dengan berbagai 
usulan inovasi bisnis yang bermunculan.

Di masa pandemi ini, kata Ros, jaringan bisnisnya terus dijaga 
betul. Selain itu, ia lebih adaptif dalam menjalankan bisnis dengan 
mengaktifkan bisnisnya lewat jalur online. “Kalau dulu kita antar 
ke sana (Singapura). Sekarang kita tinggal kirim, semuanya serba 
online,” kata Ros.

Masih kuat dalam ingatan Ros, di sebuah seminar beberapa tahun 
lalu ia harus menuliskan rancangan bisnisnya lima tahun ke depan. 
Saat itu, ia menuliskan, dalam lima tahun yang akan datang akan 
membukukan omzet penjualan hingga ratusan juta rupiah setiap 
bulan, memiliki karyawan minimal 10 orang, dan punya ruang 
produksi sendiri.

Siapa sangka bahwa keinginan masa lalunya itu tercapai saat ini. 
“Bisa jualan di mal, mengikuti pameran dunia, ekspor produk sendiri 
ke Beijing, Cina. Itu adalah mimpi seorang anak petani, saya sangat 
bersyukur,” kata Ros. Ia berharap usaha ini bakal dilanjutkan oleh 
anak cucunya sehingga lebih besar dari yang ada sekarang. 

Direktur Eksekutif Al Ahmadi Entrepreneurship Center Lisya 
Anggraini menyebutkan bisnis keripik pisang Ros adalah satu dari 
banyak UMKM yang ada di Batam tumbuh sangat cepat. Sebelum 
pandemi, sudah ada tiga UMKM seperti Ros yang sudah ekspor ke 
luar negeri, di antaranya keripik pisang, bumbu pecel, dan agar-agar 
kering.

UMKM itu sebelumnya bergabung dan mengikuti beberapa pelatihan 
AEC. “Alhamdulillah mereka sudah ekspor sekitar setengah ton 
beberapa bulan lalu, sekarang ini lagi proses ekspor santan,” kata 
Lisya. 

Namun begitu, menurut Lisya, di kala pandemi seperti saat ini, hampir 
semua bisnis terpukul. Sebagian dari mereka juga mulai beralih ke 
sistem online seperti yang dilakukan Ros. Sebanyak 98 persen UMKM 
di Batam yang terdampak pandemi dan akhirnya proses penjajakan 
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penjualan produk di Singapura pun terpaksa ditunda. “Saya bilang 
ke kawan-kawan UMKM, selain menyesuaikan diri dengan penjualan 
online, saat ini adalah waktu terbaik memperbaiki standardisasi 
produk.”

Karya telah tayang di Tempo.co, 4 Februari 2021

Terus Berinovasi, Kunci Narata Bertahan di Bisnis Keripik Saat Pandemi
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Pengrajin batik di Batam Indra disela pekerjaannya menerima orderan online. Pria ini terus 
berupaya bertahan di tengah pandemi dan membatik di halaman rumah. TEMPO/Yogi Eka 
Sahputra

Agar Batik Batam Bertahan 
di Tengah Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta -Siang itu pada pertengahan Januari 2021, tak 
hanya terik matahari yang menyengat, tapi juga aroma aroma lilin 
di gang Komplek Perumahan Taman Raya Batam Center, Batam, 
Kepulauan Riau. Bebauan itu berasal dari dua helai batik kain yang 
sedang dijemur di pekarangan salah satu rumah. 

Selain yang sedang dijemur, terlihat sejumlah lipatan kain batin 
tersusun rapi di teras yang luasnya tak lebih dari 50 meter persegi.  
Di sudut kanan terlihat tungku api. Sedangkan di sudut kiri terlihat 
cetakan batik di atas lilin yang siap dipanaskan. Aroma keras lilin 
berasal dari tungku itu. Di bagian sama beberapa cetakan cap 
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berbagai motif batik terpajang di sebuah rak besi. 

Seorang pria berkaos motif batik dan celana training keluar dari dalam 
rumah. Dengan ramah ia menyapa tim Tempo yang berkunjung ke 
rumah produksinya. “Halo mas, seperti ini lah, kita produksi di rumah 
saya,” katanya sambil menyodorkan bangku dan mempersilahkan 
kami duduk.

Sore itu, Indra – sapaan pria tersebut - bercerita panjang lebar awal 
mula ia terjun sebagai pengusaha batik dan jerih payahnya bertahan 
di tengah pandemi.

Dari Pekalongan, Batik Menembus Batas Negara

Indra Sogiyono namanya. Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 
ini sudah 10 tahun terakhir mengembangkan batik di Batam. Niat 
mengadu nasib ke Batam berawal menjadi seorang cleaning service 
di salah satu perusahaan hanya beberapa waktu ia jalani. Sebab, 
kontraknya tidak diperpanjang.

Sekarang Indra menjadi seorang asesor batik yang sudah 
menyebarkan ilmunya antar negara. Selain memasarkan produk 
batiknya, Indra mengajar untuk para pembatik pemula. Kami ikut 
menyaksikan proses Indra memproduksi batik di teras rumahnya. 
Semua ia lakukan perlahan tapi pasti.

Tangan Indra lincah melukis motif awal batik di kain berukuran sehelai 
baju. Jari-jarinya terampil membentuk pola garis melengkung, dengan 
dasar cap gambar “Ikan Marlin”. Cap ini sebagai pertanda batik yang 
akan dihasilkan adalah khas punya pengrajin di Kota Batam. Selain 
motif “Ikan Marlin”, Batam memiliki motif “gonggong”, dan motif 
merica (sahang). “Motif marlin sekarang lagi trend di Batam,” kata 
Indra sambil terus mengejar pesanan konsumennya. 

Pria kelahiran 1978 ini bercerita sudah membatik sejak di bangku 
sekolah dasar (SD). Bahkan ketika SMP di Pekalongan, membatik 
sudah menjadi penghasilan untuk menambah uang belanja sekolah 
Indra. Pekerjaan membatik digelutinya hingga tamat sekolah. 

Namun, pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, pengrajin batik 

Agar Batik Batam Bertahan di Tengah Pandemi
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bangkrut. Beberapa rumah produksi dan galeri batik tutup. Setelah 
itu, Indra terpaksa mencari peruntungan lain di Kota Batam.

Pertama datang ke Batam, Indra mencoba menjadi karyawan di 
galangan kapal. Setelah itu ia bekerja di sebuah perusahaan. Namun 
tidak lama. Pada sebuah kesempatan ia bertemu dengan seorang 
pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota 
Batam. Dari situ perlahan ia mulai mengetahui Batam memiliki batik. 
Indra tertarik untuk kembali mengasah kemampuan lamanya.

Sebagai pengrajin batik berpengalaman, menurut Indra, industri 
batik lambat berkembang akibat metodenya yang kurang tepat. 
Kebanyakan pengrajin belajar membatik dengan sistem canting 
atau lukis. Padahal sistem itu digunakan di Jawa bagi profesional.

Dalam kondisi itu, Indra mencoba memberi masukan agar metodenya 
diubah dari metode canting menjadi kontemporer abstrak yang 
dianggapnya lebih mudah untuk dipelajari. 

“Kalau kita meniru orang Jawa (menggunakan canting) membatik, 
itu sulit, karena mereka sudah melakukan itu sejak kecil,” kata Indra. 
Akhirnya metode membatik diubah menggunakan cat. Batik di 
Batam mulai tumbuh sejak 10 tahun yang lalu. Apalagi sampai saat 
ini pola kontemporer abstrak atau yang menggunakan cat lebih 
diminati daripada pola baku dengan canting. “Sebenarnya apapun 
yang kita buat berlaku untuk pasar. Batik bisa berkembang, kalau 
tidak laku pembatik akan hilang,” kata Indra.  

Selain menggunakan canting lebih sulit, waktu mengerjakannya 
lebih lama. Akibatnya, harga kain batik mahal. “Kalau harga kain 
batik ini tergantung berapa lama pengerjaan juga. Kalau canting 
memakan waktu berhari-hari, pembeli harus bayar berapa, apalagi 
Batam belum ada nama soal batik ketika itu,” katanya. 

Setelah perubahan pola itu, Batik di Batam mulai berkembang. Saat 
ini dua meter kain batik dengan motif kontemporer abstrak bisa 
dijual Indra Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per helai. “Sepuluh tahun lalu 
tidak dilirik kain batik Batam ini. Sekarang sudah membudaya,” kata 
dia. 

Yogi Eka Sahputra 
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Setelah itu pada 2019 kondisi batik di Batam sudah mulai terkenal. 
Salah satunya akibat dukungan pemerintah yaitu istri Wali Kota 
Batam, Marlin Agustina. Saat itu Dewan Kerajinan Nasional Daerah 
(Dekranasda) mulai hadir di tengah pengrajin, termasuk mendukung 
dan mendorong Indra menjadi pelatih bersertifikat atau yang disebut 
asesor.

“Pelatihan Dekranasda ini saya mendapat lisensi asesor dari 
Kementerian Industri dan Perdagangan, sertifikat ini hanya didapat 
100 lebih orang se Indonesia, di antaranya toga orang di Sumatera, 
satu orang di Provinsi Kepri,” kata dia. 

Indra mengatakan, pengrajin batik harus sepenuhnya didorong 
pemerintah daerah, seperti di Batam melalui Dekranasda beberapa 
pegawai pemerintah dianjurkan menggunakan batik buatan 
pengrajin di Batam. “Bahkan melalui Bu Marlin, dicanangkan perwako 
mewajibkan seluruh pegawai di Batam menggunakan batik buatan 
pengrajin di Kota Batam,” katanya. 

Indra mengatakan, sampai saat ini sudah terdapat sekitar 25 
Kelompok Usaha Daerah (KUD) Batik Kota Batam. Selain itu, 
setelah batik tumbuh di Batam, beberapa komunitas dan pengrajin 
bertambah. 

Bertahan di Tengah Pandemi

Indra sangat merasakan merosotnya omzet penjualan batiknya 
setelah dihantam pandemi. Bahkan sampai 80 persen. 

Penjualan batik karyanya dijual biasanya di beberapa mall di Kota 
Batam, tetapi pengunjung mall turun drastis setelah pandemi. 
Apalagi pengunjung tersebut berasal dari wisatawan lokal maupun 
mancanegara. “Bahkan barang yang sudah kita titip di beberapa toko 
saat pandemi kita tarik lagi,” kata Indra. 

Ia melanjutkan, sebelum pandemi dalam satu minggu dia bisa 
mendapatkan omzet hingga Rp 10 juta. Tetapi saat pandemi mencari 
omzet Rp 5 juta bisa dalam waktu dua bulan. 

Menghadapi kondisi itu, kata Indra, dia lantas lebih fokus kepada 

Agar Batik Batam Bertahan di Tengah Pandemi
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promo penjualan batiknya secara online, seperti di beberapa media 
sosial seperti Instagram, Facebook dan lainnya. Selain itu, untuk 
kembali mendapat pembeli, Indra menerapkan diskon besar-
besaran. Seperti diskon beli satu dapat 2. “Biasanya kita jual Rp 500 
ribu sekarang hanya Rp 350 ribu  untuk setiap helai kain,” katanya. 

Bahkan sebelum pandemi, proyek pembuatan batik dari konsumen 
Indra harus dilakukan secara berkelompok. Selain akibat banyaknya 
pesanan, hal itu dilakukannya juga supaya pengrajin yang lain di Kota 
Batam ikut tumbuh. 

Rumah produksi Indra memang hanya di teras rumah, tetapi tempat 
ini dijadikan lokasi rutin kunjungan wisatawan mancanegara dari 
Singapura dan Malaysia sebelum pandemi. Selain membeli batik 
biasanya wisatawan juga ikut belajar membatik. Tetapi saat pandemi 
kondisi itu tidak ada lagi. Indra hanya berharap kepada orderan 
melalui media sosial yang ia dapatkan setiap bulan.

Karya telah tayang di Tempo.co, 5 Februari 2021
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Ilustrasi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Beban Pajak Kian Persulit 
UMKM Batam di Masa 
Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta - Indra Sogiyono menarik napasnya dalam-
dalam sambil memandangi tumpukan kain batik yang tersusun 
hanya seperempat dari bagian lemari di teras rumahnya pada Jumat 
pekan lalu itu. Biasanya, rak lima tingkat itu penuh dengan pesanan 
batik dari pelanggannya. Tapi pengusaha UMKM itu mengaku omzet 
penjualannya turun drastis di masa pandemi.

Biasanya dalam satu minggu ia bisa mendapatkan omzet penjualan 
Rp 10 juta, tapi selama saat pandemi Covid-19 ini, dalam dua bulan 
omzet baru mencapai Rp 5 juta. “Sangat turun sekali,” ujarnya di 
kawasan Batam Center, Propinsi Kepri.

Namun demikian, Indra mencoba terus bertahan. Beragam cara 

Beban Pajak Kian Persulit UMKM Batam di Masa Pandemi
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dilakoninya. Misalnya dengan menggelar promo besar-besaran 
melalui media sosial Instagram dan Facebook.

Harga jual kain batiknya juga didiskon gede-gedean. “Biasanya kita 
jual Rp 500 per helai kain, sekarang jadi Rp 350 ribu per helai kain,” 
kata pria asli Pekalongan itu. 

Strategi pemasarannya itu sedikit membuahkan hasil. Terbukti, 
di sela wawancara bersama Tempo, ponsel Indra beberapa kali 
berdering. “Ini ada yang mau kasih DP,” katanya.

Tapi bukan berarti masa sulit di kala pandemi sudah terlewati. 
Sebab, usahanya juga masih terkendala aturan pajak. Masalah ini 
pun mendera tak sedikit UMKM di Batam, khususnya yang selama ini 
sering mengirim produknya ke luar daerah.

Aturan yang dimaksud Indra adalah Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan 
Pajak Atas Impor Barang. Aturan  yang berlaku 30 Januari 2020 itu 
menurunkan ambang batas barang impor toko dari US$ 75 menjadi 
US$ 3.

Artinya, barang yang dikirim keluar Kota Batam yang harganya lebih 
dari Rp 45 ribu (asumsi kurs Rp 15 ribu per dolar AS) harus dikenakan 
pajak sekitar 17 persen. Namun sebetulnya, barang yang dikenakan 
pajak itu adalah barang yang termasuk golongan eks impor. Namun 
pada pelaksanaannya, produk UMKM pun dikenai pajak yang sama. 

Menurut Indra, aturan itu memberatkan konsumen sehingga 
membuatnya maju mundur dan akhirnya batal membeli kain batik 
dari Batam. “Itu masalahnya, kita sangat tercekik, konsumen berat di 
pajak, belum lagi ongkos kirim barang,” katanya. 

Indra menjelaskan, selama ini bahan baku kain batik didapatkan dari 
Jawa. “Tentunya sudah dikenakan pajak sebelum dikirim ke Batam. 
Nah sekarang dikenakan pajak lagi,” ucapnya. “Kecuali bahan baku 
kami berasal dari Singapura, ya tidak masalah dikenakan pajak.”

Walhasil, kondisi itu membuat harga batik di Batam kalah saing 
dengan harga batik daerah lain. “Sehingga batik Batam termasuk 

Yogi Eka Sahputra 



380 Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

lebih mahal daripada batik Jawa. Misalnya di Jawa harganya Rp 100 
ribu, batik Batam Rp 150 ribu,” kata Indra. 

Pengusaha lain yang mengeluhkan kebijakan itu adalah Dwi Eko 
Pramono. Ketua Al Ahmadi Entrepreneurship Center (AEC) Kota 
Batam ini mengaku harus mengeluarkan pajak yang tak sedikit, 
hanya untuk mengirim keripik pisang yang harganya Rp 60 ribu 
keluar dari Batam.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam Rafki Rasyid 
menyatakan sebetulnya aturan itu bagus karena bertujuan untuk 
menahan laju impor barang. Jadi barang eks impor yang dijual ke luar 
Batam akan dikenai pajak penjualan.

Tapi dalam pelaksanaannya, kata Rafki, semua barang yang dijual 
ke luar Batam dikenakan pajak, termasuk produk UMKM. Sejumlah 
pertemuan dengan Bea Cukai Kota Batam sejak awal tahun lalu pun 
tak membawa hasil positif. 

Bea Cukai Kota Batam hanya menyebutkan produk UMKM tidak 
dikenai pajak tapi sebelumnya harus terdaftar di Disperindag Kota 
Batam. Selain itu, perusahaan harus diusulkan oleh Disperindag 
untuk mendapatkan pengecualian pajak.

Sayangnya, tak semua UMKM tahu soal kewajiban pendaftaran 
ke Desperindag, apalagi mereka mempunyai keterbatasan biaya 
operasioanal. “Ini yang bermasalah, dalam prakteknya tentu tidak 
semua IKM terdaftar dan diusulkan oleh Disperindag ke Bea Cukai 
untuk dapat pengecualian tersebut,” kata Rafki. 

Tak hanya itu, ketika proses pengiriman, perusahaan kurir juga 
tidak memiliki data apakah barang yang dikirim tersebut mendapat 
pengecualian pajak dari Bea dan Cukai atau tidak. “Sistem itu belum 
terintegrasi,” ujarnya. 

Jika tak ada perbaikan dalam pelaksanaannya di lapangan, Rafki 
memperkirakan bakal lebih banyak UMKM yang dirugikan. UMKM 
akan sulit berkembang karena mendapat hambatan masuk ke 
wilayah lain di Indonesia.

Beban Pajak Kian Persulit UMKM Batam di Masa Pandemi



381Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi

Aturan itu, menurut Rafki, tidak akan sesuai lagi dengan tujuan awal 
yaitu melindungi produk lokal dari gempuran barang impor. “Ini kan 
sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan diberlakukannya PMK 199 
tersebut,” kata Rafki.

Oleh karena itu, Apindo terus mengusulkan supaya PMK 199 tahun 
2019 tersebut ditunda dulu pemberlakuannya di Batam sampai 
sistemnya benar benar sudah terintegrasi semua. Apalagi beleid 
tersebut juga diberlakukan ketika Indonesia mengalami krisis 
ekonomi akibat Pandemi Covid-19. “Beban yang ditanggung UMKM 
di Batam bertambah, karena selain harus membayar pajak besar, 
juga harus beradaptasi dengan wabah ini,” kata dia.

Karya telah tayang di Tempo.co, 5 Februari 2021

Yogi Eka Sahputra 
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