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BAB IV 

UPAYA  PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING 

MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 

Pada bagian ini, kita akan membahas lebih eksplisit tentang upaya Indonesia dalam 

meningkatkan daya saing untuk menghadapi Masyrakat Ekonomi ASEAN. Ada beberapa 

upaya ataupun langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Susilo Bambang 

Yudhoyono dalam mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas ASEAN ini. Diantara 

upaya tersebut adalah pembentukan suatu badan yang diberi nama Komite Nasional 

Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Peningkatan Daya Saing  serta 

gagasan tentang Perencanaan Strategis Penguatan daya Saing Usaha Mikro Kecil dan 

Menegah  (UMKM). 

A. Pembentukan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 

Sebelum masa akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang pembntukan 

Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dikenal 

dengan sebagai Komite Nasional sebgaimana tercantum dalam pasal 1 (satu). Adapun 

tugas Komite Nasional ini sebagimana yang diatur dalam pasal 2 (dua) adalah sebagai 

berikut: 
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a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) 

b. Mengoordinasikan percepatan peningkatan daya saing nasional dalam rangka 

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN  

c. Mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam 

persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya 

saing nasional 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder) terhadap persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

serta peningkatan daya saing nasional. 

Adapun susunan keanggotaan dalam Komite Nasional ini diketua oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua I oleh Menteri Luar Negeri, Wakil 

Ketua II oleh Menteri Perdagangan, Wakil Ketua III oleh Ketua Umum Kamar Dagang 

dan Indusrti, dan Sekretaris oleh Ketua Umum Pengusaha Indonesia. Adapun yang 

termaksuk kedalam keanggotan Komite Nasional adalah para  Menteri-Mentri, 

Sekretaris-Sekretaris Kabinet,  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala 

Badan Standarisasi Nasional, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Ketua 

Forum Gubernur se-Sumatra, Ketua Forrum Gubenur se-Jawa, Ketua Forum Gubernurse-

Kalimantan, Ketua Forum Gubernur se-Sulawsi, Ketua Forum Gubernur se- Bali-Nusa 

Tenggara, Ketua Forum Gubernur se-Papua Kepulauan Maluku, para Rektor-Rektor 

Universitas yang ada di Indonesia, dalam hal ini Rektor Univesitas Indonesia, Unversitas 

Hasanuddin,  Universitas Andalas, Univesitas Mulawarman, Univesitas Pettimura, 
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Universitas Udayana, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Karen 

Agustiawan, Arif Yahya, Prof.Dr. Dididk Junaidi Rahcbini, Chris Kanter, Soebronto 

Laras, Intan Karoppo, Shinta Widjaja Kamdani, Fachry Thaib, Hariyadi B. Sukamdani, 

Franky Widjaja, Wisnhu Wardhana, Umar Juoro, M.A,. MAPE, Emirsyah Satar, dan Ir. 

Amir Sambodo, MBA. 

Para menteri dan kepala badan harus berpedoman kepada program menuju pasar dan 

landasan produksi tunggal dengan fokus pada “Peningkatan Daya Saing dan 

Pemanfaatan Komitmen AEC, yaitu komitmen untuk melaksanakan arus barang, jasa, 

investasi secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sektor integrasi yang 

diprioritaskan dan perdagangan makanan, pertanian dan kehutan. Semua ini ditujukan 

untuk meraih wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan pemusatan perhatian 

pada kebijakan persaingan, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, 

perpajakan dan perdagangan secara eletronik (e-commerce) serta Menuju Kawasan 

dengan Pembangunan Ekonomi yang Seimbang, yang fokus kepada Pengembangan 

Sektor Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan 

secara berkala kepada Presiden. 

Namun perkemabngan dari kinerja komite tersebut sampai dengan sebelum 

penetapan MEA (akhir tahun 2015) belum menunjukan perkembangan, bahkan sampai 

dengan sebelum pelaksanaan MEA tersebut, belum ada catatan laporan dari badan 

komite tersebut terkait dengan persiapan pelaksanaan MEA yang terpublikasikan. 
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B. Penguatan daya saing ekonomi  

Penguatan daya saing ekonomi yang dilakukan indonesia diterapkan dalam 

kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 2011-2025 yang ditetapkan pada 2011 lalu telah menjadi salah satu priotitas 

pemerintah Susilo Bambang Yudhoyona dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 

MP3EI menjadi sangat penting bagi Indoneisa mengingat Indonesia adalah negara 

dengan luas kawasan terbesar, penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya di 

kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama 

negara-negara di Asia Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan 

diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN dan terdapatnya Asean – China 

Free Trade Area (ACFTA) mengharuskan Indonesia meningkatkan daya saingnya guna 

mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa MP3EI terencana atas kondisi global dan kawasan yang terus 

berkembang. Pada bagian ini, kita akan membahas rancangan dan apa saja yang telah 

dicapai Indonesia dari program MP3EI tersebut. 

1.  Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia 

  Masteplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tercemin 

dalam visi “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan 

Makmur”. Program MP3EI yang telah dirancang pemerintah ini bertujan untuk 

menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per 

kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian 

(PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan 
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pertumbuhan ekonomi ril sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 

8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan 

dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 

menjadi 3,0 persen pada 2025.1 Strategi pembangunan melalui program MP3EI yang 

digagas pemerintah adalah peningkatan potensi ekonomi wilayah melelui koridor 

ekonomi, penguatan konektivitas nasional, dan penguatan kemampuan SDM dan IPTEK 

Nasional. 

 

 

Sumber: Buku Panduan MP3EI 

Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu: 

                                                           
1 Ibid 
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1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi 

dari pengelolaan aset dan akses (potensi)  Sumber Daya Alam (SDA), geografis 

wilayah, dan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui penciptaan kegiatan ekonomi 

yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta 

integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan 

perekonomian nasional. 

3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun 

pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju 

innovation-driven economy. 

Pada program MP3EI ini, ditentukan 22 (dua puluh dua) program kegiatan, yakni: 

tekstil, makanan dan minuman, besi baja, alustsista, kelapa sawit, karet, kakao, 

peternakan, perkayuan, minyak dan gas, batu bara, nikel, tembaga, bauksit, perikanan, 

pariwisata, pertanian pangan, jabodetabek area, selat sunda, peralaran teansportasi, 

telematika, dan perkapalan. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran 

strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis 

masing-masing pulau) telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi dengan tema 

pembangunan di masing-masing koridor adalah sebagai berikut:  

1. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai Sentra produksi 

dan pengolahan hasil  bumi dan lumbung energi nasional. 
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2. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai Pendorong industri dan 

jasa Nasional. 

3. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai Pusat produksi 

dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi Nasional. 

4. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai Pusat produksi dan 

pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan 

Nasional. 

5. Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai Pintu 

gerbang pariwisata dan pendukung pangan Nasional. 

6. Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai 

Pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan Nasional. 

Program MP3EI yang telah dirancang Pemerintah ini diharapkan dapat 

meningkatkan Pendapaan Domestik Bruto (PDB) dengan berfokus pada 8 program 

utama, yaitu: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika, 

dan pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 

kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategisnya masing-

masing di koridor yang bersangkutan. Untuk mendukung pengembangan kegiatan 

ekonomi utama, telah diindikasikan nilai investasi yang akan dilakukan di keenam 

koridor ekonomi tersebut sebesar sekitar Rp 4.012 Triliun. Dari jumlah tersebut, 

Pemerintah akan berkontribusi sekitar 10% dalam bentuk pembangunan infrastruktur 

dasar, seperti: jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, serta rel kereta dan pembangkit 
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tenaga listrik, sedangkan sisanya diupayakan akan dipenuhi dari swasta maupun Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan kolaborasi antara BUMN dan swasta.2 

Dalam mewujudkan program tersebut, pemerintah telah mennyusun 3 (tiga) strategi 

utama  yang dioprasionalkan dalam inisiatif strategis, yakni: Pertama, Pengembangan 

potensi melalui 6 koridor ekonomi yang dilakukan dengan cara mendorong investasi 

BUMN, Swasta Nasional dan FDI dalam skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. 

Kedua, memperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional 

untuk merevitalisasi kinerja sektor ril. Ketiga, pengembangan Center of Excellence di 

setiap koridor ekonomi. Dalam hal ini akan didorong pengembangan SDM dan IPTEK 

sesuai kebutuhan peningkatan daya saing. 

a) Realisasi dan Capaian Program MP3EI 

 Perkembangan pelaksanaan program MP3EI sejak dilaunching oleh Presiden 

Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2011 menunjukkan perkembangan yang sangat 

menggembirakan. Investasi proyek MP3EI di seluruh koridor ekonomi menunjukkan 

bahwa total nilai investasi mencapai Rp. 4.335 Triliun, yang terdiri atas  investasi sektor 

riil sebesar Rp. 2.447,3 Triliun, sektor infrastruktur sebesar Rp. 1.888,6 Triliun dan 

SDM-Iptek sebesar Rp. 18,6 Triliun.  Adapun proyek MP3EI yang telah dilaksanakan 

(s.d Maret 2013) di seluruh koridor ekonomi sebanyak 209 proyek dengan nilai investasi 

                                                           
2 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kajian  Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangaunan Ekonomi Indonesia, 2011, hal. 4 
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sebesar Rp. 603 Triliun.3 Pada program MP3EI peran swasta terlihat memiliki peran 

penting dalam realisasinya. 

 Proyek sektor jalan sejumlah 44 proyek memiliki nilai investasi sebesar Rp. 

184.616 Milyar. 2 (dua) proyek sudah berhasil difasilitasi hingga tahun 2013 dengan 

realisasi nilai investasi  Rp. 8.226 M (4,5 %).  Proyek prioritas untuk ditangani tahun 

2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) proyek senilai Rp. 110.120 Milyar. Sebanyak 17 

(tujuh belas) proyek masih harus dikonfirmasikan pada perusahaan terkait 

perkembangannya, dengan nilai investasi sebesar Rp. 66.270 Milyar.4 Sedangkan untuk 

hasil lainnya dalam perkembanggan program MP3EI sampai dengan tahun 2014 belum 

tersedia. 

C. Penguatan daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM) 

Pada bagian ini, kita akan membahas tentang gambaran secara umum tetkait tentang 

UMKM yang ada di Indonesia serta sumbangsinya terhadapa perekonomian Indonesia, 

dan yang paling mendasar adalah upaya pemerintah dalam mengembanngkan UMKM 

yang ada di Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. Sebelum kita memaparkan terkait program apa saja yang telah dilaksanakan 

                                                           
3 http://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Panduan-MP3EI-2013.pdf 5 

Diakses Pada Tanggal 25 September 2015 Pukul 22:45 Wib 
4http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Komitmen%20Pemerintah.%20dalam%20Per

cepatan%20Pembangunan%20Infrastruktur%20di%20Indonesia.pdf, Diakses Pada Tanggal 20 

Oktober 2015 Pukul 21: 24 Wib  

 

http://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Panduan-MP3EI-2013.pdf%205
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Komitmen%20Pemerintah.%20dalam%20Percepatan%20Pembangunan%20Infrastruktur%20di%20Indonesia.pdf
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Komitmen%20Pemerintah.%20dalam%20Percepatan%20Pembangunan%20Infrastruktur%20di%20Indonesia.pdf
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pmerintah dalam pemebrdayaan UMKM, akan kita jelaskan terlebih dahulu profil 

UMKM yang ada di Indonesia. 

Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan sumbagan positif trhadap 

pembagunan ekonomi Indonesia. Menyumbang disektor pendapatan bruto daerah 

(PDB), dan mmbuka lapangan usaha serta dapat mungurangi kesenjangan gap dalam hal 

pendapatan. 

Usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian ASEAN. 

Pada umumnya, jumlah UKM ada lebih dari 96% dari keseluruhan perusahaan dan 

memiliki sekitar 50% sampai dengan 85% pekerja domestik di banyak negara anggota 

ASEAN. Sementara itu, kontribusi UKM, terhadap GDP adalah antara 30%-53% dan 

kontribusi terhadap ekspor adalah 19%-31%.5  Di Indonisa, UKM telah menjadi salah 

satu fakr pendorong dalam pereknomian Indonesia yang tentunya dengan adanya MEA 

tersebut, akan menjadi salah satu peluang bagi UKM Indonesia dalam memperoleh 

peluang sekaligus tantangan baru bagi para pelaku UKM di Indnesia. Untuk itu, 

pemerintah dalam hal ini telah melakukan upaya dalam penignkatan daya saing UMKM. 

1. Profil Usaha Kecil dan Menegengah 

Komitmen  Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam memprisapkan Indonesia 

dalam mnghadapi pasar global diwujudkan dalam penguatan daya saing Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang yang disahkan bersama DPR 

                                                           
5 Kementrian Perdagangan, Imformasi Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN, 2011, Jakarta, Direktorat 
Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, hal.79 
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ini menanandakan wujud kesiriusan pemerintah dalam membangun masyrakat yang lebih 

maju. sebelum kita lebih jauh membahas tentang UMKM, maka adabaiknya dijelaskan 

terlebih dahulu makna dan ruang lingkup UMKM. Pengertian UMKM sebagaiman yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagi berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro (memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp50 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 Juta). 

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

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil (memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 Juta 

sampai dengan paling banyak Rp500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 Juta sampai dengan 

paling banyak Rp2.5 Milyar).  

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp500 Juta sampai dengan paling banyak Rp10 Milyar tidak termasuk 



12 
 

tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan  lebih dari 

Rp2.5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp50 Milyar).6 

Profil dan karakteristik UKM yang ada di Indonesia dapat kita tinjau dari beberapa 

aspek, yakni: Permodalan, Skala usaha, Macam usaha,  Tingkat pendidikan pengusaha 

maupun karyawan. Namun pada bagian ini, kita tidak akan membahas satu persatu 

tentang gambaran dan kerakteristik tersebut. Pada bagian ini, hanya akan dipaparkan 

gambaran umum terkait dengan UMKM yang ada di Indonesia serta sumbangsinya 

terhadap perekonomian Indonesia. Jenis-jenis usah yang bergerak di industri mikro dan 

kecil (IMK) dapat kita lihat pada tebel di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 
hal 2-6 
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Tabel 4: UMKM di Indonesia menurut jenis usaha 

Jenis-jenis IMK Jumlah Usaha (%) 

Industri makanan 1.198.491 34,19 

Industri kayu, gabus, 

anyaman rotan dan 

kayu (bukan 

furnitur) 

805.482 22, 98 

Indusrti pakaian jadi 354.583 10,12 

Industri peralatan 

listrik 

252 0,01 

Industri komputer, 

elektronik, dan 

computer 

358 0,01 

Industro mesin dan 

perlengkapan 

1.659 0,05 

Sumber BPS 

 Tabel di atas menunjukan bahwa industri yang bergerak di bidang makanan 

merupakan industri yang paling banyak diminati para pelaku usaha dan merupakan yang 

terbesar seabgaimana yang terlihat pada tabel di atas. Sampai saat ini, Industri Mikro 

dan Kecil yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia masih berpusat di pulau jawa. 

Banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan/usaha IMK pada tahun 2014 

sebanyak  8.362.746 orang. Banyaknya usaha yang bergerak di bidang industri Mikro 
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dan Kecil ini telah membantu tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia dan mampu 

menyerap tenaga kerja yang cukup besar. 

2. Upaya Membangun UMKM 

Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan 

Pengembangan Sektor Ril dan Pemberdayaan UMKM, diterbitkan dalam rangka 

pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan  kemiskinan. 

Adapun kebijakan pemberdayaan UMKM mncakup peningkatan akses pada sumber 

pembiayaan, pngembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk, dan reformasi 

regulasi UMKM. Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam membangun dan 

mrngembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah deengan beberapa program. Pada 

kesempatan ini, kita akan mencoba memepaparkan terkait program apa saja yang telah 

dilaksanakan pemerintah. 

a) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam 

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi Mikro dan Kecil. program ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan 

dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Ada 3 (tiga) tujuan dari 

pembentukan program KUR, yakni: pertama, Mempercepat pengembangan Sektor Riil 

dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Kedua, 

Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada 

Lembaga Keuangan. Ketiga, Sebagai upaya penanggulangan pengentasan kemiskinan 

dan perluasan kesempatan kerja. 
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 Adapun aktor yang terlibat dalam program KUR ini adalah adalah pemerintah, 

yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen 

Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen 

Perindustrian, Departmen Perdagangan, Departemen BUMN, Departemen Nakerteans 

dan Kementerian Koperasi dan UKM). Kedua, Lembaga penjaminan, yakni PT. (Persero) 

Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit 

Indonesia (Perum Jamkrindo), Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara. Ketiga, 

Perbankan yang betindak sebagai penerima jaminan yang kemudian menyalurkan kredit 

kepada UMKM dan Koperasi. Sampai dengan saat ini, ada 7 (tujuh) Bank Umum yang 

betindak sebagai penerima dan penyalur dan 26 (dua puluh-enam) ) Bank Pembangunan 

Daerah (BPD). Sumber dana penyaluran KUR adalah 100 %  (seratus persen) bersumber 

dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat (tabungan, giro,   dan 

deposito). Adapun Kriteria calon penrima KUR adalah sebagai berikut: 

1. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak 

sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah. 

2. Dapat sedang menerima kredit konsumtif. 

3. Dalam hal  UMKMK  masih tercatat pada Sistem Informasi Debitur BI, tetapi telah 

melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas Bank sebelumnya 

b) Realisasi dan capaian  program KUR 

Sejak  diberlakukannya pada tahun 2007, realisasi dan capaian pelaksanaan 

program KUR menunjukkan peningkatan. Pada periode 2008–September 2014, jumlah 
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bank yang berpartisipasi dalam program ini berkembang dari 6 bank nasional menjadi 33 

bank (7 bank nasional dan 26 BPD). Seperti yang telah diuraikan di atas. Pada periode 

yang sama, jumlah debitur KUR meningkat hampir 5 kali lipat dari 2,3 juta menjadi 11,3 

juta orang. Sementara itu, jumlah realisasi kredit yang disalurkan melalui KUR juga 

meningkat hampir 4,5 kali lipat dari Rp11,5triliun menjadi Rp50,3triliun. Dengan 

demikian, sampai September 2014, secara kumulatif jumlah dana yang berhasil 

disalurkan melalui program KUR mencapai angka Rp168,3 triliun.7 Program KUR yang 

telah direalisasikan pemerintah mendapat tanggapan positif dari pelaku UMKM  dan 

mengalami penurunan pada tahun 2009 hal ini sebagaiman telihat pada grafik di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Meby Damayanti dan Latif Adam. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Alat Pendorong UMKM 
di Indoneisa. Hal. 8 dalam http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP%2027_KUR.pdf, 
Diakses Pada Tanggal 30 Januari Pukul 23: 12 Wib 

http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP%2027_KUR.pdf
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Grafik 2: realisasi KUR 

 

Target  Realisasi 

Keterangan: untuk tahun 2014 hanya sampai dengan bulan September 

Sumber Meby Damayanti dan Latif Adam. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Sebagai Alat Pendorong UMKM di Indoneisa. 

Pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa realisasi program KUR dalam pengembangkan 

UMKM di indonesia mengalami respon positif dari masyarakat. sebagaimana terlihat 

pada gambar di atas capaian program KUR melebih target yang telah di tetapkan meski 

sempat mengalami penurunan pada tahun 2009, namun kenaikan yang positif kembali 

pada tahun berikutnya. 
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D. Perbaikan Iklim Investasi 

 Pembagunan berbasis investasi telah dimulai sejak pemerintahan Orde Baru di 

bawah pemerintahan Soeharto. Pembangunan berbasis investasi ini tampaknya 

pembangunan yang berlandaskan paham liberal sebagai “resep’ untuk membangun 

perekonomian suatu bangsa. Nagara seperti China dan India telah menerapakan resep ini 

dan mampu tampil sebagai negara yang maju yang mulai menyaingi negara Amerika 

dan negara-negara Eropa. Apa yang telah dilakukan China dan India bisa dikatakan 

menjadi dorongan bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tneggara untuk 

dapat menyainggi kedua negara tersebut, menginggat kedua negara tersebut berada pada 

benua yang sama yakni Asia. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahawa apa yang telah 

dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara adalah salah satu bentuk persaingan global 

yang dalam memperebutkan kepercayaan untuk mendatangkan para investor asing. 

  Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand juga 

melakukan yang sama. Mereka telah berupaya untuk melakukan perbaikan iklim 

investasi yang baik di negaranya untuk dapat mendatangkan para investor masuk 

kenegaranya. Bagaimana dengan Indonesia? Hal ini lah yang akan kita bahas secara 

ringkas bagiman upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik di bumi 

pertiwi ini. Adapun yang dimaksud dengan Proyek penanaman modal dikategorikan 

PMA jika terdapat saham warga negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah 

asing walaupun hanya 1 (satu) lembar saham 
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 Pemerintah Indonesia di bawah presiden Susolo Bambang Yudhoyono telah 

berupaya melakukan perbaikan iklim invstasi yang dituangkan dalam bentuk Inpres 

sebagaimana yang telah koita bicarakan di awal pada bab satu. Bentuk Inpres tersebut 

adalah paket kebijakan investasi Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2007 tentang Penanaman Modal (PM). 

Pada isi Undang-undang  Nomor 25 tahun 2007 tentang penanamn modal yang 

tecantum dalan Bab ke-dua pasal 3 poin 2 tersebut, setidaknya ada beberapa tujuan 

dari penyelenggaraan penanaman modal tersebu, antara lain untuk: 

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 

2. menciptakan lapangan kerja; 

3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 

5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 

6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan mengolah ekonomi potensial 

menjadi kekuatan ekonomi ril dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri; dan 

7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kemudian dalam kemudahan yang diperleh oleh penanam modal sebagimana 

yang diatur dalam Bab X pasal 18 pada poin 4 disebutkan tentang bentuk fasilitas 

yang diberikan kepada penanaman modal berupa: 
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a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu 

terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam  waktu tertentu; 

b. pembebasan atau keringanan bea masuk  atas impor barang modal, mesin, atau 

peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; 

c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan bakuatau bahan penolong untuk 

keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; 

d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan nilai atas impor barang modal 

atau mesin atau peralatan  untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi 

di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; 

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan 

f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, 

pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. 

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan 

kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal 

untuk memperoleh: 

a. hak atas tanah; 

b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan 

c. fasilitas perizinan impor.8 

                                                           
8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Mdal 
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  Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut pemerintah berharap dapat 

menciptkan iklim investasi yang baik yang mampu mendorong pertumbuhan eknmi 

Indnesia. Dengan adanya kemudahan pelayanan serta perizinan dan fasilitas tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi di Indonsia. Adapun nilai investasi 

PMD dan PMA dapat dilihat pada lampiran. 

 


