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PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA,

IMPLEMENTASI & KENDALANYA

OLEH :

ISHWORO WIDYANTO

A. LATAR BELAKANG

Kalau boleh flashback, ada baiknya mengevaluasi kejadian yang

menggemparkan perekonomian Indonesia dan beberapa negara di dunia

pada tahun 1997/1998 yang mana pada saat itu usaha berskala besar

tidak mampu bertahan mengahadapi derasnya terpaan krisis moneter,

pada waktu itu banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau

pailit di karenakan tidak mampu lagi memproduksi, hal itu di sebabkan

oleh meningkatnya harga bahan baku yang impor, yang mana pada saat

itu harga bahan baku impor mengalami kenaikan yang sangat drastis dan

juga kenaikan dari sisi pajak impornya, bukan karena hal itu saja usaha

berskala besar pailit, namun juga di sebabkan oleh meningkatnya biaya

cicilan utang yang di sebabkan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar,

selain itu sektor perbankan yang umumnya juga mengalami keterpurukan

sehingga menjadi permasalahan dalam hal permodalan pada usaha-

usaha skala besar, lain halnya dengan UMKM pada saat itu yang

cenderung bertahan, bahkan kian bertambah, hal ini di karenakan oleh

Tidak dapat di pungkiri bahwa salah satu sektor yang menopang

perekonomian di Indonesia adalah dari sektor UMKM ( Usaha Menengah
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Kecil dan Mikro ), karena melalui sektor inilah semua aspek yang

berkaitan dengan pola kehidupan manusia bersumber, mulai dari sektor

konsumsi, pangan, dan papan, sebagai contoh dalam segi konsumsi

banyak sekali usaha-usaha UMKM yang berperan aktif, seperti usaha

pengolahan hasil pertanian, gabah, produksi pangan dan lain sebagainya.

Dan masih banyak lagi sektor lain yang mengisi aktifitas lalu lintas

produksi:

1. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan

jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang

rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak

berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya

kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.

2. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank.

Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga,

tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor

perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu

kegiatan usahanya. Sedangkan usaha UMKM dapat bertahan. Di

Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan

aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UMKM

hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM

merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama

sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini,
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jelas bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan

kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Kegiatan

UMKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar

berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. data Biro Pusat

Statistik (BPS) 1996 menunjukkan, jumlah UMKM sebanyak 38,9 juta

dengan rincian: sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9%); sektor

industri pengolahan 2,7 juta (6,9%); sektor perdagangan, rumah makan

dan hotel sebanyak 9,5 juta (24%); dan sisanya bergerak di bidang lain.

Dari segi nilai ekspor nasional (BPS, 1998), Indonesia jauh tertinggal bila

dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain, seperti Taiwan

(65%), China (50%), Vietnam (20%), Hongkong (17%), dan Singapura

(17%). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk

mendukung UKM seperti antara lain: perijinan, teknologi, struktur,

manajemen, pelatihan dan pembiayaan,sedangkan data biro pusat

statistik tahun 2010 menyatakan bahwa UKM dari sektor mikro saja sudah

mencapai 52 juta unit usaha atau sekitar 99% dari total UMKM, dan

menyumbang rata-rata 33,8% PDB ( product domestic bruto ) dari total

keseluruhan PDB nasional.

Dalam analisis makro ekonomi UMKM memiliki peran strategis

dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai

dengan UU.no 20 th 2008 bab III pasal V yang berbunyi “meningkatkan

peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah,

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan



Ishworo Widyanto, Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia, Implementasi  Kendalanya 4

ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”. Dalam ekonomi

makro salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah

pengangguran dan membahas tentang pendapatan nasional atau

pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini UMKM memainkan perannya,

diantaranya dalam mengurangi pengangguran UMKM telah berperan aktif

menyerap tenaga kerja, yang secara tidak langsung mengurangi tingkat

pengangguran di indonesia. Dan juga dalam hal pendapatan nasional

UMKM juga mempunyai kontribusi diantaranya melalui pajak yang harus

di keluarkan. Berikut ilustrasi data mengenai peran UMKM dalam

perekonomian makro yang saya khususkan berperan dalam hal

pengurangan pengangguran dan berperan dalam pendapatan nasional.

Di dalam Disertasinya Piper (1997), misalnya, dikatakan bahwa sebanyak

12 juta orang atau sekitar 63,2 persen dari jumlah tenaga kerja di Amerika

Serikat (AS) bekerja di 350.000 perusahaan yang mengerjakan kurang

dari 500 orang, yang di negara tersebut dianggap sebagai UMKM.

Menurut Aharoni (1994), jumlah UMKM sedikit di atas 99% dari jumlah

unit usaha di negara adidaya tersebut. Perusahaan- perusahaan tersebut

merupakan inti dari basis industri di AS (Piper, 1997). UMKM juga sangat

penting di banyak negara di Eropa, khususnya Eropa Barat. Di Belanda,

misalnya, jumlah UMKM sekitar 95% dari jumlah perusahaan di negara

kicir angin tersebut (Bijmolt dan Zwart, 1994). Seperti di AS, juga di

negara-negara industri maju lainnya yang tergabung dalam OECD seperti

Jepang, Jerman, Perancis dan Kanada, UMKM merupakan motor penting
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dari pertumbuhan ekonomi dan progres teknologi (Thornburg, 1993).

Tabel : 1
KOMPOSISI KELOMPOK USAHA, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
PRODUKTIVITAS DAN PEMBENTUKAN NILAI TAMBAH TAHUN 2013

Melihat fakta dan data yang ada yang menyatakan bahwa UMKM

memiliki peran sentral dalam perekonomian secara keseluruhan, sehingga

perlu di adakannya pengembangan dan menumbuhkan semangat baru

untuk lebih fokus dalam menata kegiatan UMKM di indonesia guna

menuju perekonomian yang lebih baik, namun nyatanya juga sekarang ini

bahwa semarak mengembangkan sektor UMKM ini terkadang hanya

bualan belaka dari pemerintah, masih kurang seriusnya pemerintah dalam

membenahi sektor ini, pemerintah lebih cendrung menaruh perhatian

pada usaha-usaha skala besar, seperti perkebunan, pertambangan,

perbankan dan lain sebagainya, sehingga para pelaku UMKM cendrung

lebih di nomor-duakan, dan dampaknya cukup jelas dirasakan bahwa para

pelaku UMKM cukup banyak menghadapi kendala dalam kegiatannya.

KELOMPOK
USAHA

JUMLAH UNIT
USAHA

PENYERAPAN
TENAGA KERJA

(dalam ribuan
rupiah)

PROSENTASE
PENYERAPAN

TENAGA KERJA
(%)

TENAGA
KERJA/

UNIT
USAHA

NILAI
TAMBAH

UNIT
USAHA

adalah 93
juta

PROSENTA
SE NILAI
TAMBAH

PDB

Usaha Besar
(UB)

Usaha
Menengah
(UM)

Usaha Kecil
formal
(UKF)

Usaha Kecil
non formal
mikro(UKNF-
Mikro

2.243

61.986

973.510

41.353.520

438

8.755

10.542

59.740

0,55

11,01

18,44

70,00

195

141

11

1,5

82.600

1.200

28

4

45,49

14,77

6,10

33,64
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Sehingga menimbulkan banyak masalah baru, seperti kurang paham

tentang mekanisme pasar, keterampilan yang terbatas,kurangnya inovasi

dari para pelaku sehingga kalah bersaing dengan produk-produk impor.

B. DESKRIPSI TOPIK

1. Pengertian UMKM

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

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

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri,

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 sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah
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kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur

dalam Undang- Undang ini.

d. Kriteria UMKM berdasarkan jumlah asset dan omzet :

Tabel : 2

JENIS USAHA ASSET OMZET

Usaha mikro

Usaha kecil

Usaha menengah

Max 50 jt

Besar dari 50 jt-500 jt

Besar dari 500 jt-10

M

Maks 300 juta

Besar dari 300 juta-

3M

Besar dari 2,5 M-50

M

Berdasarkan UU. NO 20 Tahun 2008 di atas jelas menunjukan

perbedaan yang cukup besar baik dari segi asset ataupun omzet antara

usaha mikro dengan kecil dan usaha kecil dengan menengah. Namun

yang jelas secara keseluruhan UMKM berperan dalam pembangunan

perekonomian nasional, hal ini sesuai juga dengan UU.NO 20 Tahun

2008 Bab II pasal yang berbunyi :

“ usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian

nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan “

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan (zaman SBY)

mengatakan, program kampanye cinta produk lokal/dalam negeri

diproyeksi mampu menumbuhkan sekitar 600.000 UKM baru di
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Indonesia."Dengan kampanye cinta produk dalam negeri, saya

perkirakan minimal akan tumbuh 600.000 UKM baru di Indonesia,"

katanya. Ia mengatakan, jika seluruh masyarakat di Indonesia yang

berjumlah lebih kurang 230 juta jiwa menggunakan produk dalam

negeri, akan sangat potensial mendorong pertumbuhan UKM baru.

Apalagi di tengah gempuran produk asing, khususnya China, yang

unggul dalam produktivitas dan harga yang murah, kampanye produk

dalam negeri harus dilakukan secara serius, kata Sjarif. Ia menyatakan,

pihaknya bersama kementerian/lembaga lain telah berkomitmen untuk

menggunakan produk dalam negeri dan mengampanyekan gerakan

gemar produk Indonesia atau 100 persen Indonesia. Berdasarkan data

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009, jumlah UKM di Indonesia

sebanyak 520.220 unit, sedangkan jumlah koperasi sampai dengan

pertengahan 2009 sebanyak 166.100 unit yang tersebar di seluruh

Indonesia. Melihat pemaparan dari menteri koperasi di atas yang

menyatakan akan menumbuhkan 600.000 UKM baru di Indonesia, hal

ini juga harus di sertai dengan berbagai upaya untuk meberikan

berbagai macam penyuluhan kepada masyarakat tentang pembentukan

UKM, selain itu terhadap ukm yang sudah ada hendaknya lebih

meningkatkan produksi yang berkualitas terhadap produk-produknya,

sesuai dengan fungsi produksi untuk suatu barang produksinya, kira-

kira seperti ini “ Q= F ( K,L ) “yang mana rumusan di atas adalah

menunjukan jumlah maksimum sebuah barang yang dapat di produksi
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dengan menggunakan kombinasi alternatif antara modal “K “ dengan

tenaga kerja “ L “

Keberadaan UMKM sudah selayaknya mendapatkan dukungan

dari pelaku ekonomi lain, baik pemerintah maupun lembaga keuangan.

Salah satu dukungan kepada UMKM adalah dengan penyaluran kredit.

Lembaga keuangan terutama lembaga perbankan berperan penting

dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Bank Indonesia mencatat

penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2010

mencapai Rp 193,65 triliun atau 112% atau dari rencana bisnis kredit

UMKM tahun 2010 sebesar Rp 172,9 triliun (Media Indonesia, Februari

2011).

Prospek bisnis sektor UMKM yang semakin membaik pasca krisis

keuangan tahun 2008 menjadi daya tarik tersendiri bagi perbankan

dalam melakukan fungsi intermediasinya. Lembaga perbankan semakin

tertarik mengekspansikan kreditnya di sektor riil seperti UMKM karena

sektor ini dinilai tahan terhadap guncangan situasi perekonomian

global. Pada krisis keuangan tahun 2008, sektor UMKM mendongkrak

pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif berada dikisaran 6 %,

pertumbuhan ini merupakan ketiga terbesar di dunia setelah China dan

India. Dari sektor perbankan sendiri, meningkatnya kinerja perbankan

serta membaiknya rating country Indonesia sangat menunjang fungsi

intermediasi keuangan lembaga perbankan, baik kepada korporasi

maupun kepada UMKM. Tingginya jumlah penyaluran kredit kepada
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sektor UMKM tidak lepas dari peran Bank Indonesia sebagai pusat

kebijakan perbankan di Indonesia yang memberikan dukungan serta

perhatian khusus bagi sector riil. Bank Indonesia merupakan Bank

Sentral memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan moneter secara

independen.

Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDB (pendapatan

domestik bruto) tahun 2010 nasional mencapai 56,5%, mengalami

peningkatan dari tahun 2008 yang hanya menyumbangkan kontribusi

53,28% terhadap PDB. Dari sektor penyerapan tenaga kerja, pada

tahun 2010 UMKM menyerap 97%, mengalami peningkatan dari tahun

2008 yang hanya menyerap 96,18% tenaga kerja (InfoBank-News, April

2011).

2. Issue dan problem

Krisis moneter 1997/1998 telah membuka kembali pandangan

pemerintah akan pentingnya menaruh perhatian terhadap sektor

UMKM, yang mana pada saat krisis itu terjadi UMKM cendrung tidak

mengalami dampak yang terlalu serius bahkan cendrung bertahan,

sehingga sampai saat sekarang ini pada pemerintahan Kabinet

Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan SBY melalui Menteri Perindustrian

dan Perdagangan ataupun Menteri Perkoperasian semakin serius

dalam menggalakkan pembentukan UMKM-UMKM baru di Indonesia,

karena pemerintah sadar, bahwa UMKM memberikan peran sekitar

53% terhadap PDB nasional.
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Namun seiring gencarnya pemerintah menggalakan pembentukan

UMKM, seiring itu juga berbagai permasalahan bermunculan ke

permukaan yang mendera UMKM, sebut saja permasalahan yang

pertama adalah produk-produk UMKM dalam negeri sekarang

cendrung kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri katakanlah

dari cina, yang rata-rata produk cina memiliki kualitas yang bagus dan

harga yang relatif murah. Dan permasalahan lainnya adalah terdapat

aspek lain yang nampaknya masih kurang menjadi perhatian dalam

upaya menciptakan sektor UMKM yang kompetitif, yakni bagaimana

meningkatkan desain produk dan kemampuan pemasaran dari para

pelaku UMKM agar dapat bersaing, khususnya dalam dinamika pasar

yang semakin mengglobal. Para pelaku UMKM rata-rata cendrung

kurang inovatif dengan desain produk nya masing-masing, sehingga

lebih mudah tersingkirkan pada pasar regional maupun global, selain itu

kurang jelinnya para pelaku melihat dinamika pasar, artinya para pelaku

UMKM tidak dapat beradaptasi dengan pasar yang semakin dinamis

dan cendrung lebih tertarik kepada hal-hal baru dan inovatif, yang mana

rata-rata para pelaku UKM adalah industri rumah tangga yang memiliki

jaringan pasar yang terbata, berbeda halnya dengan perusahaan besar

yang sudah meiliki link yang luas baik pasar lokal maupun international.

Kita lihat pada contoh sederhana saja, di dalam negeri produk mana

yang tidak ada dari negara lain seperti China, Jepang, Thailand, yang

rata-rata mengalahkan produk dalam negeri, baik dari segi kualitas
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ataupun harga, seperti harga buah impor lebih murah dari pada buah

lokal, harga garam impor lebih murah dan bagus dari pada garam lokal,

padahal apa sih yang kurang dari negeri kita ini, negeri ini 1 per 3

adalah lautan yang mana sangat potensial untuk produksi garam,

jangankan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, untuk impor pun

sebenarnya kita sangat mampu, dan juga negara kita adalah negara

yang subur, apapun yang ditanam 90% dapat di pastikan akan tumbuh,

tapi kenapa buah-buahan lokal, produk pangan lokal selalu kalah dari

produk impor, ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama, entah

dimana yang salah dalam regulasi produksi di negeri ini sehingga kita

selalu kalah dan tidak inovatif.

C. KESIMPULAN

Melihat fakta dan ilustrasi di atas mulai dari awal sampai akhir

pemaparan, dapat di ambil kesimpulan, bahwa pemerintah tidak dapat

mengesampingkan pengelolaan UMKM, karena kontribusinya sangat

besar, baik dari segi PDB maupun untuk pendapatan nasional. Dan juga

bagi kita sebagai masyarakat hendaknya turut berperan aktif dalam

mendirikan UKM baru, karena disamping kontribusi untuk

pribadi,masyarakat dan negara, kita juga secara tidak langsung berperan

dalam mengurangi beban pemerintah dalam hal membayar gaji PNS,

karena secara tidak langsung dengan banyaknya wirausaha atau UMKM

baru, maka akan menghapuskan paradigma sebagian masyarakat untuk
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menjadi PNS dan juga dengan kehadiran UMKM baru akan lebih banyak

menyerap tenaga kerja, dan implikasinya mengurangi pengangguran.

D. SARAN

Dengan semakin di sadarinya akan peran UMKM dan juga di iringi

dengan berbagai problem mendasar yang di hadapi dalam realitanya

maka sudah saatnya di munculkan solusi atau ide kreatif yang solutif guna

mengatasi semua itu. Kiranya dari penulis sendiri memunculkan beberapa

ide atau saran guna mengatasi permasalahan yang berimplikasi kepada

perkembangan UMKM di negeri ini, kira-kira solusi yang di munculkan

seperti ini :

a. Untuk mengatasi produk dalam negeri yang rata-rata kurang bersaing,

maka di harapkan adanya campur tangan pemerintah dalam hal

memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang inovasi produk

yang lebih baik dan membuka mata para pelaku UMKM akan dinamika

pasar yang ada, sehingga para pelaku tersebut dapat bekerja lebih

keras dalam memunculkan inovasi-inivasi terbarunya.

b. Dalam mengatasi pemahaman para pelaku UMKM dalam penetrasi

pasar atau dalam hal pemasaran maka, juga di harapkan peran

pemerintah untuk membuka pasar dalam negeri ataupun luar negeri

guna memasarkan produk dalam negeri yang sudah berinovasi tadi.

c. Dalam hal kalah saing dengan produk impor, menurut saya kebijakan

yang harus di ambil adalah dengan menaikan pajak impor barang ke
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Indonesia, sehingga apa bila itu di lakukan maka barang-barang impor

yang masuk ke indonesia akan sedikit lebih mahal di karenakan pajak

yang naik,dan pada saat itulah barang dalam negeri akan sedikit bisa

bersaing dan tentunya dengan meningkatkan kualitasnya atau minimal

menyamai kualitas barang luar negeri, pada saat itulah orang-orang

akan kembali menggunakan produk dalam negeri, dan secara tidak

langsung akan kembali menghidupkan sektor UMKM, bahkan tidak

tertutup kemungkinan akan bermunculan UMKM-UMKM baru di

Indonesia, yang mana implikasinya akan besar kepada PDB dan juga

ber-efek positif kepada pendapatan nasional.
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