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BAB 1 



PERAN STRATEGIS UMKM PADA 

TANTANGAN GLOBALISASI KINI 
(THE STRATEGIC ROLE OF SMEs IN THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION NOW) 

 

 

PENDAHULUAN 
Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sudah bukan hal yang baru lagi untuk di bicarakan. 
Bahkan dapat dikatakan bahwa pengembangan UMKM di Indonesia menjadi tanggung jawab 
bersama baik pemerintah maupun kita sebagai warga negara. Dengan mengoptimalkan peran 
UMKM ini, harapannya angka kemiskinan negara akan turun.  

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu Budiantoro mengatakan, jumlah UMKM 
di DIY banyak dan sangat strategis. Target 12.13 persen angka kemiskinan, targetnya turun 7 
persen ini UMKM punya peran luar biasa untuk menurunkan 7 persen, karena mengandalkan 
UMKM (www. jogja.tribunnews.com, diakses 2019). Pemerintah optimistis pada 2019 jumlah 
UMKM bisa mencapai target 5 persen dari jumlah penduduk. Upaya medorong pertumbuhan 
tersebut, pemerintah telah memfasilitasi pelaku usaha baru maupun UMKM  yang telah ada 
untuk semakin mengembangkan usaha dengan menggelar sosialisasi maupun pelatihan di 
berbagai daerah di Indonesia (www.liputan6.com, diakses tahun 2019).  

 
Gambar 1.1. Distribusi Bidang Usaha UMK Non Pertanian 
Sumber: Sensus Ekonomi 2016, http://se2016.bps.go.id 

Pada bab 1 ini peran strategis UMKM pada tatangan globalisasi kini akan diulas 
beberapa pokok diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

1. Peran Strategis UMKM 

http://www.liputan6.com/
http://se2016.bps.go.id/


2. Tantangan Globalisasi UMKM 
3. Menyadari Kebutuhan Arah Pengembangan UMKM 

 

PERAN STRATEGIS UMKM 
Pemikiran mengenai UMKM sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Peran 

pentingnya dalam membangun perekonomian negara pun sudah diakui dampaknya. Namun, 
sebelum membahas lebih dalam mengenai UMKM tu sendiri, kita perlu mengetahui definisi 
dan pemahaman awal mengenai UMKM itu sendiri. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 
berdomisili di Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut: 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

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: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 

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. 

a.  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

milyar rupiah). 

Menurut UU RI no 20 tahun 2008 tentang UMKM, memiliki tujuan yaitu menumbuhkan dan 
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan 
demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: 



a. kekeluargaan; 
b. demokrasi ekonomi; 
c. kebersamaan; 
d. efisiensi berkeadilan; 
e. berkelanjutan; 
f. berwawasan lingkungan; 
g. kemandirian; 
h. keseimbangan kemajuan; dan 
i. kesatuan ekonomi nasional. 
 
“asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan 
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan 
kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

“asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk 
mewujudkan kemakmuran rakyat. 

“asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. 

"asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam 
usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 

“asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya 
proses pembangungan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 
dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan 
mandiri. 

"asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan 
dan pemeliharaan lingkungan hidup. 

"asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 
dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan 
kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

"asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam 
kesatuan ekonomi nasional. 

"asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. 

 
UMKM memberikan kontribusi terkait penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Fakta 

kinerja UMKM ini menunjukan peran UMKM sebagai bagian terbesar seluruh unit usaha 
nasional yang merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Angka 
kemiskinan Indonesia diharapkan pula dapat menurun dengan adanya UMKM ini.  

UMKM telah mampu memberikan bukti sebagai salah satu solusi pertumbuhan 
angkatan kerja baru di Indonesia yang tinggi. UMKM mampu memberikan peluang usaha 
kalangan industri skala rumah tangga yang banyak ditemui disetiap daerah di Indonesia. Hal 



ini menunjukkan prannya yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja menjadikan UMKM 
efektif sebagai alat untuk memperkuat stabilitas ekonomi negara. 

Hal menarik lainnya adalah UMKM berperan besar dalam krisis ekonomi tahun 1997 - 
1998. UMKM terbukti dapat bertahan dalam situasi tersebut. Mengapa demikian? Karena 
sektor UMKM tidak terlalu tergantung dengan beberapa bahan baku impor dalam proses 
produksinya serta sumber dana usaha umumnya berasal dari dalam negri yang jumlahnya 
tergolong kecil sehingga tidak terpengaruh depresiasi rupiah. Selain itu, beberapa kondisi dan 
karakteristik berikut juga memperkuat alasan mengapa UMKM bertahan ketika krisis yaitu 
sebagai berikut (Budiarto, 2016): 

1. Fleksibel. Ketika menghadapi hambatan tertentu dalam menjalankan usaha, kemungkinan 
berpindah ke sektor atau usaha lain lebih mudah.  

2. Permodalan. Sistem permodalan untuk UMKM tidak selalu tergantung dari investasi modal 
dari luar tetapi juga bisa berasal dari kekuatan modal sendiri.   

3. Pinjaman. Ketika UMKM memiliki pinjaman tertentu maka sudah diperhitungkan kemampuan 
mengembalikan pinjaman tersebut dengan bunga tertentu.  

4. Penyebaran lokasi UMKM. Lokasi UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia 
memungkinkan sarana dan distribusi barang dan jasa dalam melayani kebutuhan masyarakat.  

 
Peran strategis UMKM ini telah dibuktikan juga oleh pengalaman berbagai negara seperti Jepang, 
China, Korea, dan Thailand. Di negara tersebut, UMKM merupakan pelaku ekonomi yang dinamis 
mendukung proses industrialisasi. Hal ini terjalin melalui keharmonisan hubungan yang sinergi antara 
UMKM dengan usaha besar. Lebih lanjut, hubungan ini menghasilkan efisiensi dan kemampuan yang 

berdaya saing global (Budiarto, 2016). Indonesia sangat cocok untuk melakukan 
pengembangan usaha UMKM. Menurut Yustika (2000), beberapa pertimbangan yang 
menyebabkan UMKM ini relevan untuk dikembangkan di Indonesiaadalah sebagai berikut: 

1. Struktur usaha di Indonesia bertumpu pada keberadaan industri kecil menengah. Akan 
tetapi kondisinya masih memprihatinkan karena minimnya keuntungan yang 
didapatkan. Dengan memajukannya, otomatis membangun kesejahteraan sebagian 
besar masyarakat.  

2. Sebagian sektor industri kecil dan menengah (IKM), selama ini ternyata telah 
berorientasi ekspor sehingga akan meningkatkan devisa.  

3. Sektor IKM terbukti lebih fleksibel dalam kondisi perekonomian yang tidak 
menguntungkan.  

4. Sektor IKM lebih banyak menggunakan bahan baku dari dalam negri.  
 
Menurut Bank Indonesia (2016), beberapa hal terkait UMKM di Indonesia yaitu: 

1. UMKM merupakan pelaku ekonomi yang penting dalam hal penyerapan tenaga kerja 
di negara-negara ASEAN. 

2. Meskipun UMKM termasuk di dalamnya usaha skala mikro mencakup 96 persen dari 
keseluruhan usaha di negara-negara ASEAN, kontribusinya dalam pembentukan nilai 
tambah masih terbatas, UMKM berkontribusi sebesar 42 persen dari total PDB negara-
negara ASEAN. 

3.  Secara umum, kontribusi UMKM ASEAN terhadap nilai ekspor dan jaringan produksi 
global dan regional (Global Value Chain) lebih rendah daripada perusahaan besar 
ASEAN. 

4. Secara umum, kinerja UMKM Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-
negara ASEAN dengan tingkat pembangungan yang relatif sama, terutama dari segi 



produktivitas, kontribusi terhadap ekspor, partisipasi dalam jaringan produksi global 
dan regional serta kontribusi terhadap nilai tambah. 
 

Melihat potensi besar UMKM inilah, dukungan dan fasilitas pengembangan UMKM perlu 
konsentrasi khusus sehingga mampu menjadi tumpuan perekonomian bangsa nantinya. Jika 
pemerintah mampu mendorong UMKM, maka perekonomian nasional juga akan bangkit dan 
berkembang.   
 

TANTANGAN GLOBALISASI UMKM 
Globalisasi telah menjadi isu umum yang banyak menjadi fokus perhatian negara 

untuk nantinya mampu bersaing. Hal ini tidak hanya ditandai oleh kemampuan negara 
tersebut bersaing secara global, namun juga aspek-aspek didalamnya. Fase globalisasi ini 
ditandai dengan adanya proses pengintegrasian ekonomi nasional pada sistem ekonomi 
berdasarkan pada keyakinan perdagangan bebas. Salah satu hal yang dilakukan untuk 
melancarkan proses pengintegrasian ini adalah dengan mengubah beberapa kebijakan yang 
cenderung menghalangi adanya globalisasi baik berbentuk ekspansi produksi, pasar, maupun 
investasi (Budiarto, 2016). Pertumbuhan ekonomi akan tercapai ketika ada superioritas pasar 
bebas dan kebebasan individual.  

Dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah jalan menuju kesejahteraan. Menurut Wolf 
(2007), globalisasi diartikan sebagai produk perkembangan ilmu pengetahuan, daya inovasi, 
dan teknologi yang semakin mengecilkan arti tapal batas politik dan geografi serta hasil dari 
perubahan dasar finansial, manajemen perusahaan dan tata pemerintahan modern yang 
semakin terbuka dan demikratis.  Globalisasi secara umum telah membawa manfaat besar 
bagi umat manusia dalam memicu pertumbuhan ekonomi, mengubah struktur prosuksi 
menjadi lebih efisien, dan mangangkat taraf hidup masyarakat. Dengan adanya globalisasi, 
hambatan teknis maupun kultural yang selama ini dilakukan oleh masing-masing negara itu 
sendiri harus ditekan dan diminimalisir serendah mungkin(Budiarto, 2016).  

Sejak  Januari  2010,  Indonesia  telah resmi memulai  kesepakatan  China untuk 
mengurasi beberapa hambatan perdagangan mereka melalui perjanjian China ASEAN Free 

Trade Area (CAFTA). Harapannya hal ini akan memberikan dampak positif bagi UMKM di 
Indonesia khususnya. Dengan diberlakukannya  CAFTA  menjadi  peluang  bagi  produk-produk  
UMKM Indonesia untuk masuk ke pasar China. Pasar China dengan jumlah penduduk yang  
banyak dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi merupakan pasar yang sangat potensial  
bagi  produk-produk  yang  dihasilkan  UMKM  Indonesia (Susilo, 2010). Di sisi lain, salah  satu  
dampak  diberlakukan  CAFTA  adalah  mudahnya  produk  China  masuk ke  pasar  Indonesia.  
Produk ini  tanpa disadari menjadi  pesaing  dari  produk-produk  yang  dihasilkan  oleh  UMKM  
Indonesia,  seperti  misalnya  produk  keramik,  pakaian  jadi,  produk  alas  kaki  
(sepatu/sandal), mebel, dan produk kerajinan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi 
produk- produk  UMKM Indonesia (Susilo, 2010). 

Demikian  pula  dengan  diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/AEC, 
ASEAN Economic Community) pada tahun 2015, hal tersebut juga menjadi peluang sekaligus 
tantangan bagi produk-produk  yang  dihasilkan  oleh UMKM di  Indonesia. Tujuan  MEA  
adalah (Departemen  Perdagangan  RI,  2010):   

(1)  menjaga  stabilitas politik  dan  keamanan  regional  ASEAN,   
(2)  meningkatkan  daya  saing  kawasan  secara  keseluruhan  di  pasar  dunia,   
(3) mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan   



(4)  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan standar  hidup penduduk negara  
ASEAN.  

Jika  MEA  terwujud,  maka  ASEAN  akan  menjadi  pasar  tunggal  dan  berbasis  produksi 
tunggal dimana arus barang,  jasa, investasi, dan tenaga  kerja terampil  yang bebas,  serta 
arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN (Susilo, 2010). 

Dalam  hal  ini  peningkatan  daya  saing UMKM  menjadi  faktor  kunci  agar  mampu  
menghadapi  tantangan dan  memanfaatkan  peluang  dari implementasi CAFTA 2010 dan 
MEA 2015 (Susilo, 2010). Menyadari hal ini, maka UMKM perlu sadar untuk meningkatkan 
produktivitasnya. Dengan meningkatkan produktivitasnya, UMKM akan mampu berdaya 
saing secara global. Menurut Tambunan (2008), UMKM   yang  berdaya  saing  tinggi  dicirikan  
oleh:   

(1) kecenderungan  yang  meningkat  dari  laju  pertumbuhan  volume  produksi,   
(2)  pangsa  pasar domestik dan atau pasar ekspor yang selalu meningkat,  
(3) untuk pasar domestik, tidak hanya melayani  pasar  lokal  saja  tetapi  juga nasional,  
dan   
(4)  untuk  pasar  ekspor,  tidak  hanya melayani  di  satu  negara  tetapi  juga  banyak  
negara.  

Dalam  mengukur  daya  saing  UMKM harus dibedakan antara daya saing dan daya saing 
perusahaan. Daya saing produk terkait erat dengan daya saing perusahaan yang 
menghasilkan produk tersebut. Beberapa indikator yang  digunakan untuk mengukur daya 
saing sebuah produk diantaranya adalah (Susilo, 2010):  

(1) pangsa ekspor  per  tahun  (%  dari  jumlah  ekspor),  
(2)  pangsa  pasar  luar  negeri  per  tahun  (%),   
(3)  laju pertumbuhan  ekspor  per  tahun    (%),   
(4)  pangsa  pasar  dalam  negeri  per  tahun  (%),   
(5)  laju  pertumbuhan  produksi  per  tahun  (%),   
(6)  nilai  atau  harga  produk,   
(7)  diversifikasi  pasar  domestik,  
(8) diversifikasi pasar ekspor, dan  
(9) kepuasan konsumen. 

Agar pengusaha dan pekerja UMKM dapat berperan dengan optimal, paling tidak ada 5 
prasyarat utama yaitu mereka sepenuhnya memiliki  (Tambunan,  2008):  

(1)  pendidikan,   
(2)  modal,   
(3)  teknologi,  
(4) informasi, dan  
(5) input krusial lainnya. 

 

MENYADARI KEBUTUHAN ARAH PENGEMBANGAN UMKM 
Ekspektasi umum bahwa liberalisasi perdagangan internasional yang meningkatkan 

persaingan internasional di pasar domestik akan berdampak buruk terhadap UMKM yang 
tidak efisien atau yang berdaya rendah, sementara itu akan menguntungkan UMKM yang 
efisien dan berdaya saing tinggi (Tambunan, 2012). Tentu, efek-efek kekurangan input di 
pasar lokal tersebut bisa berdampak negatif bagi UMKM lokal, sekalipun perusahaan 
bersangkutan sangat efisien atau berdaya saing tinggi. Namun, secara umum, efek-efek 
persaingan/efisiensi lebih besar daripada efek-efek kelangkahan input di pasar lokal tersebut 
(Tambunan, 2012). 



Menurut Budiarto (2016), sektor UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan, 
diantaranya yaitu: 

1. Tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal 
2. Selang waktu produksi yang relatif singkat 

3. Keperluan modal relatif kecil 
4. Sebagian besar kegiatan UMKM merupakan padat karya dan mam[u 

mendayagunakan skill dan semi skill workers 

5. Pencipataan lapangan kerja pada tingkat biaya modal rendah 

6. Kemampuan dalam forward dan backward linkage antara berbagai sektor 

7. Memiliki peluang besar di dalamnya bagi pengembangan dan adaptasi berbagai 
teknologi 

8. Mengisi berbagai ceruk pasar yang tidak efisien bagi perusahaan besar 
9. Sebagai penopang eksistensi perusahaan skala besar.  

 

Menurut Tambunan (2012) yang perlu dilakukan pemerintah untuk pengembangan UMKM, 
khususnya pemerintah daerah  adalah : 
(1) Pembangunan infrastruktur baik fisik (seperti jalan raya, listrik dan fasilitas komunikasi, 

dan pelabuhan) dan non-fisik (seperti bank/lembaga pendanaan, pusat informasi, 
lembaga pendidikan/pelatihan, litbang/lab), mulai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten 
hingga di tingkat provinsi.  

(2) Pemberdayaan kembali semua sentra-sentra UMKM yang sempat dikembangkan dengan 
dukungan pemerintah pada era Orde Baru, namun terlantarkan sejak mulainya era 
reformasi. Khususnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) di sentra-sentra yang ada perlu 
diremajakan dengan antara lain menggantikan mesin-mesin dan alat-alat pengujian/lab 
yang sudah usang dengan yang baru.  

(3) Walaupun bantuan pendanaan memang penting, namun sudah saatnya penekanan dari 
kebijakan atau program-program pemerintah untuk membantu perkembangan UMKM 
lebih pada peningkatan pendidikan pengusaha dan pekerja, pengembangan teknologi, 
dan peningkatan kemampuan inovasi. Selain itu, UMKM baik yang hanya melayani pasar 
domestik maupun yang menjual produk-produknya ke pasar luar negeri perlu dibantu 
sepenuhnya (misalnya dengan penyediaan lab. untuk pengujian kualitas barag) agar bisa 
mendapatkan label Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan kualitas 
produk dan berarti juga daya saing UMKM.Untuk maksud ini, perlu adanya intensif agar 
terjalin kerjasama yang erat antara UMKM setempat dengan perguruan tinggi, lembaga 
pendidikan/pelatihan dan litbang setempat sehingga terjadi peralihan teknologi dan 
pengetahuan ke UMKM.  

(4) Perlu diupayakan peningkatan keterkaitan produksi lewat misalnya subcontracting 

antara UMKM dan UB, termasuk PMA. Berdasarkan faka bahwa sulit mendapatkan 
UMKM lokal yang siap sebagai pemasok bagi UB/PMA karena keterbatasan teknologi dan 
pengetahuan, maka untuk mencapai tujuan ini, pemerintah bersama-sama dengan pihak 
swasta seperti Kadin, asosiasi bisnis, himpunan pengusaha, dan universitas harus 
sepenuhnya membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuan mereka sebagai 
pemasok yang kompetitif dan efisien bagi UB/PMA.  

(5) Dalam mengembangkan enam koridor ekonomi, pengembangan UMKM lokal di enam 

wilayah tersebut untuk menjadi UMKM berdaya saing tinggi, baik sebagai pelaku usaha 

yang mandiri maupun sebagai pemasok UB, harus menjadi salah satu komponen penting 

dari kebijakan pengembangan enam koridor tersebut.  



(6) Perlu diupayakan agar semua UMKM di manapun lokasinya mendapatkan akses 

sepenuhnya ke informasi mengenai pasar dan lainnya, teknologi, pendidikan/pelatihan, 

fasilitas perdagangan, dan perbankan; tentu dengan tidak menghilangan penilaian 

obyektif mengenai kelayakan usaha dari UMKM bersangkutan.   

 
 

GROSARIUM 
Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di 
Indonesia. 

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

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 

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. 

Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang 

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan 

ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Demokrasi 

Ekonomi 

adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian 

nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 

Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam 

kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Efisiensi 

Berkeadilan 

adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi 
berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, 
kondusif, dan berdaya saing. 

Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses 

pembangungan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 



Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga 

terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. 

Berwawasan 

Lingkungan 

adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan 

perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 

Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, 

kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Keseimbangan 

Kemajuan 

adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam 

kesatuan ekonomi nasional. 

Kesatuan Ekonomi 

Nasional 
adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 
merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. 

Globalisasi  produk perkembangan ilmu pengetahuan, daya inovasi, dan teknologi 
yang semakin mengecilkan arti tapal batas politik dan geografi serta 
hasil dari perubahan dasar finansial, manajemen perusahaan dan tata 
pemerintahan modern yang semakin terbuka dan demikratis.   

CAFTA China ASEAN Free Trade Area 

MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN 

 

KASUS 

 

Hadapi MEA, Produk UMKM Harus Ber-SNI 
 
 JAKARTA – Indonesia harus memperkuat sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) 
melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk-produk dari sektor 
tersebut. Hal ini penting dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang 
akan diberlakukan pada akhir 2015. 
 "Dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN, perhatian Indonesia sebaiknya dipusatkan 
pada penguatan UMKM dengan menerapkan SNI secara luas terhadap produk dari sektor 
tersebut," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang 
Sulisto, saat seminar Kadin-Badan Standardisasi Nasional, di Jakarta, Kamis (20/3). 
 Suryo mengatakan penerapan SNI khususnya untuk sektor UMKM juga bukan hal yang 
mudah mengingat hal tersebut memerlukan biaya yang besar. Namun, hal ini harus dilakukan 
khususnya dalam menghadapi MEA 2015 mendatang. 
 "Teknologi merupakan kata kunci dalam upaya melakukan standardisasi mutu produk 
UMKM, namun, di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa teknologi yang tersedia di pasar 
harganya tidak murah," ujar Suryo. 
 Oleh karena itu, lanjut Suryo, pemerintah perlu memusatkan lembaga-lembaga 
penelitian milik negara dan perguruan tinggi untuk mendukung penerapan teknologi, 
khususnya untuk sektor UMKM. 
 Menurutnya, jika standardisasi mutu produk dapat dilaksanakan, maka hadirnya pasar 
tunggal ASEAN akan membuka peluang yang sangat luas bagi produk UMKM, bukan saja 
untuk wilayah regional, tetapi juga untuk masuk ke pasar global. 



Jika UMKM mampu menghasilkan produk dengan standar tertentu, kata Suryo, maka 
nantinya diharapkan dapat menjadi pemasok kebutuhan untuk industri-industri besar. 
 

Wajib SNI 

 Sementara itu, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, menegaskan pemerintah 
memastikan bahwa seluruh produk industri yang beredar di dalam negeri harus 
menggunakan atau memenuhi SNI. Dengan cara ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing 
produk tersebut, khususnya menjelang pelaksanaan MEA 2015. 
 "Jika SNI ini diterapkan konsekuen, artinya semua barang beredar, terutama impor 
yang berkualitas rendah, perlu dilakukan pemeriksaan dengan referensi SNI," katanya. 
 Hidayat mengatakan dengan adanya pemeriksaan mutu produk dari sektor-sektor 
tertentu tersebut, maka ditengarai peredaran barang dengan kualitas jelek bisa 
diminimalisasi. "Sekali SNI dikeluarkan terhadap sektor-sektor tertentu, maka peredaran 
barang yang di luar SNI tidak bisa lagi beredar dan akan dicabut," kata Hidayat. 
 Hidayat menambahkan pemerintah juga akan melakukan langkah penindakan hukum 
bagi barang-barang beredar di Indonesia yang tidak sesuai dengan standar tersebut. "Kalau 
beredar tidak sesuai SNI, berarti dicabut barangnya dan ada penindakan hukum, yang selama 
ini belum kita lakukan," tambahnya. 
 Terkait dengan mendekatnya pelaksanaan MEA 2015, Hidayat mengatakan dengan 
adanya pemberlakuan SNI tersebut merupakan salah satu bentuk proteksi dalam upaya untuk 
meningkatkan daya saing bagi produk dalam negeri. "Ketika memasuki MEA 2015, SNI bagi 
sektor-sektor penting dan strategis diharapkan sudah bisa dikeluarkan,” katanya.  
 
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/artikel/8843/Hadapi-MEA,-Produk-UMKM-Harus-

Ber-SNI 

 

Pertanyaan: 

1. Analisislah kasus diatas sesuai dengan pemahaman Anda! 
2. Bagaimana tujuan Indonesia dengan diberlakukannya wajib SNI? 
3. Apakah kebijakan yang dilakukan ini mendukung globalisasi? Kemukakan pendapat 

Anda! 

 

DISKUSI 
1. Bagaimana peran strategis UMKM bagi perekonomian Indonesia? 

2. Jelaskan Asas UMKM berdasarkan UU RI no 20 tahun 2008 tentang UMKM! 

3. Jelaskan tantangan yang dihadapi UMKM dalam globalisasi! 

4. Bagaimana arah pengembangan UMKM? 

 

 

BAB 2 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/8843/Hadapi-MEA,-Produk-UMKM-Harus-Ber-SNI
http://www.kemenperin.go.id/artikel/8843/Hadapi-MEA,-Produk-UMKM-Harus-Ber-SNI


PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN 

UMKM DI INDONESIA 
(PROBLEMS IN DEVELOPMENT OF SMEs IN INDONESIA) 

 

 

PENDAHULUAN 
UMKM  merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang 

menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, Usaha UMKM saat ini dianggap sebagai 
cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, 
UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku 
ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman 
perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi 
pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap 
pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi 
tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. 
Oleh karena itu perlu adanya kesadaran kita untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar 
terciptanya kesejahteraan masyarakat. 

Pada bab 2 ini permasalahan dalam pengembangan UMKM di Indonesia akan diulas 
beberapa pokok diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

4. Permasalahan Internal 
5. Permasalahan eksternal 
6. Permasalahan struktural 
7. Langkah yang harus ditempuh 

 

PERMASALAHAN INTERNAL 
Timbulnya beragam permasalahan sangat berkaitan erat dengan keberadaan 

pendamping atau fasilitator dalam mendampingi UMKM. Minimnya bimbingan menjadikan 
UMKM sulit untuk berkembang karena faktor-faktor tersebut diatas. Dengan kata lain, 
kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh besar kecilnya peran pendamping di lapangan.  

Permasalahan internal adalah persoalan yang timbul dari dalam UMKM itu sendiri 
yang sifatnya dapat menghambat perkembangan usaha. Hampir semua pelaku UMKM pasti 
memiliki problematika yang relatif sama dalam usahanya, berikut ini beberapa permasalahan 
internal yang kemungkinan timbul menurut Busiarto (2016) antara lain: 

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 
2. Lemahnya jaringan Usaha dan Penetrasi Pasar 
3. Masalah Permodalan 
4. Masalah Teknologi 
5. Organisasi dan Manajemen 

 
 
 
Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 



 Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga 
yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal 
maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen 
pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. 
Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk 
mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang 
dihasilkannya. 
 Rendahnya kualitas SDM tersebut juga meliputi diantaranya aspek kompetensi, 
ketrampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu, dan 
standarisasi produk, serta wawasan kewirausahaan (Sunartiningsih dan Suyatna, 2009: 81). 
Kualitas SDM memang menjadi faktor penting dalam pengembangan sebuah usaha. 
Rendahnya kualitas SDM salah satu faktor penyebabnya adalah jenjang pendidikan yang 
terbilang rendah untuk beberapa pelaku UMKM. Ketika hal ini tidak segera diatasi, maka akan 
mempengaruhi seberapa besar tingkat pengetahuan pelaku UMKM. Dengan tingkat 
pengetahuan yang rendah, baik langsung maupun tidak langsung, hal ini akan mempengaruhi 
kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan terobosan usaha yang kurang maksimal.  
   
Lemahnya jaringan Usaha dan Penetrasi Pasar 

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan 
usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi 
produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang 
kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid 
serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang 
baik. 

Hal ini umumnya disebabkan karena pelaku usaha UMKM umumnya merupakan unit 
usaha keluarga. Keterbatasan model usaha seperti inilah yang membuat jarngan usaha 
terbatas dan penetrasi rendah. Rendahnya penetrasi adalah terbatasnya kapasitas produksi 
dan kualitas yang kurang mampu memenuhi tuntutan pasar.  

 
Masalah Permodalan 

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu 
unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan 
menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang 
mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal 
pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara 
administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.  

Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan 
mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk 
dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses 
terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah 
mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. 
Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum 
memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain 
kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim 
usaha. 
 



Masalah Teknologi 

Pemanfaatan teknologi dalam aktivitas bisnis akan mampu memberi peningkatan 
nialai tambah berbagai produk (baik barang maupun jasa) UMKM. Meskipun demikian, masih 
banyak UMKM yang belum meanfaatkan teknologi dalam mendukung proses produksinya. 
Padahal pemanfaatan teknologi ini dinilai dapat mendongkrak produktivitas serta pemasaran 
UMKM itu sendiri.    

Penguasaan teknologi dan inovasi UMKM Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata 
negara ASEAN. Penguasaan teknologi dan inovasi UMKM Indonesia masih lebih rendah dari 
rata-rata negara ASEAN. Menurut data World Bank Enterprises Survey, pada tahun 2009 
jumlah perusahaan kecil yang memiliki sertifikat mutu internasional hanya 1,6 persen 
sementara perusahaan menengah 6,3 persen (Bank Indonesia, 2016). Tahun 2016, 
kepemilikan website dan pemanfaatan email pada usaha kecil di Indonesia merupakan yang 
paling rendah di kawasan, perusahaan kecil yang memiliki website sendiri hanya 4,2 persen 
sementara yang memanfaatkan email hanya 9,4 persen. Hal tersebut sangat kontras dengan 
negara lain di kawasan misalnya Filipina dan Vietnam. Pada kedua negara tersebut 
kepemilikan website pada usaha kecil diatas 20 persen dan pemanfaatan email diatas 40 
persen. 

 
Organisasi dan Manajemen 

 Sebagian besar UMKM berkembang secara tradisional. Hal ini biasanya terlihat dari 
tidak adanya pembagian tugas antara bidang administrasi dan operasional. Karena sifatnya 
yang tradisional, kebanyakan UMKM dikelola perorangan sehingga merangkap sebagai 
pemilik sekaligus pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan 
kerabat dekatnya.  

Kelemahan lain dalam organisasi dan manajemen adalah masih banyaknya UMKM 
yang belum memiliki status badan hukum. Kebanyakan diantara mereka tidak berakta notaris. 
Hanya sedikit diantaranya memahami bahwa pentingnya badan hukum bagi bisnis mereka.  
 
Hal penting lainnya yang juga sering timbul adalah mentalitas pengusaha UMKM.  pula 
terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para 
pengusaha UKM itu sendiri.[17] Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus 
berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.[18] 
Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam 
membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan 
kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang 
ada. 

 
Kurangnya transparansi juga menjadi kendala internal UMKM antara generasi awal 
pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan 
yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan 
usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam 
mengembangkan usahanya. 
 

PERMASALAHAN EKSTERNAL 
Permasalahan eksternal adalah permasalahan – permasalahan yang berasal dari luar 

UMKM tetapi dapat menghambat sektor ini berkembang. Beberapa literatur menyampaikan 
bahwa dalam beberapa tahun ke depan, permasalahan yang bersifat eksternal akan lebih 



berdinamika yang berpengaruh dalam perkembangan UMKM. Berikut ini beberapa 
permasalahan eksternal yang kemungkinan timbul menurut Busiarto (2016) antara lain: 

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif 
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha 
3. Implikasi Otonomi Daerah 
4. Implikasi Perdagangan Bebas 

 
Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif 

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu 
dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan 
produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku 
usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal 
tetap brutto (investasi).[19] Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan 
acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.[20] 
Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke 
tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat 
antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil 
dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. 

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk 
menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya 
prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka 
waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah 
yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan 
dari para pengusaha besar. 
 
Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha 

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat 
berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. 
Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya 
yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis. 
 
Implikasi Otonomi Daerah 

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai 
otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan 
mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan 
baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan 
daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan 
kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya 
di daerah tersebut. 

 
Implikasi Perdagangan Bebas 

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 
2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam 
perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses 



produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan 
frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan 
(ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering 
digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). 
Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan 
komparatif maupun keunggulan kompetitif. 
 
Selain yang disamaikan diatas, terdapat pula beberapa aspek lainnya yaitu: 
1. Pungutan Liar 

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu 
kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak 
hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu 
atau setiap bulan. 

2. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek 

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-
produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-
produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama. 

3. Terbatasnya Akses Pasar 

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat 
dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. 

4. Terbatasnya Akses Informasi 

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap 
informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan 
pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan 
produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa 
sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula 
produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak 
memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di 
pasar domestik. 

 

PERMASALAHAN STRUKTURAL  
Selain permasalahan internal dan eksternal, perkembangan UMKM juga terkait 

dengan beberapa masalah struktural. Permasalahan struktural biasanya dikaitkan dengan 
hambatan yang datang dari kebijakan formal dan birokrasi yang ditetapkan pemerintah, 
lembaga kredit seperti perbankan, maupun lembaga yang berwenang memberikan standar 
kelayakan produk sebagai instritusi yang menghambat UMKM masuk dan bersaing di pasar. 

Beberapa literatur menyatakan bahwa permasalahan struktural biasanya mengani 
beberapa hal berikut (Budiarto, 2016): 

1. Tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli 
2. Dominasi kelompok bisnis ternyata belum menafaatkan keunggulan mereka 

dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global.  
3. Lemahnya hubungan intraindustri   

LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH 
Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah 

yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: 
1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif 



Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan 
mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur 
perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. 
2. Bantuan Permodalan 

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak 
memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui 
sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan 
dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan 
Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit 
Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 
Sampai saat ini, BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua 
LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong 
pengembangan LKM agar dapat berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi 
memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya. 
3. Perlindungan Usaha 

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan 
ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-
undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-
win solution). 
4. Pengembangan Kemitraan 

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan 
pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya 
monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan 
bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing 
dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. 
5. Pelatihan 
Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, 
manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan 
usahanya. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di 
lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. 
6. Membentuk Lembaga Khusus 
Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan 
semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi 
untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal 
yang dihadapi oleh UKM. 
7. Memantapkan Asosiasi 

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam 
pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan 
usaha bagi anggotanya. 
8. Mengembangkan Promosi 

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan 
media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu, 
perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya. 
9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara 

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha 
(UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan 



usaha. 
10. Mengembangkan Sarana dan Prasarana 
Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis 
sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut. 
 

GROSARIUM 
Permasalahan 

internal  

Adalah persoalan yang timbul dari dalam UMKM itu sendiri yang 
sifatnya dapat menghambat perkembangan usaha. 

Permasalahan 

eksternal 

Adalah permasalahan – permasalahan yang berasal dari luar UMKM 
tetapi dapat menghambat sektor ini berkembang.  

Permasalahan 

Struktural 

adalah hambatan yang datang dari kebijakan formal dan birokrasi 
yang ditetapkan pemerintah, lembaga kredit seperti perbankan, 
maupun lembaga yang berwenang memberikan standar kelayakan 
produk sebagai instritusi yang menghambat UMKM masuk dan 
bersaing di pasar. 

 

KASUS 

 

Masalah UMKM di RI: Minim Melek Teknologi hingga Sulit Akses Modal 
 

Semarang - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bicara revolusi industri 4.0 di 
Indonesia. Menurutnya baru 5% UMKM di Indonesia yang go digital dan harus ditingkatkan 
untuk menghadapi era tersebut. 
 
Budi Karya menjadi salah satu pembicara dalam Seminar dan Dialog Nasional bertajuk 
'Kesiapan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0' yang digelar di Hotel 
PO Semarang. Selain sebagai Menhub, ia datang sebagai Ketua Koordinator Presidium 
Perhimpunan Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni). 
 
Dia menjelaskan UMKM di Indonesia menyerap 96% tenaga kerja dan berkontribusi 60% PDB 
(produk domestik bruto). Namun untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang berbasis 
teknologi, maka perlu ada pengembangan karena baru 5% yang go digital. 
 
"UMKM masih belum maksimal menggarap peluang digitalisasi. Hingga akhir 2018 baru 5% 
go digital," kata Budi, Selasa (12/3/2019). 
 
Menhub mencontohkan Korea Selatan sangat berkembang UMKM-nya dengan persentase 
mencapai 99,8% dan kebanyakan sudah melek teknologi.  
 
"Bandingkan dengan Korea dan Jepang. Oleh karenannya, Himpuni, akademisi, semua 
berpikir bagaimana kita berusaha untuk menggalakkan fungsi digitalisasi dalam kegiatan 
UMKM," tegasnya. 
 
Sementara itu Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono menambahkan, sebanyak 70% UMKM di Indonesia 
belum mendapatkan akses pembiayaan.  



 
"Oleh karena butuh dukungan, di antaranya dengan bantuan biaya dengan pinjaman," 
pungkas Triyono. 
 
Sementara itu di UTC Semarang digelar acara e-Smart IKM (industri kecil menengah), IKM Go 
Digital oleh Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah 
dan Aneka (IKMA). Gati Wibawaningsih selaku Direktur Jenderal IKMA mengatakan 
pemanfaatan teknologi oleh UMKM di Indonesia memang masih tertinggal. 
 
"Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam Making Indonesia 4.0 adalah UMKM yang 
tertinggal dalam pemanfaatan teknologi, melalui program ini, kami harap akan menjadi 
penghubung bagi IKM untuk belajar bagaimana menggunakan platform digital untuk 
meningkatkan daya saingnya," kata Gati. 
 
Pemanfaatan teknologi digital sangat potensial di Indonesia karena menurut Gati, dari data 
APJII menyebutkan tahun 2017 yang lalu pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 
juta jiwa atau setara dengan 54,3 persen dari total penduduk Indonesia.  
 
"Penetrasi penggunaan internet tersebut diharapkan juga dimanfaatkan untuk usaha-usaha 
produktif yang mendorong efisiensi dan perluasan akses seperti jual beli online," jelasnya.  
 
Gati menjelaskan, program e-Smart IKM sendiri diluncurkan oleh Kemenperin pada tahun 
2017. Sampai dengan tahun 2018 sebanyak 5.945 IKM dari seluruh Indonesia turut serta 
dalam program tersebut dan membuahkan nilai transaksi sebesar Rp. 1,3 miliar, naik 773 
persen dari nilai transaksi tahun sebelumnya yang hanya Rp 168 juta.  
 
"Kami harap e-commerce menjadi gerbang bagi para pelaku IKM untuk melakukan 
transformasi digital. Setelah akses pasarnya diperluas melalui e-commerce, kemudian IKM 
akan membutuhkan promosi digital, sistem informasi digital, pembayaran digital, dan 
teknologi digital lainnya," pungkasnya. 
 
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4464791/masalah-umkm-di-ri-

minim-melek-teknologi-hingga-sulit-akses-modal 

 
Pertanyaan: 

1. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kasus diatas! 
2. Identifikasikan permalasahan apa yang dipecahkan! 
3. Apakah hal tersebut sudah mampu memecahkan permasalahan UMKM? 
4. Bagaimana usulan Anda untuk menyelesaiakan permasalahan UMKM lainnya? 

 

 

 

DISKUSI 
5. Mengapa UMKM cenderung memiliki probematika yang mirip satu sama lain? 
6. Sebutkan dan jelaskan permasalahan internal! 
7. Sebutkan dan jelaskan permasalahan eksternal! 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4464791/masalah-umkm-di-ri-minim-melek-teknologi-hingga-sulit-akses-modal
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4464791/masalah-umkm-di-ri-minim-melek-teknologi-hingga-sulit-akses-modal


8. Sebutkan dan jelaskan permasalahan struktural! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 



STRATEGI PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN UMKM 
(STRATEGY OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF SMEs) 

 

 

PENDAHULUAN 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir 

sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform 
online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM 
yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta. 

Untuk menumbuhkan jumlah pelaku UMKM yang berselancar di dunia maya, 
Kemenkop UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama 
dengan para pelaku e-commerce menggagas program bertajuk 8 Juta UMKM Go Online. 

Lewat kerja sama ini, pemerintah juga berharap dapat mempercepat transformasi 
UMKM di Indonesia menuju digital. 

"Pelaku UMKM harus menjadi pemain utama dari perkembangan ekonomi digital di 
Indonesia. Kita punya target bagaimana menjadikan 8 juta UMKM ini go online pada tahun 
2019," ujar Menteri Kominfo Rudiantara, di kawasan Harmoni, Rabu (15/11). 

Beberapa e-commerce di Indonesia, seperti Lazada, Shopee, MatahariMall.com, 
BliBli.com, Bukalapak, Tokopedia, dan Blanja.com yang hadir dalam acara itu juga sempat 
mengungkapkan komitmen mereka dalam mengikuti program ini. Mereka menyatakan akan 
menjalankan roadshow untuk mengedukasi masyarakat agar jiwa kewirausahaan terbangun. 

Masing-masing e-commerce memiliki program sendiri. Misalnya, pejalan di Bukalapak 
yang memiliki program kopi darat di daerah masing-masing untuk pemberdayaan 
komunitasnya. Selain itu, Blanja.com melakukan beberapa sinergi dengan kementerian 
BUMN untuk mengadakan roadshow di beberapa wilayah hingga Indonesia Timur. 

Kemenkop menyebut, selain memberdayakan UKM, gerakan ini akan membantu 
memberikan akses keuangan pada wirausaha. Kemenkop akan membantu memastikan 
produk yang dihasilkan UMKM layak bersaing dan kapasitasnya cukup sehingga mendapatkan 
kepercayaan dari sumber pendanaan. 

“Dalam rangka memasuki bisnis online ini, kami perlahan membenahi UKM-UKM kita 
dengan membenahi kualitas produk dan standarisasi produk mereka. Kita bantu peningkatan 
SDM dan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan,” kata Deputi Produksi dan Pemasaran, 
Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta. 

Rudiantara berharap, kolaborasi antara pemerintahan dan e-commerce akan 
berlanjut dan mampu merealisasikan visi bersama menjadikan Indonesia sebagai Digital 
Energy of Asia pada 2020 mendatang. (bir) 
 
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171115161037-78-255819/kemenkop-

ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/ 

 
Pada bab 3 ini startegi pengelolaan dan pengembangan UMKM akan diulas beberapa 

pokok diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 
8. Landasan Pengembangan UMKM 



9. Dampak Era Baru Ekonomi dalam UMKM 
10. Prinsip Pengembangan UMKM 
11. Aspek Pengembangan UMKM 

 

LANDASAN PENGEMBANGAN UMKM 
Sektor UMKM ini sangat penting untuk perekonomian, untuk itu pemarintah perlu 

melakuka pengembangan secara kontinu terkait dengan aspek-aspek penting di dalamnya. 
Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM, telah mengatur upaya menumbuhkan 
iklim usaha yang kondusif sebagai berikut: 
1. Akses pendanaan bagi UMKM dilakukan dalam rangka: 

a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan 

bukan bank; 

b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga 

dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, 

murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; dan 

d.  membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan 
pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan 
dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional 
maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah. 

2. Aspek sarana dan prasarana dilakukan dalam rangka: 
a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan 

pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan 
b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil. 

3. Aspek informasi usaha dilakukan dalam rangka: 
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi 

bisnis; 
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber 

pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan 
c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha. 
4. Aspek kemitraan dilakukan dalam rangka: 

a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar; 
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan 

transaksi usaha antar- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan 

transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar; 
e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah; 
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan 

usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan 



g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang 
perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah 

5. Aspek perizinan dilakukan dalam rangka: 
a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan 

terpadu satu pintu; dan 
b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan 

biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 
6. Aspek kesempatan berusaha dilakukan dalam rangka: 

a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, 
ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi 
pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi 
lainnya; 

b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor 
perdagangan retail; 

c.  mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, 
bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan 
turun-temurun; 

d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat 
harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 

f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil 
melalui pengadaan secara langsung; 

g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;dan 

h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 
7. Aspek promosi dagang dilakukan dalam rangka: 

a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di 
luar negeri; 

b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di dalam dan di luar negeri; 

c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam 
kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan 

d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. 

8. Aspek dukungan kelembagaan dilakukan dalam rangka: mengembangkan dan 
meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan 
keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung 
pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 

 

DAMPAK ERA BARU EKONOMI DALAM UMKM 

Prinsip ekonomi yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah dan tantangan 
pendistrbusian sumber daya langka kepada berbagai pengguna yang bersaing satu dengan 



lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Berbagai permasalahan mengenai 
pembangunan berkelanjutan merupakan gebrakan besar bagi perkembangan sistem 
pereknomian.  

Peninjauan mendasar terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi mendapatkan prioritas 
lebih tinggi dibandingkan tujuan seperti pelestarian lingkugan dan keadilan sosial. Terdapat 
paradigma baru yang diusung dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu ekonomi hijau. Ekonomi 
hijau ini menyoroti perlindungan ekosistem dalam mengikuti jalan baru pertumbuhan 
ekonomi sekaligus mengurangi masalah kemiskinan.  

 

PRINSIP PENGEMBANGAN UMKM 
 Tujuan dilakukan pengembangan UMKM ini tidak terlepas dengan tujuan yang baik 
untuk perekonomian negara. Paling tidak, dengan mengembangkan UMKM, maka beberapa 
hal berikut dapat tercapai yaitu: 
1  Kelestarian dinamis produk, yaitu UMKM secara berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan 
pasar bukan hanya dari segi kuantitas, namun juga hal ragam, kualitas, dan pelayanan.  
2. Kelestarian dinamis proses produksi, yaitu suatu tuntutan bagi UMKM untuk mampu 
melakukan proses produksi secara lestari dengan menjamin kelangsungan rantai pasok secara 
lestari.  
3. Kelestarian dinamis sumber daya, yaitu proses produksi yang mengacu pada target usaha 
dijalankan tanpa mengorbankan daya dukung lestari yang mestinya diberikan lingkungan.  
4. Kelestarian dinamis peran strategis, yaitu UMKM mampu secara lestari berperan dinamis 
dalam penguatan aspek lingkungan.   
 
Tabel 3.1. Indikator Usaha yang Dinamis dan Lestari 

No Keterangan Indikator 

1 Kelestarian dinamis produk  UMKM mengalami peningkatan volume produksi 

 UMKM memiliki diversifikai produk 

2 Kelestarian dinamis proses 
produksi 

 UMKM mampu mengurangi produk gagal 

 UMKM mnerapakan pencatatan keuangan dan 
aliran barang 

3 Kelestarian dinamis sumber 
daya 

 UMKM mampu melakukan kontrol kualitas  

 UMKM melakukan aktivitas peningkatan 
kompetansi tenaga kerja (pelatihan) 

 UMKM melakukan peningkatan efisiensi konsumsi 
bahan bakar 

 UMKM melakukan pengelolaan limbah / sampah 

4 Kelestarian dinamis peran 
strategis 

 UMKM mengalami peningkatan aset, dan/atau 
omset dan/ atau tenaga kerja. 

Sumber: Budiarto (2016) 
 
Lebih lanjut Budiarto (2016) menyarankan agar pengembangan UMKM dapat dilaksanakan 
dengan baik dan sesuai dengan koridor yang ada, sebaiknya prinsip yang perlu dipahami 
diantaranya sebagai berikut: 

1. Kemaslahatan 
2. Kemandirian Bangsa 
3. Terukur 



4. Komprehensif 
5. Berlanjutan  

ASPEK PENGEMBANGAN UMKM 
Problematika UMKM harus segera diatasi agar secara berkelanjutkan perkembangan 

UMKM dapat memberikan topangan bagi perekonomian negara.  Untuk itu, kita perlu 
memetakan bagaimana problematika UMKM secara umum untuk dicarikan solusi terbaik agar 
lebih berkembang. Secara umum, permasalahan UMKM adalah berkaitan dengan beberapa 
aspek berikut ini (Budiarto, 2016): 

1. Pasar atau penguatan pemasaran 
2. Teknologi dan Inovasi atau penguatan teknologi 
3. Permodalan atau penguatan finansial 
4. Manajemen atau penguatan manajemen 

Keempat aspek tersebut diberikan fondasi penguatan aspek spiritual untuk menjaga 
semangat dan motivasi serta etika luhur berusaha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Aspek – aspek Pengembangan UMKM 
Sumber : Budiarto (2016) 

 

Aspek Penguatan Pemasaran / Pasar 

Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan 
transaksi jual beli barang atau jasa. Ciri khas dari pasar adalah adanya kegiatan transaksi jual 
beli barang atau jasa. Oleh karena itu, peran pasar sangat penting bagi UMKM. Dengan 
memenuhi kriteria pasar, maka UMKM dapat menjual barang/ jasa yang mereka miliki untuk 
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kemudian terjadi transaksi jual beli sehingga UMKM mendapatkan penjualan yang 
menguntungkan bagi perusahaan mereka.   

Aspek ini cukup penting bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Beberapa diantaranya 
masih banyak yang terkendala akses ini.  Di Indonesia upaya peningkatan pasar di prioritaskan 
pada memperkecil hambatan memasuki pasar dengan cara antara lain: 

1. Peningkatan akses informasi pasar 
2. Pemenuhan standar kualitas pasar 
3. Peluncuran produk inovatif 
4. Pengembangan / perluasan konsumen sasaran 

 
Terdapat banyak hal yang perlu didiskusikan terkait dengan kesuksesan pemasaran, misalnya 
saja yaitu: 

1. Harga 
2. Kualitas 
3. Standarisasi produk 
4. Pelayanan purna jual 
5. Keunikan 
6. Ketepatan waktu pengiriman 
7. Perubahan selera konsumen 
8. Inovasi 
9. Karakteristik pasar 
10. Citra  merek 
11. Psikologi konsumen 
12. Strata konsumen 
13. Informasi 
14. Kerjasama pemasaran 
15. Dukungan pembiayaan , dll 

Dengan menguasai aspek di atas, UMKM akan mudah memahami situasi dan kondisi yang 
sedang dialamiya. Pelaku UMKM akan mampu mengarahkan perusahaannya menuju suatu 
strategi untuk kemajuan usahanya. Tentu saja, aspek di atas tidak semudah membalikkan 
telapak tangan. Perlu adanya pelatihan dan pengalaman dalam memilih aspek mana yang 
paling tepat untuk diterapkan di usaha mereka. Seiiring berjalannya waktu, hal ini akan 
memberikan dampak positif bagi perusahaan.  
 
Lebih lanjut Sunartiningsih dan Suyartna (2009) memberikan rekomendasi terkait strategi 
yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan pemberdayaan UMKM di Indonesia yaitu 
dengan mengelola jaringan usaha yang ditempuh dengan cara: 

1. Jaringan subkontrak 

Hal ini sudah diteliti beberapa ahli bahwa pengembangan jaringan usaha melalui 
sisten subkontrak sudah banyak digunakan di Indonesia dan memberikan dampak 
yang positif bagi UMKM. Subkontrak merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, 
yang didalamnya UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh UB sebagai 
bagian dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan 
hubungan antara UB dan UKM, di mana UB sebagai perusahaan induk (parent firma) 
meminta kepada UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau 
sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan 
induk. 



Pola subkontrak ini akan menguntungkan baik industri kecil maupun industri besar. 
Mengapa demikian? Karena industri kecil mendapatkan peluang untuk 
mempertahankan kelangsungan produksinya, muncul industri kecil baru, dan peluang 
memajukan usaha bersama.  

2. Pendekatan kluster 

Kluster industri memiliki makna pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari 
berbagai perusahaan dari sektor yang sama. Strategi kluster ini umum digunakan 
industri rumah tangga. Akibat dengan adanya strategi ini adalah komoditas yang 
diusahaka bener-benar terpilih, paling tidak memiliki keunggulan komparatif, orang 
yang ada di dalamnya memiliki kesadaran dan kemauan cukup tinggi, kaitan hulu dan 
hilir dan sarana prasarana yang memadai.  
Dengan adanya kluster ini maka UMKM akan memiliki spesialisasi produk dan 
keunggulan serta berdaya saing. Bahkan dengan adanya sentra produksi, maka 
produktivitas akan meningkat serta keberlanjutan usaha akan tercapai karena adanya 
jaminan suplai bahan baku dan pemasaran produk.  

3. Waralaba 

Waralaba merupakan sistem keterkaitan usaha vertikal antara pemilik paten yang 
menciptakan teknologi bisnis dengan penerima hal pengelolaan operasional bisnis. 
Beberapa keuntungan yang akan diperoleh UMKM ketika menjadi penerima waralaba 
adalah UMKM mendapatkan pelatihan khusus, biaya rendah, produk sudah memiliki 
brand, terdapat hasil penelitian untuk pengembangan usaha dan dapat memilih lokasi 
usaha. 

4. Pengembangan jaringan pemasaran 

Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam 
strategi seperti ikut dalam asosiasi, peningkatan penjualan melalui e commerce, dan 
masih banyak lagi. 

 
Aspek Penguatan Teknologi dan Inovasi 

UMKM di Indonesia umumnya masih melaksanakan proses produksi secara manual. Hal ini 
menjadi kendala ketika perusahaan mereka sudah semakin berkembang nantinya. Aktivitas 
produksi yang dilakukan secara tradisional akan menghambat proses perkembangan mereka. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permasalahan teknologi dan inovasi ini harus segera 
diatas di UMKM Indonesia. Paling tidak, proses produksi yang baik sebaiknya memenuhi 
beberapa kriteria berikut ini: 

1. Sederhana 
2. Murah 
3. Cepat 
4. Aman 
5. Sehat 
6. Zero waste 

7. Hemat energi 
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan UMKM adalah sebagai berikut: 

1. Teknologi Tepat guna untuk UMKM 

Memang tidak mudah melakukan pengembangan teknologi bagi UMKM. Hal ini 
dikarenakan keterbatasan modal UMKM, keterbatasan manajerial, dan keterbatasan 
dukungan infrastruktur seperti lahan. Namun, hal ini jangan menjadi alasan untuk 
tidak mencari solusi yang tepat bagi pengembangan UMKM. Teknologi tepat guna 



adalah salah satu solusinya. Untuk membangun teknologi itu sendiri, ada dua hal yang 
perlu dipertimbangkan yaitu teknologi tepat guna dan penyerapan teknologi.   
Budiarto (2016) yang perlu ditekankan dalam pengembangan teknologi tepat guna 
adalah: 
a. Investasi kecil 
b. Pemanfaatan bahan lokal 
c. Padat karya 
d. Skala kecil 
e. Dapat dimengerti, dikontrol dan dipelihara sendiri oleh UMKM 
f. Dapat diproduksi oleh sumber daya lokal 
g. Ditujukan agar UMKM dapat bekerja sama untuk memberikan perubahan kepada 

komunitas 
h. Memberikan peluang untuk penduduk lokal terlibat dalam memodifikasi dan 

proses inovasi 
i. Dapat secara fleksibel diadaptasi di tempat dan lingkungan berbeda 
j. Dapat digunakan untuk usahaproduktif tanpa merusak lingkungan hidup.  
Lebih lanjut Budiarto (2016) menyatakan bahwa penyerapan teknologi sebaiknya 
ditempuh dengan tahapan berikut ini: 
a. Membangun visi bersama 
b. Identifikasi peluang pertukaran 
c. Membentuk tim fasilitasi proyek 
d. Menentukan tujuan pembelajaran dan perencanaan 
e. Mendemostrasikan teknologi 
f. Mengidentifikasi agen perubahan 
g. Monitoring dan evaluasi 
h. Menjamin teknologi berkelanjutan 

2. Inovasi untuk UMKM 

Setiap UMKM di tuntut untuk mempertahankan posisinya di pasar. Untuk itu 
perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan pasar yang cenderung terus 
berubah. Oleh karena itu, UMKM perlu selalu terbuka terhadap perubahan dan 
berusaha mencari solusi inovasi untuk produk mereka.    

 
Aspek Penguatan Manajemen 

Bagi pelaku usaha, kemampuan untuk cepat tanggap terhadap perubahan dan 
tantangan persaingan merupakan kunci keberhasilannya. Hal ini erat kaitannya dengan 
kompetensi di bidang manajemen. Apalagi isu globalisasi menjadikan persaingan semakin 
ketat dan memaksa UMKM mampu beradaptasi dengan sigap.  

  
Aspek Penguatan Finansial / Permodalan  

Secara umum, UMKM sering mengalami keterlambatan dalam pengembangannya. 
Salah satu alasan dan permasalahan yang menyebabkan keterlambatan pengembangan 
UMKM berkaitan dengan pengelolaan usaha yaitu akses permodalan (Aribawa,2016). Ini 
menyebankan UMKM sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Bahkan beberapa 
penelitian menyatakan bahwa kebanyakan UMKM cenderung memiliki orientasi jangka 
pendek dalam pengambilan keputusan dalam bisnisnya. Akan menjadi sangat berbahaya bila 
keputusan bisnis tersebut berkaitan dengan finansial. Banyak diantaranya yang tergiur 



pinjaman dengan bunga rendah dari lembaga non bank yang tidak dilindungi pemerintah. Hal 
ini disebabkan lemahnya pengetahuan mereka terkait dengan literasi keuangan.  

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan kinerja dan 
keberlangsungan UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya 
pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan 
akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya per-
usahaan besar (Aribawa, 2016). Dengan pengetahuan keuangan yang baik, maka diharapkan 
UMKM akan mampu mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak 
positiif bagi pertumbuhan perusahaan. 
 

 
 

GROSARIUM 
Kelestarian 

dinamis produk 

UMKM secara berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan pasar 
bukan hanya dari segi kuantitas, namun juga hal ragam, kualitas, dan 
pelayanan 

Kelestarian 

dinamis proses 

produksi 

suatu tuntutan bagi UMKM untuk mampu melakukan proses produksi 
secara lestari dengan menjamin kelangsungan rantai pasok secara 
lestari. 

Kelestarian 

dinamis sumber 

daya 

proses produksi yang mengacu pada target usaha dijalankan tanpa 
mengorbankan daya dukung lestari yang mestinya diberikan 
lingkungan. 

Kelestarian 

dinamis peran 

strategis 

UMKM mampu secara lestari berperan dinamis dalam penguatan 
aspek lingkungan.   

Pasar  adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk 
melakukan transaksi jual beli barang atau jasa 

Jaringan 

Subkontrak 

suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara UB dan UKM, di 
mana UB sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada 
UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian 
pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada 
perusahaan induk 

Kluster industri pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan 
dari sektor yang sama. 

Waralaba merupakan sistem keterkaitan usaha vertikal antara pemilik paten 
yang menciptakan teknologi bisnis dengan penerima hal pengelolaan 
operasional bisnis 

 

 

 

KASUS 

 

PENGEMBANGAN UMKM : PP No. 23/2018 Jadi Momentum UMKM Naik Kelas 

 
 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam 
perekonomian Indonesia. UMKM terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis dan telah teruji 



pada saat terjadi krisis ekonomi pada periode 1997–1998. Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS) terlihat bahwa peranan UMKM terus meningkat, baik dari jumlah unit usaha, 
tenaga kerja yang terserap maupun kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). 
 Sampai dengan 2013 UMKM mampu menyerap 114,1 juta tenaga kerja atau sebesar 
96,9% dari total tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM maupun usaha besar. Jumlah 
pelaku UMKM mencapai 57,9 juta atau 99,9% dari total unit usaha. Kontribusi pada PDB 
meningkat dari 59,8% pada 2012 menjadi 60,34% pada tahun berikutnya. 
 Bertolak dari data di atas dan melalui serangkaian langkah-langkah strategis 
pemberdayaan UMKM, usaha ekonomi kreatif ini diupayakan terus menguat, tumbuh, 
profesional, dan akuntabel. Efektif mulai 1 Juli 2018 pemerintah mereformasi aturan 
perpajakan yang terkait dengan UMKM melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
23 Tahun 2018. Selain untuk keperluan perpajakan, beleid anyar tersebut sebenarnya 
dimaksudkan untuk mendorong dan menjadi momentum UMKM untuk segera naik kelas. 
Bagaimana menjelaskannya? Pertama, penurunan tarif PPh UMKM dari semula 1% menjadi 
0,5%. Rendahnya tarif PPh adalah insentif yang diharapkan dapat memberi ruang yang cukup 
bagi UMKM dalam mengelola keterbatasan modal. 
 Dari laporan World Bank (2007) bisa diketahui bahwa pendanaan merupakan salah 
satu aspek yang paling penting bagi perusahaan. Penelitian Profil Bisnis UMKM yang dilakukan 
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (2016) juga 
menyebutkan bahwa modal adalah salah satu kendala internal yang harus dihadapi UMKM 
dalam pengembangan usaha. 
 Kendala internal lainnya adalah sumber daya manusia (SDM), hukum dan 
akuntabilitas. Seperti diketahui UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah memberi batasan usaha ekonomi kreatif yang digolongkan sebagai UMKM yaitu 
yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp10 miliar. Dengan rendahnya pajak yang 
dibayar diharapkan menggairahkan dunia usaha dan memunculkan UMKM baru. 
 Kedua, PPh 23 Tahun 2018 membatasi jangka waktu penerapan tarif PPh yang bersifat 
final 0,5%. Jangka waktu dimaksud paling lama 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang 
pribadi, 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan 
komanditer atau firma, dan 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan 
terbatas. Pembatasan ditujukan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak dan pendorong 
untuk dapat menyelenggarakan pembukuan secara tertib sebelum dikenai PPh dengan rezim 
umum. 
 Sangat disadari bahwa pada umumnya UMKM memang belum dapat memisahkan 
antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha, karena masih dikelola secara manual 
dan tradisional serta belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang 
baik. 
 Kondisi demikian memicu persoalan akuntabilitas dan transparansi. Kinerja usaha 
menjadi sulit dinilai, yang akhirnya menyulitkan pengelola mengambil keputusan bisnis yang 
tepat. Masalah akuntabilitas juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya jumlah 
UMKM yang mendapat akses pada pembiayaan perbankan. 
 Penelitian LPPI dan Bank Indonesia (2016) menyebutkan bahwa sekitar 70% UMKM 
belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Baas dan Schooten (2006) menyatakan bahwa 
rata-rata mayoritas pebisnis skala UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi yang 
terkait dengan kondisi usahanya, sehingga membuat informasi tersebut menjadi lebih mahal 
bagi perbankan. 



 Kendala utama yang dihadapi sektor UMKM adalah tidak memadainya kemampuan 
SDM untuk menyelenggarakan pembukuan. Dalam kaitan itu Satyo (2005) mengidentifikasi 
pula bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya 
peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. 
 Sebagai respon terhadap persoalan ini, pada 2017 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 
bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN 
STAN) telah meluncurkan aplikasi pembukuan sederhana bagi UMKM. Aplikasi berbasis 
android bernama Akuntansi UKM-Money Manager tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis 
melalui smartphone. Sejalan dengan inklusi keuangan, Bank Indonesia juga telah menyiapkan 
aplikasi serupa yaitu Sistem Aplikasi Keuangan (Si Apik). 
 
Peran Ditjen Pajak 
 Tugas utama sebuah institusi perpajakan adalah mengadministrasikan berbagai jenis 
pajak dan memastikan peraturan perpajakan diimplementasikan sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Undang-undang Perpajakan. Tiga fungsi Ditjen Pajak yang dilakukan 
dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utama yaitu pelayanan (tax service), termasuk di 
dalamnya penyuluhan (dissemination), pengawasan (supervision) dan penegakan hukum (law 
enforcement) secara optimal. 
 Tarjo dan Kusumawati (2006) menggarisbawahi bahwa jika ketiga fungsi ini dapat 
berjalan dengan baik maka hasilnya dapat meningkatkan tax coverage ratio dan sekaligus 
meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, sejak 2017 Ditjen Pajak melakukan 
kegiatan pembinaan, edukasi dan penyuluhan dengan konsep baru yang populer dengan 
nama Business Development Service (BDS). 
 Konsep BDS menawarkan metoda penyuluhan yang baru dengan mengombinasikan 
antara materi perpajakan dengan materi yang dibutuhkan para pelaku usaha UMKM dalam 
pengembangan usaha. Salah satunya berupa pelatihan dan asistensi penyelenggaraan 
pembukuan secara sederhana bagi UMKM dengan menggunakan aplikasi pembukuan 
berbasis android seperti disebut diatas. Dalam prakteknya pelatihan dilakukan bekerja sama 
dengan perbankan, Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga pengembangan usaha maupun 
kalangan perguruan tinggi. 
 Di masa datang tentu saja kita berharap program penyuluhan melalui konsep BDS 
dengan materi pembukuan bagi UMKM semakin masif dilakukan oleh Ditjen Pajak, sehingga 
tenggat waktu untuk proses pembelajaran sebagaimana dimaksudkan dalam PP 23 dapat 
mencapai hasil yang optimal. 
 

Sumber: https://surabaya.bisnis.com/read/20180807/251/825030/pengembangan-umkm-

pp-no.-232018-jadi-momentum-umkm-naik-kelas- 

 
Pertanyaan: 

1. Analisislah kasus diatas! 
2. Jelaskan keterkaitan kasus diatas dengan inklusi keuangan! 
3. Kasus diatas mendukung landasan pengembangan UMKM Undang-undang No 20 

tahun 2008 tentang UMKM yang mana? 
4. Bagaimana mengatasi permasalahan UMKM dalam kasus di atas? 

 

DISKUSI 

https://surabaya.bisnis.com/read/20180807/251/825030/pengembangan-umkm-pp-no.-232018-jadi-momentum-umkm-naik-kelas-
https://surabaya.bisnis.com/read/20180807/251/825030/pengembangan-umkm-pp-no.-232018-jadi-momentum-umkm-naik-kelas-


1. Jelaskan landasan pengembangan UMKM menurut Undang-undang No 20 tahun 2008 
tentang UMKM! 

2. Kemukakan pendapat Anda mengenai era baru perkonomian! 
3. Jelaskan indikator usaha yang dinamis dan lestari! 
4. Jelaskan aspek penguatan pemasaran/ pasar! 
5. Jelaskan aspek penguatan teknologi dan inovasi! 
6. Jelaskan aspek penguatan manajemen! 
7. Jelaskan aspek penguatan finansial! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4 



PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN PADA 

UMKM 
(THE IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERATION IN SME) 

 

 

PENDAHULUAN 
Sektor keuangan merupakan salah satu cara yang efektif dalam mengatasi angka 

kemiskinan di sebuah negara. Dengan peningkatan dan penguatan sektor keuangan 
diharapkan akan melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak tetap untuk 
menggunakan produk dan layanan perbankan. Hal ini akan memicu kemudahan terkait 
perolehan modal dan pengelolaan tabungan dengan biaya yang murah. Bahkan juga dapat 
dengan mudah melakukan transfer dana tanpa pihak ketiga sehingga segala aktivitas usaha 
dapat terdukung dengan baik.  

Perlu disadari bahwa ketidakmampuan seseorang dalam melakukan pengelolaan 
keuangan dapat mendatangkan permasalahan di kemudian hari. Hal ini seharusnya menjadi 
motivasi tersendiri untuk menyadarkan pentingnya literasi keuangan. Bahkan di beberapa 
negara sudah mencanangkan program nasional agar masyarakat secara umum melek 
keuangan sehingga akhirnya akan meningkatkan perekonomian negaranya sendiri. Ketika 
kondisi pemahaman pengetahuan literasi keuangan ini masih belum kuat, berdampak pada 
rendahnya pertumbuhan ekonomi keluarga. Jika literasi keuangan terpelajar dengan baik 
maka perilaku keuangan masyarakat lebih baik, jika tidak literasi keuangan jadi rendah, maka 
perilaku keuangan masyarakat menjadi sangat buruk. 

 

 
Gambar 1.1. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016 

Sumber : OJK, 2016 



Gambar 1.1. menunjukkan adanya peningkatan indeks literasi keuangan dan indeks 
inklusi keuangan dengan perbandingan tahun 2013 dan 2016 untuk 34 Provinsi di Indonesia. 
Adapun peringkat tertinggi untuk indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan 
terletak pada sektor perbankan.  

Di Indonesia sendiri, Otoritas Jasa Keuangan memberikan klaim bahwa penduduk 
Indonesia sudah mulai melek dengan literasi keuangan ini dinilai dengan adanya peningkatan 
sejumlah 31% dibanding tahun 2016 lalu. Kusuma (2014) menyatakan dalam penelitiannya 
bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara 
Singapura dan Malaysia, bahkan masih berada pada level di bawah Thailand. Negara 
Malaysia, tingkat literasi keuangan masyarakatnya berada pada angka 66%, Singapura telah 
mencapai angka 98%, sedangkan Thailand mencapai angka 73%, sedangkan untuk negara 
Indonesia sangat disayangkan karena masih mencapi angka 28%. Kondisi tersebut merupakan 
akibat dari masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal jasa keuangan. 

Pada bab 10  mengenai konsep literasi keuangan akan diulas beberapa pokok diskusi 
yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

1. Pengertian literasi keuangan 
2. Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan UMKM 
3. Edukasi literasi keuangan 
4. Perencanaan keuangan UMKM 
 

 

PENGERTIAN LITERASI KEUANGAN 
Secara umum, arti literasi keuangan yaitu sebuah kecakapan atau kesanggupan dalam 

hal keuangan yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang memiliki literasi keuangan yang 
baik (well literate), maka dia akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda 
serta mampu mengendalikan kondisi keuangannya. Lebih lanjut bahwa literasi keuangan itu 
sendiri adalah pengetahuan mengenai konsep-konsep dasar keuangan, yang termasuk 
diantaranya pengetahuan mengenai bunga majemuk, perbedaan nilai nominal dan nilai riil, 
pengetahuan dasar mengenai diversifikasi risiko, nilai waktu dari uang dan lain-lain (Lusardi 
et al., 2009).  

Paling tidak, seseorang perlu memahami mengenai nilai waktu terhadap uang. Nilai 
waktu terhadap uang adalah nilai uang dari beberapa waktu yang berbeda, yakni antara nilai 
uang dimasa depan atau nilai uang saat ini. Konsep ini sangat diperlukan oleh seseorang atau 
bahkan manajer suatu perusahaan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan 
investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber 
dana pinjaman yang akan dipilih. Hal ini membantu dalam perencanaan keuangan jangka 
panjang bahkan juga untuk merencanakan tabungan pendidikan untuk anak-anak dan 
tabungan masa depan. Lebih lanjut, seseorang dapat memiliki pemahaman mengenai 
diversifikasi risiko yaitu penanaman modal dari berbagai jenis investasi dengan tujuan untuk 
mengurangi kemungkinan risiko yang akan dihadapi.  

Pemahaman dasar lainnya yaitu mengenai nilai nominal adalah nilai uang yang tertulis 
atau tertera pada mata uang dan nilai riil adalah kemampuan daya tukar atau daya beli uang 
pada barang atau jasa. Hal ini berbeda pula dengan maksud dari nilai intrinsik uang yaitu nilai 
atau harga bahan yang digunakan untuk membuat uang itu sendiri. Contoh perumpamaan 
untuk nilai intrinsik uang adalah sebuah uang bernominal Rp50.000,00 membutuhkan biaya 
cetak sebesar Rp10.000,00 per lembar, maka nilai intrinsik pada uang tersebut adalah 
Rp10.000,00 bukan Rp50.000,00.  



Ketika seseorang memiliki persepsi tentang pengetahuan keuangan yang dimaksud 
ini, maka dia akan mempu membuat perencanaan keuangan yang bijaksana bagi dirinya, 
keluarganya, bahkan juga masa depannya. Mengapa demikian? Karena sejumlah uang yang 
kita terima akan mempu membawa kita menjadi lebih baik ketika kita mampu mengelolanya 
dengan bijak. Konsep inilah yang secara komprehensif sebaiknya dimiliki seseorang terkait 
dengan literasi keuangan. Chinen dan Endo (2010) yang menyatakan bahwa individu yang 
memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan maka tidak 
akan memiliki masalah keuangan di masa depan dan hal itu membuktikan perilaku keuangan 
yang sehat dan mampu menentukan skala prioritas kebutuhan bukan keinginan. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang memiliki pemahaman 
mengenai literasi keuangan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan 
sosial, perilaku orang tua, pendidikan keuangan dan pengalaman individu terhadap keuangan 
(Shim, et al., 2010). Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2014), dinyatakan bahwa 
secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, sehingga literasi keuangan 
merupakan kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih 
sejahtera di masa yang akan datang. OJK menyatakan bahwa misi penting dari program 
literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat 
Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya tingkat pengetahuan yang 
rendah tentang industri keuangan dapat diatasi, kemudian masyarakat tidak mudah tertipu 
oleh produk - produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek 
tanpa mempertimbangkan risikonya. 

Otoritas Jasa Keuangan pernah mengadakan survei pada tahun 2013 tingkat literasi 
keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian well literate 21,84%, sufficient 

literate 75,69%, less literate 2,06%, dan not literate 0,41%.  (www.ojk.go.id, 2017). Survey 
tersebut berdasarkan pengetahuan dan keyakinan penduduk Indonesia mengenai lembaga 
jasa keuangan termasuk didalamnya produk jasa keuangan, seperti fitur, manfaat dan risiko, 
hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, sampai kepada keterampilan mereka 
dalam menggunakannya. Dampak potensial Fintech pada industri keuangan, untuk 
menciptakan stabilitas dan akses ke layanan (Philippon, 2016). Beberapa sektor keuangan dan 
startup melihat Fintech ini sebagai pintu gerbang untuk meningkatkan peluang bisnis namun 
di sisi lain, terdapat juga ancaman keamanan meningkat pesat dan telah menjadi tantangan 
bagi pengguna Fintech apabila pengguna tidak dibekali dengan pemahaman literasi keuangan 
yang baik (Stewart dan Jurjens, 2018). Hilgert dan Hogart (2013) juga menyebutkan bahwa 
perilaku keuangan yang sehat ditunjukkan oleh kegiatan perencanaa, pengelolaan serta 
pengendalian seseorang terhadap keuangan pribadinya. Sehingga sikap seseorang dikatakan 
baik atau tidak terhadap pengelolaan keuangannya berkaitan denga kemampuan dan 
pengetahuan seseorang tersebut akan konsep-konsep keuangan yang disebut dengan literasi 
keuangan. 

Dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap 
orang agar terhindar dari masalah keuangan. Perlu disadari bahwa kesulitan keuangan bukan 
hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), namun juga kesulitan 
keuangan dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (miss-
management) seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan 
(Yushita, 2017). 

 

http://www.ojk.go.id/


PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM 
 Pengelolaan keuangan sudah semestinya menjadi perhatian khusus bagi seseorang 
untuk mencapai kemajuan dalam kehidupannya. Bahkan dalam hal ini untuk konteks 
perusahaan pun, keuangan menjadi dalam satu sektor krusial bagi perusahaan. Hal ini 
kemudian dikenal dengan perilaku keuangan. Perilaku keuangan adalah sikap dan tingkah 
laku seseorang dalam mengelola keuangannya yang ditandai dengan adanya tindakan 
konsumsi juga menabung (Hira & Mugenda, 1999).  

Terutama bagi seorang wirausaha atau UMKM. Memahami konsep literasi keuangan 
ini menjadi sangat penting. Hal ini akan memudahkan mereka mengatahui bagaimana sebuah 
nilai uang itu akan bermanfaat di masa kini dan seberasa besar pengaruhnya di masa depan 
mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis UMKM untuk meningkatkan kinerja dan 
keberlangsungan mereka (Aribawa, 2016). Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kinerja dan keberlangsungan UMKM adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku 
UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa 

Dengan Literasi Keuangan, Kasus Cipaganti Tak akan Terulang 

WE Online, Jakarta - Direktur Literasi dan Informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Agus Sugiarto menilai adanya kasus penggelapan dana nasabah Koperasi Cipaganti 
Karya Guna Persada membuktikan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia 
masih rendah. "Saat ini masih banyak masyarakat yang masih tergiur dengan 
keuntungan besar yang ditawarkan produk-produk industri keuangan," kata Agus 
saat ditemui di Kantor OJK, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Jumat 
(27/6/2014). 
Dia mencontohkan salah satunya adalah kasus Cipaganti yang terjadi belakangan ini. 
Menurutnya, keuntungan yang ditawarkan perusahaan tersebut tidak masuk akal 
karena terlalu besar dan jauh di atas penawaran produk jasa keuangan lain seperti 
perbankan ataupun deposito. "Kalau punya uang Rp 100 juta, masukin Cipaganti 
diiming-imingi  Rp 1,6-1,9 juta per bulan untuk setahun berapa. Kalau Rp 1,6 juta 
saja berarti 18 persen itu berarti Rp 18 juta setahun. Tanpa pajak lagi," ujarnya.  Lebih 
jauh, dia meyakinkan hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman/literasi keuangan 
masyarakat Indonesia. Padahal, dia berpendapat banyak juga korban Cipaganti 
berasal dari masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi. "Dan, saya bisa yakinkan 
kepada Bapak kalau orang-orang yang jadi korban, bukan orang yang tidak 
berpendidikan, tetapi juga orang yang berpendidikan. Jadi, (seseorang menjadi) 
korban karena tergiur keuntungan yang diiming-imingi. Berarti, literasi mereka 
belum matang," tukas Agus. 
Oleh sebab itu, guna mengantisipasi hal tersebut ke depannya OJK telah 
mencanangkan strategi nasional gerakan literasi keuangan Indonesia sebagai 
langkah preventif mencegah terulangnya kasus serupa. Strategi jangka panjang ini 
akan menjadi acuan OJK dalam membuat masyarakat Indonesia melek keuangan ke 
depannya. "Kami sudah punya strategi literasi keuangan. Itu merupakan kontrak 
publik OJK dan masyarakat. Program edukasi ini dilakukan OJK bersama industri," 
ungkapnya. 
 
Sumber: https://www.wartaekonomi.co.id/read31473/dengan-literasi-keuangan-kasus-cipaganti-

tak-akan-terulang.html 
 



dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya perusahaan besar 
(Aribawa, 2016). 
 Mengelola keuangan pribadi merupakan proses yang didalamnya paling tidak akan 
mengalami beberapa hal berikut ini: 

1. Penggunaan dana  
2. Penentuan sumber dana 
3. Manajemen risiko 
4. Perencanaan masa depan 

Menurut Rohrke & Robinson (2000), literasi keuangan adalah cara terbaik untuk 
mengajarkan konsumen tentang manfaat memiliki hubungan dengan lembaga keuangan 
diantaranya adalah pendanaan dan kredit, kemampuan untuk membangun keuangan yang 
positif. Sudut pandang perorangan atau keluarga terkait dengan tingkat literasi keuangan 
keuangan memiliki dampak pada kemampuan untuk memiliki tabungan jangka panjang. 
Tabungan jangka panjang yang dimaksud biasanya digunakan untuk memiliki aset (seperti 
tanah atau rumah), pemenuhan pendidikan tinggi dan dana hari tua (pensiun). Dengan 
pengetahuan cukup tentang literasi keuangan, maka menjadikan seseorang mampu 
membuat keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Namun perlu disadari bahwa 
literasi keuangan tidak menjamin bahwa keputusan yang tepat yang dibuat, karena seseorang 
tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan rasional ekonomi. Hailwood (2007) 
menguatkan bahwa financial literacy akan mempengaruhi bagaimana orang menabung, 
meminjam, berinvestasi dan mengelola keuangan. Kecakapan finansial ini menekankan pada 
kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan untuk 
menerapkan secara tepat. 

Literasi keuangan dibagi menjadi empat aspek yang terdiri dari pengetahuan 
keuangan dasar (basic financial knowledge), simpanan dan pinjaman (saving and borrowing), 
proteksi (insurance), dan investasi (Chen dan Volpe, 1998).  
1. Pengetahuan keuangan dasar (basic financial knowledge) yang mencakup pengeluaran, 

pendapatan, aset, hutang, ekuitas, dan risiko. Pengetahuan dasar ini biasanya 
berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi atau 
pembiayaan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola uang yang 
dimiliki. 

2. simpanan dan pinjaman (saving and borrowing). Tabungan adalah akumulasi dana 
berlebih yang diperoleh dengan sengaja mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatan.  

3. proteksi (insurance). Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, 
dengan cara pengumpulan unit-unit eksposur (exposure) dalam jumlah yang memadai, untuk 
membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian, kerugian yang dapat 
diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. 

4.  Investasi. Investasi adalah menyimpan atau menempatkan uang agar bisa bekerja sehingga 
dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. 

 

EDUKASI LITERASI KEUANGAN 
Tujuan penting dari literasi keuangan pada dasarnya adalah untuk melakukan edukasi 
dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara 
cerdas. Cerdas dalam hal ini tidak menuntut seseorang menjadi sangat mahir di bidang 
keuangan, namun paling tidak mereka dapat merencanakan keuangan masa depan mereka. 
Dengan demikian rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi (Yushita, 

2017). 



Masyarakat juga 
diharapkan tidak mudah tertipu 
pada produk-produk investasi 
yang menawarkan keuntungan 
tinggi dalam jangka pendek 
tanpa mempertimbangkan 
risikonya. Hal ini sangat 
membahayakan bagi mereka 
sendiri. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa banyak kejadian yang 
memberikan harapan palsu 
terkait investasi-investasi yang 
tingkat pengembaliannya tinggi. 
Masyarakat perlu sadar 
bahayanya ketika investasi 
memiliki tingkat pengembalian 
yang tinggi. Ketika resiko dapat 
diperhitungkan dengan 
perhitungan pasti secara 
keuangan, maka paling tidak 
akan memberikan tingkat 
keamanan tertentu.  

Salah satu solusi yang 
perlu diambil sebuah negara 
adalah edukasi berupa 
pemahaman masyarakat 
tentang produk dan layanan 
yang ditawarkan oleh lembaga 
jasa keuangan. Di Indonesia, OJK 
telah melakukan strategi ini 
dengan menyebut sebagai 
program strategi nasional 
literasi keuangan. Strategi 
Nasional Literasi keuangan 
mencanangkan tiga pilar utama 
yaitu (OJK, 2013): 
1. Pertama, mengedepankan 

program edukasi dan 
kampanye nasional literasi 
keuangan.  

2. Kedua, berbentuk 
penguatan infrastruktur 
literasi keuangan.  

3. Ketiga, berbicara tentang 
pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau. 

Adapun pilar ini kemudian di revisi tahun 2016. Penerapan ketiga pilar tersebut diharapkan 
dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi 

OJK Klaim 31 Persen Penduduk Indonesia Melek 

Keuangan 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
 
Jakarta, CNN Indonesia -- memprediksi tingkat pada awal 
tahun ini mencapai 31 persen total penduduk Indonesia. 
Angka ini meningkat dibanding 2016 sebesar 29,7 persen. 
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan 
Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara mengatakan 
angka ini masih perlu diuji dalam survei tiga tahunan yang 
biasa dilakukan OJK atau pada 2019 mendatang. "Untuk 
tahun depan atau pada pertengahan akan kami mulai 
surveinya dan hasilnya pada 2019," ujar Tirta di Jakarta, 
Senin (21/5). Ia menyebut kenaikan literasi keuangan ini tak 
lepas dari beberapa upaya yang dilakukan OJK. Salah 
satunya, fokus pada target audiens dan pengajaran sektor 
keuangan. Tirta mencontohkan, materi bagi pelajar sekolah 
dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tentu 
berbeda dengan mahasiswa. "Lalu kelompok usaha juga 
beda lagi, misalnya pelaku usaha lebih butuh asuransi, tapi 
yang pelajar beda lagi," terang dia. Kemudian, pemberian 
materi di pesantren juga berbeda karena kemungkinan 
besar pelajar di pesantren kurang tertarik dengan keuangan 
secara umum, tetapi ingin tahu tentang keuangan syariah. 
"Kami lihat juga mana kawasan yang rendah, kami dorong 
melalui OJK daerah untuk peningkatan literasi keuangan," 
jelas Tirta. OJK juga telah menerbitkan beberapa modul 
bagi pelajar yang dikirim ke berbagai daerah sebagai bahan 
pembelajaran terkait keuangan. Sementara pada 2019 
mendatang, OJK menargetkan literasi keuangan bisa 
mencapai angka 35 persen dengan target inklusi keuangan 
sebesar 75 persen. Pada 2016, tingkat inklusi keuangan 
baru 67,8 persen. Peluncuran Modul e-Learning Guna 
meningkat literasi keuangan, OJK kembali merilis modul 
buku keuangan bagi siswa SD dan SMP yang bisa diakses 
secara daring (online) atau versi e-learning. OJK 
memberikan fasilitas permainan dalam modul tersebut. 
Tirta merangkan siapapun bisa mengakses modul ini 
melalui komputer, notebook, tablet, ponsel, dan perangkat 
lainnya.  

https://www.cnnindonesia.com/tag/ojk


sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan guna 
meningkatkan kesejahteraan (OJK, 2013). 

 PERENCANAAN KEUANGAN UMKM 
Gambaran yang dihadapi seseorang untuk bersikap dengan peristiwa keuangan yang 

memaksa mereka kemudian memutuskan kebijakan tertentu untuk perencanaan 
keuangannya inilah yang identik dengan perilaku keuangan. Biasanya proses pengambilan 
keputusan ini tidak mudah. Membutuhkan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang baik 
untuk memutuskan pengeloalaan keuangan sesuai dengan priotitas (Chinen & Hideki, 2012). 
Skala priotitas inilah yang kemudian membandingkan antara kebutuhan dan keinginan 
(Chinen & Hideki, 2012). Seseorang akan mempertimbangkan beberapa alternatif keputusan 
untuk mendapatkan keputusan paling bijak agar tidak mengalami kesulitan di masa depan.  

Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka 
pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut bahwa keputusan seseorang dalam melakukan 
perencanaan keuangan paling tidak mengalami beberapa keputusan tentang: 

1. Membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif 
2. Mengatur pengeluaran  
3. Pemilihan hutang 
4. Menyisihkan sebagian untuk masa depan 
5. Memilih proteksi. 

 
Menghitung Kekayaan Ideal 

Dalam buku Milionaire Next Door, karangan Thomas J. Stanley, Ph.D dan William D. Danko, 
Ph.D cara 
mengukur “KEKAYAAN IDEAL” seseorang dapat diketahui dengan rumus: 

 

(Usia saat ini / 10 ) X Penghasilan Setahun 

 

Berdasarkan rumus tersebut, Kekayaan Bersih terbagi menjadi 3 kategori yaitu: 
1. Kekayaannya luar biasa, memiliki kekayaan bersih sedikitnya 2X lipat dari Kekayaan Bersih 

Ideal. 
2. Kekayaannya sedang, memiliki kekayaan bersih yang rata-rata sama dengan Kekayaan 

Bersih Ideal. 
3. Kekayaannya kurang, memiliki kekayaan bersih setengah atau kurang dari Kekayaan 

Bersih Ideal. 
 
 
 
Pelaku UMKM selain mengejar adanya omset, sebaiknya juga perlu memupuk aset 

untuk pengembangan usahanya. Perlu diketahui bahwa sebaiknya pelaku UMKM pun 
membeli aset yang berupa aset produktif. Dengan demikian pemupukan aset akan berguna 
baginya di masa depan. Adapun pengelompokan aset yang dimaksud adalah: 
1. Aset produktif yaitu harta yang bertumbuh dan nilainya meningkat seiring perjalanan 

waktu. Biasanya berupa rumah atau tanah atau emas.  
2. Aset kolektif/ netral yaitu berupa harta yang berbentuk kesenangan seseorang untuk 

disimpan. Biasanya berupa barang hobi, lukisan, dan barang lain untuk di koleksi.  

3. Aset konsumtif yaitu berupa harta barang yang nilainya menurun dan memerlukan biaya 

perawatan, misalnya kendaraan. 



Disisi lain, untuk menjalankan sebuah usaha, pelaku UMKM juga memerlukan bantuan hutang 
untuk memperlancar usahanya. Dengan demikian , sebagai pelaku UMKM, kita perlu 
mengetahui beberapa tipe hutang yaitu: 
1. Utang Produktif  yaitu utang yang digunakan untuk membeli barang-barang yang nilainya 

meningkat atau menghasilkan arus kas. 
2. Utang Konsumtif yaitu utang untuk membeli barang-barang yang nilainya terdepresiasi/ 

turun tanpa memberikan dampak peningkatan pada arus kas.  
 

 
Menghitung Nilai Kekayaan Bersih  

Jumlah Aset Usaha Anda   = Rp .................. 

Jumlah Utang Usaha Anda  = Rp .................. 

Nilai Kekayaan Bersih Anda  = Rp .................. 

 
 

Aribawa (2016)  mengemukakan bahwa sebaiknya kinerja UMKM dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan yang didasarkan pada tiga asumsi berikut, yaitu:  
1) Pengukuran kinerja UMKM kerap sulit dilakukan secara kuantitatif, dikarenakan 
terbatasnya sumber daya (pemahaman keuangan dan tenaga kerja). 
 2) Pengukuran kinerja pada umumnya melihat indikator keuangan yang kompleks, sehingga 
hal ini tidak secara lengkap memperlihatkan kondisi aktual yang terjadi di bisnis tersebut.  
3) Pengukuran kinerja yang kerap dipakai relatif hanya sesuai bila digunakan untuk 
perusahaan besar yang terstruktur dalam manajemen perusahaannya 
Lebih lanjut, Aribawa (2016) memberikan beberapa indokator pengukuran Literasi keuangan, 
kinerja UMKM dan keberlanjutan usaha sebagai berikut: 
 
Tabel 4.1. Indikator Pengukuran Literasi Keuangan, Kinerja UMKM, dan Keberlanjutan Usaha 

Keterangan Indikator 

Literasi Keuangan 1. Kepemilikan rekening atas nama perusahaan  
2. Identifikasi perusahaan saat pembukaan rekening  
3. Setoran dana minimal saat pembukaan rekening  
4. Pengetahuan tentang jaminan tabungan  
5. Kepahaman tentang potensi imbal hasil tabungan dalam satu 
tahun  
6. Kepahaman tentang potensi imbal hasil tabungan dalam multi 
tahun  
7. Kepahaman tentang perhitungan bunga kredit per tahun  
8. Pengetahuan tentang premidi antara dua pilihan produk  
9. Pengetahuan tentang pengaruh inflasi terhadap nilai uang  
10. Pengetahuan tentang nilai waktu uang  
11. Kepahaman tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan 
perusahaan 

 

Kinerja UMKM 1. Adanya pekerjaan yang terencana dan berjalan sesuai rencana 
kerja 



2. Seringnya terjadi kesalahan kerja yang menyebabkan 
pengulangan 
3. Adanya pertumbuhan penjualan 
4. Adanya penurunan biaya tetap 
5. Kemampuan antisipasi produksi apabila permintaan meningkat 
6. Jaminan ketepatan waktu pada pelanggan 
7. Kesesuaian produk dengan spesifikasi yang ditawarkan 

Keberlanjutan 
Usaha 

1. Telah tercapainya BEP 
2. Terdapat sistem pelacakan kepuasan konsumen 
3. Terdapat sistem pelacakan kepuasan karyawan/manajer 

 
 
Namun selain ukuran diatas, usaha kecil pun juga dapat menggunakan pengukuran atau 
diagnosa manajemen keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaannya. Oleh karena itu, 
seorang pelaku UMKM juga perlu mendapatkan pengetahuan ini. Beberapa diagnosa 
keuangan yang dimaksud adalah: 
1. RASIO LIKUIDITAS yaitu rasio yang mengindikasikan tersedianya Kas yang cukup untuk 

menopang biaya ke depan. Rasio ini diukur dalam satuan "bulan". Rasio yang ideal bila 

dalam rentang antara 3-6 bulan. 

2. RASIO ASET LIKUID TERHADAP KEKAYAAN BERSIH yaitu perhitungan rasio yang 

mengindikasikan jumlah Kekayaan Bersih yang berupa Kas dan Setara Kas. Rasio ini juga 

menunjukkan seberapa mudah harta yang dimiliki bisa segera diuangkan. Jika terlalu 

banyak, dikhawatirkan investasinya tidak berkembang maksimal. Jika terlalu sedikit maka 

akan kesulitan jika memerlukan dana dadakan kebutuhan sehari-hari. Rasio yang ideal 

adalah >=15%  

3. RASIO UTANG TERHADAP ASET yaitu perhitungan rasio ini menunjukkan beban utang 

terhadap asetnya. Rasio yang ideal adalah <=50%. 

4. RASIO KEMAMPUAN PELUNASAN UTANG yaitu perhitungan rasio ini menunjukkan 

kemampuan  membayar utangnya secara teratur, dan mengidentifikasi jumlah 

pendapatan yang dibutuhkan untuk membayar utang. Rasio yang ideal adalah <=30%. 

5. RASIO ASET INVESTASI TERHADAP KEKAYAAN BERSIH yaitu perhitungan rasio ini 

membantu kita melihat kekuatan investasi yang menopang kehidupan keluarga. Untuk 

menunjukkan seberapa baik seseorang dalam meningkatkan nilai asetnya. Rasio yang 

ideal adalah >=50%. 

6. RASIO SOLVABILITAS yaitu perhitungan rasio ini menunjukkan tingkat solvabilitas aset 

(kebangkurtan) terhadap kekayaan bersihnya. Semakin kecil rasio nya kemungkinan 

bangkrut tinggi, sebab nilai asetnya juga akan semakin berkurang atau habis, jika nilainya 

<50% Anda harus hati-hati mulai masuk dalam indikasi kebangkrutan. Rasio yang ideal 

adalah >=50%. 

 
 
 
DIAGNOSIS KEUANGAN 



1. RASIO LIKUIDITAS (Ideal >= 3 bulan) Contoh 

A Jumlah Aset Lancar  Rp 3.500.000,00 

B Jumlah Pengeluaran per Bulan  Rp 1.100.000,00 

C Kemampuan menopang biaya (A/B) 3,1 bulan 

2. RASIO LIKUID TERHADAP KEKAYAAN BERSIH (Ideal >= 15%) Contoh 

A Jumlah Aset Lancar Rp 3.500.000,00 

B Kekayaan Bersih (Aset-Utang) Rp 20.000.000,00 

C Kemampuan mengelola kekayaan menjadi aset (A/B) 17,5% 

3. RASIO UTANG TERHADAP ASET (Ideal <= 50% ) Contoh 

A Jumlah Utang Rp 10.000.000,00 

B Jumlah Aset Rp 20.000.000,00 

C Kemampuan membayar utang dengan aset (A/B) 50% 

4. RASIO KEMAMPUAN PELUNASAN HUTANG (Ideal <= 30%) Contoh 

A Angsuran Utang Rp 1.000.000,00 

B Jumlah Pendapatan per Bulan Rp 5.000.000,00 

C Rasio kemampuan pelunasan hutang (A/B) 20% 

5. RASIO ASET INVESTASI TERHADAP KEKAYAAN BERSIH   

(Ideal >= 50% ) 

Contoh 

A Jumlah investasi Rp 15.000.000,00 

B Kekayaan bersih (aset-utang) Rp 20.000.000,00 

C Kemampuan mengelola investasi untuk menopang hidup (A/B) 57% 

6. RASIO SOLVABILITAS (Ideal >= 50%) Contoh 

A Kekayaan bersih (aset-utang) Rp 20.000.000,00 

B Jumlah Aset Rp 20.000.000,00 

C Kemampuan melunas semua hutang dengan aset (A/B)  100% 

 

GROSARIUM 
Literasi adalah kemampuan memahami 

Literasi Keuangan merupakan kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar 
berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang 

Literasi Keuangan adalah pengetahuan mengenai konsep-konsep dasar keuangan, yang 
termasuk diantaranya pengetahuan mengenai bunga majemuk, 
perbedaan nilai nominal dan nilai riil, pengetahuan dasar mengenai 
diversifikasi risiko, nilai waktu dari uang dan lain-lain. 

Nilai nominal  adalah nilai uang yang tertulis atau tertera pada mata uang.  

 Nilai Riil adalah kemampuan daya tukar atau daya beli uang pada barang atau 
jasa. 

Nilai Intrinsik  adalah nilai atau harga bahan yang digunakan untuk membuat uang 
itu sendiri. 

Nilai Waktu 

Terhadap Uang 

adalah nilai uang dari beberapa waktu yang berbeda, yakni antara 
nilai uang dimasa depan atau nilai uang saat ini. Konsep ini sangat 
diperlukan oleh seseorang atau bahkan manajer suatu perusahaan 
dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada 
suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan 
sumber dana pinjaman yang akan dipilih.  



Diversifikasi Risiko yaitu penanaman modal dari berbagai jenis investasi dengan tujuan 
untuk mengurangi kemungkinan risiko yang akan dihadapi.  

Perilaku keuangan adalah sikap dan tingkah laku seseorang dalam mengelola 
keuangannya yang ditandai dengan adanya tindakan konsumsi juga 
menabung 

Strategi Nasional 

Literasi Keuangan 

Indonesia (SNLKI) 

Adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengakomodasi 
perubahan dan perkembangan literasi dan inklusi keuangan. 
 

Pengetahuan 

keuangan dasar 

Pengetahuan keuangan dasar (basic financial knowledge) yang 
mencakup pengeluaran, pendapatan, aset, hutang, ekuitas, dan 
risiko. Pengetahuan dasar ini biasanya berhubungan dengan 
pengambilan keputusan dalam melakukan investasi atau pembiayaan 
yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola uang 
yang dimiliki. 

Tabungan adalah akumulasi dana berlebih yang diperoleh dengan sengaja 
mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatan. 

Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara 
pengumpulan unit-unit eksposur (exposure) dalam jumlah yang 
memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan.  

Investasi adalah menyimpan atau menempatkan uang agar bisa bekerja sehingga 
dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. 

Perencanaan 

keuangan 

adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek 
maupun jangka panjang. 

Aset produktif yaitu harta yang bertumbuh dan nilainya meningkat seiring 
perjalanan waktu. Biasanya berupa rumah atau tanah atau emas. 

Aset kolektif/ 

netral 

yaitu berupa harta yang berbentuk kesenangan seseorang untuk 
disimpan. Biasanya berupa barang hobi, lukisan, dan barang lain 
untuk di koleksi. 

Aset konsumtif yaitu berupa harta barang yang nilainya menurun dan memerlukan 
biaya perawatan, misalnya kendaraan. 

Utang Produktif   yaitu utang yang digunakan untuk membeli barang-barang yang 
nilainya meningkat atau menghasilkan arus kas. 

Utang Konsumtif yaitu utang untuk membeli barang-barang yang nilainya 
terdepresiasi/ turun tanpa memberikan dampak peningkatan pada 
arus kas. 

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang mengindikasikan tersedianya Kas yang cukup untuk 
menopang biaya ke depan.  

Rasio Aset 

terhadap 

Kekayaan Bersih 

yaitu perhitungan rasio yang mengindikasikan jumlah Kekayaan 
Bersih yang berupa Kas dan Setara Kas. Rasio ini juga menunjukkan 
seberapa mudah harta yang dimiliki bisa segera diuangkan. Jika 
terlalu banyak, dikhawatirkan investasinya tidak berkembang 
maksimal. Jika terlalu sedikit maka akan kesulitan jika memerlukan 
dana dadakan kebutuhan sehari-hari. 

Rasio Aset Likuid 

terhadap 

kekayaan bersih  

yaitu perhitungan rasio yang mengindikasikan jumlah Kekayaan 
Bersih 



Rasio Utang 

terhadap Aset  

yaitu perhitungan rasio ini menunjukkan beban utang terhadap 
asetnya. 

Rasio Kemampuan 

Pelunasan Hutang  

yaitu perhitungan rasio ini menunjukkan kemampuan  membayar 
utangnya secara teratur, dan mengidentifikasi jumlah pendapatan 
yang dibutuhkan untuk membayar utang 

Rasio Aset 

Investasi terhadap 

Kekayaan Bersih 

yaitu perhitungan rasio ini membantu kita melihat kekuatan investasi 
yang menopang kehidupan keluarga. Untuk menunjukkan seberapa 
baik seseorang dalam meningkatkan nilai asetnya 

Rasio Solvabilitas  yaitu perhitungan rasio ini menunjukkan tingkat solvabilitas aset 
(kebangkurtan) terhadap kekayaan bersihnya 

 

KASUS 

OJK: Literasi keuangan masyarakat masih rendah 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada tahun lalu indeks 
literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Tercatat hanya indeks inklusi 
keuangan masyarakat baru sebesar 29,7% sedangkan untuk literasi sebesar 67,8%. 
Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK 
bilang, literasi keuangan keluarga merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu 
pilar perekonomian. "Kesehatan keuangan keluarga memberikan pengaruh terhadap 
kesehatan keuangan negara secara keseluruhan," kata Tirta dalam keterangan tertulis, Rabu 
(4/10). 
 
Seperti diketahui, inklusi keuangan adalah akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga 
keuangan, apakah untuk menabung atau kredit. Sedangkan literasi keuangan adalah tingkat 
pemahaman masyarakat tentang segala hal terkait keuangan, misalnya, tidak terlibat 
investasi ilegal. 
Menurut Tirta, penggunaan produk keuangan bisa menjadi sumber dana untuk pembangunan 
dan memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia terhadap goncangan keuangan 
(financial shock). 
 
Pembangunan nasional suatu negara hanya akan berjalan efektif jika dilaksanakan secara 
inklusif, yang selain menciptakan peluang ekonomi baru, juga menjamin aksesibilitas yang 
sama bagi seluruh segmen masyarakat. 
 
Sebagai bentuk implementasi Strategi Nasional serta untuk meningkatkan indeks literasi dan 
inklusi keuangan, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK tentang Peningkatan Literasi dan 
Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. 
Peraturan OJK ini diperlukan untuk mengkoordinasikan upaya Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
(PUJK) dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan 
produk dan layanan jasa keuangan. 
 
Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-literasi-keuangan-masyarakat-masih-

rendah 

 
 

https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-literasi-keuangan-masyarakat-masih-rendah
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-literasi-keuangan-masyarakat-masih-rendah


 
 

Pertanyaan: 

1. Analisislah kasus diatas! 
2. Berikan penjelasan mengenai penyebab rendahnya tingkat literasi keuangan 

masyarakat! 
3. Berikan solusi yang Anda rekomendasikan untuk masyarakat Indonesia secara umum! 

 

DISKUSI 
1. Jelaskan pendapat anda mengenai pentingnya literasi keuangan! 
2. Jelaskan pengetahuan dasar yang perlu diketahui seseorang terkait dengan literasi 

keuangan! 
3. Apa yang dimaksud dengan edukasi literasi keuangan? 
4. Mengapa sebuah negara perlu mencanagkan program melek keuangan? 
5. Jelaskan peran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)! 
6. Berikan pendapat anda mengenai solusi dan improvement terkait dengan literasi 

keuangan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 5 

STRATEGI NASIONAL LITERASI KEUANGAN 

INDONESIA 
 

 

PENDAHULUAN 
Rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dan produk-produknya membuat 

masyarakat mudah untuk tergelincir pada produk investasi yang menawarkan keuntungan 
tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya. Melihat hal ini, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari seluruh industri 
keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, pegadaian, dan dana 
pensiun akan meluncurkan program Strategi Nasional Literasi Keuangan. 

Latar belakang strategi literasi keuangan diawali berbagai survei dari berbagai pihak 
sepeti bank dunia, bahwa Indonesia punya tingkat literasi yang rendah dibandingkan dunia 
maupun global. Misi literasi keuangan ini adalah untuk melakukan edukasi di bidang 
keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas.  

Pada bab 5 mengenai konsep literasi keuangan akan diulas beberapa pokok diskusi 
yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

5. Latar belakang berdirinya Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 
6. Kerangka Dasar Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 
7. Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 

Sumber: https://finance.detik.com/moneter/d-2415835/ojk-siap-luncurkan-strategi-nasional-
literasi-keuangan 

 

 

STRATEGI NASONAL KEUANGAN INDONESIA (SNLKI) 
Peningkatan literasi keuangan telah menjadi isu global. Pemberdayaan konsumen 

melalui literasi keuangan diyakini akan mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem 
keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih inklusif. 
Pada tanggal 19 November 2013, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Strategi 
Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai bagian dari the Trilogy of Policy 

Instrument dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (market confidence) dan 
kesetaraan konsumen dan industri jasa keuangan (level playing field).  

Namun demikian, terjadi dinamika dalam beberapa tahun terakhir, yaitu pesatnya 
kemajuan di bidang teknologi informasi, pergeseran preferensi masyarakat, pertumbuhan 
kelas menengah serta semakin kompleksnya produk dan layanan jasa keuangan. 

Literasi keuangan (financial literacy) yang kian mendapatkan perhatian dibanyak 
negara maju semakin menyadarkan betapa kepada kita betapa pentingnya tingkat ‘melek’ 
keuangan (Yushita, 2017). Di beberapa negara, literasi keuangan bahkan sudah dicanangkan 
menjadi program nasional. Hasil riset secara umum menunjukkan bahwa masih terjadi tingkat 
literasi keuangan yang rendah di negara-negara maju dan terlebih lagi di negara-negara 
sedang berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini merupakan problem yang cukup serius 
mengingat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi dan perilaku keuangan. 

https://finance.detik.com/moneter/d-2415835/ojk-siap-luncurkan-strategi-nasional-literasi-keuangan
https://finance.detik.com/moneter/d-2415835/ojk-siap-luncurkan-strategi-nasional-literasi-keuangan


Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) diresmikan pada 19 November 2013. 
SNLKI menjadi pedoman bagi OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan 
lainnya. Yang menjadi latar belakang SNLKI ini adalah antara lain:  

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif 
2. Kegiatan literasi dan edukasi keuangan tahun 2013- 2016 yang belum optimal 
3. Produk dan layanan keuangan yang semakin kompleks 
4. Perkembangan teknologi informasi yang merupakan peluang dalam meningkatkan literasi 

keuangan 
5. Perubahan definisi literasi keuangan dengan penambahan aspek sikap dan perilaku 

keuangan 
6. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 
Sebenarnya, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) ini sudah pernah 

dijalankan sebelumnya yaitu pada tahun 2013. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 
(SNLKI) tahun 2016 ini lebih bertujuan untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan 
literasi dan inklusi keuangan. Selain itu, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 
memiliki tujuan dalam mengakselerasi pencapaian indeks literasi dan iklusi keuangan 
masyarakat. Sasaran yang menjadi fokus kegiatan Strategi Nasional Literasi Keuangan 
Indonesia (SNLKI) ini adalah 

  
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.1. Sasaran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 

Sumber: OJK, 2016 

 
Tema prioritas tahunan ditentukan oleh OJK dengan berkolaborasi dengan Industri 

Jasa Keuangan dengan memperhatikan adanya kesamaan kebutuhan literasi dan inklusi 
keuangan bersama program pemerintah dan OJK. Revisi pilar tahun 2016 Strategi Nasional 
Literasi Keuangan Indonesia (OJK, 2016): 

1. Pertama, Cakap keuangan.  
2. Kedua, Sikap dan perilaku keuangan bijak 
3. Ketiga, Akses keuangan 

 
Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan SNLKI 2013 dalam rangka mengakomodasi 
perkembangan literasi dan inklusi keuangan serta mengakselerasi pencapaian indeks literasi 
dan inklusi keuangan masyarakat. Keberadaan SNLKI (Revisit 2017) ini diharapkan dapat 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang well literate dan menggunakan produk dan layanan 
jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan 
(financial well being).  Program literasi dan edukasi keuangan bukan hanya pekerjaan rumah 
bagi OJK dan industri jasa keuangan saja, namun merupakan tanggung jawab bersama 
berbagai pihak lintas kementerian dan lembaga maupun sektor swasta. Melalui SNLKI (Revisit 

2017) ini, OJK mengharapkan kegiatan peningkatan literasi keuangan masyarakat akan 
dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur dan terkoordinasi. Saya mengharapkan SNLKI 
(Revisit 2017) ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam mendukung kemandirian 

Tahun 2013 

Ibu Rumah tangga, UMKM, 
pelajar/ Mahasiswa, Profesi, 

Karywan, Pensiunan 

Tahun 2016 

Perempuan, UMKM, pelajar/ Mahasiswa/ Pemuda, 
Profesi, Karywan, Pensiunan, Penyandang Disabilitas, 

TKI dan Calon TKI, Petani dan nelayan, Masyarakat 
daerah tertinggal, terpencil da terluar 

 



perekonomian domestik, pencapaian pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem 
keuangan dan menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

 

KERANGKA DASAR  STRATEGI NASONAL KEUANGAN INDONESIA (SNLKI) 
 
Kondisi masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya well literate 

dan well inclusive. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 
tahun 2016 yang menunjukkan bahwa meskipun mengalami peningkatan indeks literasi 
keuangan dari tahun 2013, namun kepercayaan diri yang dimiliki oleh masyarakat dalam 
memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan masih terbatas. Pemahaman mengenai 
fitur dan manfaat produk dan layanan jasa keuangan juga belum sepenuhnya diimbangi 
dengan pemahaman mengenai risiko, biaya, dan kewajiban sebagai pengguna produk dan 
layanan jasa keuangan. Selain itu tujuan keuangan masyarakat Indonesia masih fokus pada 
kebutuhan jangka pendek dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan.  

Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan masyarakat, meskipun mengalami 
peningkatan, tetapi penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat masih 
terbatas dalam hal penggunaan (usage) saja, sementara untuk frekuensi dan kualitas 
penggunaan dapat dikatakan belum optimal. 

 

 
Gambar 5.2 Kerangka Dasar SNKLI (Revisit 2017) 

Sumber: www.ojk.go.id , diakses 2018 
Melihat hal tersebut, perlu peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan 

masyarakat melalui SNLKI (Revisit 2017) yang memiliki tiga program strategis, yaitu Cakap 
Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak, dan Akses Keuangan. Ketiga program strategis 
tersebut dapat dicapai bersama-sama dengan industri jasa keuangan dan pemangku 
kepentingan lainnya. Dengan diluncurkannya SNLKI (Revisit 2017) yang meliputi ketiga 
program strategis tersebut, diharapkan dapat membentuk masyarakat yang well literate dan 
well inclusive yang menjadi cikal bakal terwujudnya masyarakat yang sejahtera keuangan 
(financial well being).  

Ketiga program strategis yang menjadi dasar dari SNLKI (Revisit 2017) ini disusun atas 
beberapa hal. Pertama, konsep dasar literasi keuangan bukan hanya didasarkan pada tiga 
aspek literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, melainkan meliputi 
pula aspek sikap dan perilaku. Kedua, dalam kenyataannya, literasi keuangan sangat 
berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga perlu adanya keselarasan dan 

http://www.ojk.go.id/


kesinambungan antara kegiatan literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Ketiga, 
pencapaian strategi literasi dan inklusi keuangan lebih efisien dilakukan secara bersama-sama 
sehingga tujuan pencapaian literasi keuangan untuk memperluas akses masyarakat ke sektor 
jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Adapun program strategis SNKLI (Revisit 
2017) terdiri dari: 
1. Cakap Keuangan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman 

masyarakat mengenai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. 
2. Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak, yaitu bertujuan untuk membangun masyarakat yang 

memiliki ketahanan keuangan yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi keuangan 
termasuk guncangan keuangan. 

3. Akses Keuangan, yaitu bertujuan meningkatkan jumlah pemanfaatan produk dan layanan 
jasa keuangan oleh masyarakat. 

 
Tabel 5.1. Program Inisiatif Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia  

Program Strategis Program Inisiatif 

Cakap keuangan 1.1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan 
masyarakat terhadap sektor jasa keuangan 

1.2. Mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat 
terhadap sektor jasa keuangan 

Sikap dan Perilaku 

Keuangan Bijak 

2.1.Mendorong masyarakat untuk memiliki tujuan dan 
perencanaan keuangan 

2.2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat 

Akses Keuangan 3.1. Memperluas dan mempermudah akses masyarakat ke sektor 
jasa keuangan 

3.2. Menyediakan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 

Sumber: OJK, 2016 

 

IMPLEMENTASI  STRATEGI NASONAL KEUANGAN INDONESIA (SNLKI) 
 
Dalam rangka mengimplementasikan SNLKI (Revisit 2017) ini, OJK telah mengeluarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan 
Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi 
dan Inklusi Keuangan). Dalam ketentuan ini, setiap lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk 
melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan POJK Literasi dan Inklusi 
Keuangan. Guna memudahkan lembaga jasa keuangan merencanakan dan menyusun 
kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjadi program tahunan maka OJK 
mengeluarkan SNLKI (Revisit 2017) yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi 
lembaga jasa keuangan dalam memenuhi kewajiban sesuai POJK Literasi dan Inklusi Keuangan 
dimaksud. Tema program tahunan tersebut akan ditentukan oleh OJK bersama dengan 
lembaga jasa keuangan  

Dalam SNLKI (Revisit 2017) ini terdapat program inisiatif yang diterjemahkan dalam 
beberapa core action yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan strategi dan/atau 
tujuan yang ingin dicapai lembaga jasa keuangan. 

 



 
Gambar 5.3 Alur Implementasi SNKLI (Revisit 2017) 

Sumber: www.ojk.go.id , diakses 2018 
 
Keterangan Alur Implementasi SNKLI:  
1. OJK menetapkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi 

Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi dan 
Inklusi Keuangan) 

2. OJK juga mengeluarkan SNLKI sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dalam rangka 
meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. 

3. SNLKI digunakan sebagai pedoman dalam implementasi POJK Literasi dan Inklusi 
Keuangan.  

4. POJK Literasi dan Inklusi Keuangan mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan 
(Perbankan, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Pasar Modal 
dan lain-lain) untuk melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.  

5. Setiap lembaga jasa keuangan menyusun rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan 
dengan berpedoman pada SNLKI.  

6. Setiap lembaga jasa keuangan melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang 
telah disusun.  

7. OJK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan literasi dan 
inklusi keuangan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.  

8. Hasil dari kegiatan literasi dan inklusi keuangan adalah meningkatnya indeks literasi dan 
inklusi keuangan masyarakat Indonesia.  

 

GROSARIUM 
Strategi Nasional 

Literasi Keuangan 

Indonesia (SNLKI) 

memiliki tujuan dalam mengakselerasi pencapaian indeks literasi dan 
iklusi keuangan masyarakat. 
 

Cakap Keuangan yaitu bertujuan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman 
masyarakat mengenai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. 

Sikap dan Perilaku 

Keuangan Bijak 

yaitu bertujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki 
ketahanan keuangan yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi 
keuangan termasuk guncangan keuangan. 

http://www.ojk.go.id/


Akses Keuangan yaitu bertujuan meningkatkan jumlah pemanfaatan produk dan 
layanan jasa keuangan oleh masyarakat. 

 

KASUS 

Commonwealth Life Perkenalkan Aplikasi Kalkulator Finansial 

Hari ini Commonwealth 
Life memperkenalkan aplikasi 
kalkulator finansial versi terbaru. 
Di versi paling anyar ini, selain 
melalui desktop, pengguna juga 
dapat mengakses aplikasi melalui 

perangkat mobile dengan platform Android dan iOS. Commonwealth Life juga memoles 
tampilan antarmuka di aplikasi kalkulator finansial versi anyar ini. Semua itu dilakukan dengan 
tujuan untuk membantu mengedukasi pasar agar lebih melek finansial. 
Pemahaman perencanaan finansial masyarakat saat ini dinilai masih rendah. Indikasi ini 
dilihat oleh Commmonwealth Life dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) pada tahun 2013 lalu. Disebutkan bahwa hanya ada 18 persen dari populasi penduduk 
yang melek terhadap asuransi dan hanya 11,8 persen yang sudah punya asuransi. Sebagai 
respon, OJK pun meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) di januari 
2014 lalu. 
 Commonwealth Life menanggapi ini dengan meluncurkan berbagai program CSR yang 
berkaitan dengan literasi keuangan. Paling baru yakni peluncuran kembali aplikasi kalkulator 
finansial yang telah diluncurkan sebelumnya pada tahun 2014. Di versi anyarnya ini 
Commonwealth Life banyak memoles aplikasi, mulai dari tampilan, akses aplikasi, hingga 
aspek-aspek yang dihitung dalam perencanaan keuangan. 
 President Director Commonwealth Life Indonesia Simmon Bennet mengatakan, 
“Melalui kalkulator finansial ini kami berharap untuk turut berkontribusi dalam program 
literasi keuangan OJK, yakni dalam mengedukasi dan membantu masyarakat Indonesia dalam 
mempersiapkan perencanaan keuangan dan melindungi kesejahteraan jangka panjangnya.” 
 Sementara itu, Alternative Distribution Channel Director Commonwealth Life 
Indonesia Pieter Wattimena menjelaskan bahwa secara garis besar ada tiga aspek 
perencanaan keuangan yang dapat dihitung, yakni pendidikan, masa depan, dan pensiun. 
Dijelaskan juga bahwa di versi barunya ini, disematkan pula fitur sharing melalui media sosial. 
 “Dalam proses penghitungan jumlah dana yang diinginkan, fitur kalkulator finansial 
juga menginformasikan kepada pengguna tentang atribut perencanaan keuangan. Seperti 

http://www.commlife.co.id/
http://www.commlife.co.id/
http://www.commlife.co.id/financialcalculator/Basic/1/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finacialplanner
https://itunes.apple.com/us/app/commonwealth-life-financial/id771341985?mt=8


istilah-istilah mengenai tipe investasi, profil, risiko, dan juga memberikan saran mengenai 
produk investasi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan pengguna,” jelas Pieter. 
 Ditambahkan Dewan Komisioner OJK  Kusumaningtuti S. Soetiono, “Pada umumnya 
orang awam tidak paham bagaimana harus memulai atau mengkalkulasi anggaran. Kalkulator 
finansial ini akan sangat membantu mereka dalam memulai perencanaan keuangannya.” 
 Peluncuran fasilitas ini merupakan bagian dari strategi Commonwealth Life yang 
merupakan bagian dari grup Commonwealth Bank Australia di Indonesia dalam menjangkau 
masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perencanaan 
keuangan. 
Sumber: https://dailysocial.id/post/commonwealth-life-perkenalkan-aplikasi-kalkulator-finansial 

 

Pertanyaan: 

1. Apa yang Anda tangkap dari kasus di atas? 
2. Bagaimana peran Commonwealth Life dalam mendukung adanya SNLKI? 
3. Ungkapkan ide Anda, ketika diminta pendapat mengenai implementasi SNKLI untuk 

generasi muda! 

 

DISKUSI 
9. Apa yang Anda ketahui mengenai Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) ? 

10. Ceritakan bagaimana kerangka dasar Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) ? 

11. Jelaskan program strategis SNKLI (Revisit 2017) beserta program inisiatifnya! 

12. Bagaimana alur implementasi dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 6 

https://dailysocial.id/post/commonwealth-life-perkenalkan-aplikasi-kalkulator-finansial


KONSEP FINTECH DAN KEMAMPUANNYA 
(THE CONCEPT OF FINTECH AND ITS CAPABILITIES) 

 

 

PENDAHULUAN 
Model bisnis konvensional sudah harus mulai ditinggalkan karena adanya era revolusi 

industri 4.0. Hal ini merupakan sebuah tantangan yang besar terutama dengan adanya 
penggunaan teknologi inovatif di berbagai bidang usaha. Salah satu yang cukup berpengaruh 
yaitu inovasi teknologi di bidang keuangan (Financial Technology) yang menuntut adanya 
perubahan ke arah moderat. FinTech sangat berpotensi menjadi salah satu solusi untuk 
mengatasi masalah transaksi keuangan.  

FinTech ini memempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi 
oleh pengguna teknologi informasi untuk menjadi penghubung antara sektor finansial dengan 
pengguna atau masyarakat umum (Suharyati dan Sofyan, 2018). Yang menarik adalah bahwa 
Indonesia dapat dikatakan sebagai pasar besar bagi FinTech. Meningkatnya mayoritas 
pengguna teknologi internet untuk transaksi bisnis inilah faktornya. Menurut Indonesia's 
Fintech Association (IFA), jumlah FinTech di Indonesia hingga November 2016, tercatat lebih 
dari 135 perusahaan. FinTech merupakan perusahaan yang menyediakan teknologi untuk 
memfasilitasi layanan keuangan (startup) secara independen di luar lembaga keuangan 
konvensional.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah strategi agar industri fintech peer 
to peer (P2P) lending bisa meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, terutama di sektor 
usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 
OJK mengatakan bahwa OJK menginginkan industri Fintech lending mengangkat industri 
UMKM. Untuk mendukung pendanaan UMKM oleh fintech, OJK telah menyiapkan dua opsi, 
yaitu mendorong fintech lending meningkatkan kapasitas pendanaan produktif dan mendorong 

kemudahan pendaftaran fintech lending produktif secara massif. Dari sisi penguatan 
fintech lending, OJK telah menyiap tiga langkah.  

Pertama, penyusunan peraturan teknis terkait pelaksanaan pendaftaran, perizinan, 
pengawasan, sistem monitoring online fintech lending, termasuk penggunaan E-KYC 
(electronic know your custumer), bimoteric, digital signature, dan dokumen elektronik; 

Kedua, pengembangan kolaborasi antara industri jasa keuangan pemerintah dengan 
penyelenggara fintech lending untuk membangun dan memperkuat ekosistem ekonomi 
digital. 

Ketiga, pengembangan dialog yang berkelanjutan dan terbuka antara pemerintah, 
regulator, pemain fintech dan asosiasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas regulasi 
fintech lending. 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan fintech lending yang sangat pesat, 
otoritas bersama asosiasi telah mengeluarkan ketentuan. Misalnya pelarangan untuk 
mengakses data pribadi digital pengguna selain yang didapatkan dari kamera, microphone, 
serta informasi lokasi pengguna. Dalam rangka meningkatkan transparansi, otoritas 
mewajibkan penyelenggara untuk menyampaikan disclaimer risiko dari kegiatan fintech 
lending yang memberikan edukasi ke publik untuk memahami risiko dalam memanfaatkan 
pinjaman fintech lending. OJK juga meminta penyelenggara fintech lending menyampaikan 



informasi Tingkat Keberhasilan (TKB90) dalam penyelesaian kewajiban membayar pinjaman 
pada sistem elektronik penyelenggara. 

TKB90 ini akan menunjukkan tingkat keberhasilan pembayaran pinjaman 
oleh borrower yang difasilitasi oleh penyelenggara fintech lending. Semakin tinggi mendekati 
100%, maka menunjukkan keberhasilan pembayaran pinjaman semakin baik. 
 
Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-strategi-ojk-dorong-fintech-salurkan-

pembiayaan-di-sektor-umkm 

 
Pada bab 6  ini menjelaskan mengenai konsep Fintech  dan kemampuannya  akan 

diulas beberapa pokok diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 
8. Transformasi Konsep Fintech 
9. Fintech (r)evolution 
10. Kekuatan Fintech 

 

TRANSFORMASI KONSEP FINTECH 
Indonesia secara khusus UMKM di Indonesia harus siap dengan adanya perubahan 

digital. Hal ini tidak dapat kita hindari sama sekali. Ketika UMKM di Indonesia mampu 
menyesuaikan diri dengan baik dalam perubahan digital ini, maka UMKM akan mampu 
bertahan.  

Di seluruh dunia, perkembangan teknologi ini mulai masuk ke ranah digital. Hal ini 
ditanggapi dengan baik oleh negara kita dengan berkomitmen untuk bersama-sama 
menyongsong negara ekonomi digital terbesar tahun 2024. Pemerintah akan berperan 
sebagai sebagai regulator ekonomi Indonesia yang memberdayakan seluruh masyarakat 
Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan dan daerah terpencil di seluruh 
pelosok negri. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama merasakan dampak positif dari 
berkembangnya teknologi di masa yang akan datang.  

Dengan adanya internet sebagai akses utama, hubungan teknologi dengan 
keberadaan aktivitas kita sehari-hari menjadi sangat mudah. Dengan kemudahan teknologi 
ini lahirlah Finnancial Technology (fintech) sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan. Lebih 
lanjut bahwa dengan adanya Finnancial Technology (fintech) ini dapat menjadi salah satu 
bahan pendorong adanya suatu gerakan guna membantu meningkatkan keuangan pada 
UMKM khususnya yang ada di masyarakat menengan kebawah. 

Fintech (Financial Technology) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang 
tren di Indonesia. Fintech memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan 
memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan 
efektif. Melalui teknologi finansial (fintech), segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, lebih 
mudah, sekaligus lebih efisien, tanpa perlu melakukan tatap muka. Kemunculan fintech tidak 
dapat dilepaskan dari inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep finansial ini 
diperlukan start up (wirausaha baru) untuk membangun bisnisnya (Muzdalifa, 2018). 

 
 
 
Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga 

sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon 
terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari 
bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses tertentu. Bila digambarkan dalam pola 

https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-strategi-ojk-dorong-fintech-salurkan-pembiayaan-di-sektor-umkm
https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-strategi-ojk-dorong-fintech-salurkan-pembiayaan-di-sektor-umkm


tertentu, perubahan digital yang mengarah kepada transformasi ini dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

 
 

 
 

Gambar 6.1. Transformasi Konsep Fintech 
 
Gambar tersebur menjelaskan bagaimana prose transformasi konsep Fintech dimana proses 
pertama yang dihadapi oleh masing masing pelaku usaha adalah proses pembelajaran yang 
membentuk pola pikir. Pembelajaran ini juga erat kaitannya dengan kompetensi manajemen 
yang penting bagi perkembangan UMKM. Setelah menyadari pentingnya pembelajaran 
Fintech, maka terjadi proses transformasi untuk mempelajari lebih dalam keguanaannya, 
aplikasinya, relevansinya, dan menjadi lebih mengetahui arti penting dari Fintech. Lebih lanjut 
akan menciptakan proposisi nilai baru terutama di dunia yang bergerak cepat yaitu 
industrialisasi.  
 

 
 

Gambar 6.2.  Digitalisasi Marketplace yang terjadi selama satu dekade  
 
Perlu disadari beberapa hal berikut dimana terjadi perubahan permintaan klien karena 
adanya transformasi Fintech: 

1. Tumbuhnya ketidakpastian pasar dan operasi kompleksitas membutuhkan 
bendaharawan untuk menjadi keduanya lebih efisien dengan tugas-tugas rutin dan 
banyak lagi strategis dalam mengelola risiko bisnis yang kompleks. Dengan begitu 
banyak yang dipertaruhkan, stabilitas, ketergantungan, dan keahlian spesialis telah 
menjadi sangat penting. 

2. Bendahara membutuhkan layanan digital yang lebih baik dan akses cepat ke tangan 
penasihat spesialis. Penyedia transaksi harus menyesuaikan model hubungan dan 



pengiriman mereka aktifkan proses "interaksi nol", menunjukkan kelincahan yang 
meningkat, dan mengoptimalkan penggunaan data. 

 

FINTECH (R)EVOLUTION 
Financial Teknologi ini gabungan pengetahuan teknologi dengan pengetahuan 

keuangan. Sektor keuangan telah tumbuh selama berabad-abad terakhir yang kemudian 
disebut sebagai penyedia layanan dukungan perusahaan di pasar primer untuk menjalankan 
bisnis mereka dan dari waktu ke waktu membentuk pasar sekunder di mana keuangan 
penyedia layanan saling berinteraksi (Zhu et Al. 2004). Seiring waktu, hubungan timbal balik 
menjadi lebih kompleks, timbal balik, dan kurang linier daripada industri manufaktur dan ritel 
tradisional  dihasilkan (Zhu et al. 2004,).  

Elemen teknologi dalam istilah FinTech telah menjadi kunci dalam menangani 
keuangan proses (Alt, et al. 2018). Teknologi adalah adalah keseluruhan sarana untuk 
menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup 
manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam 
menjadi alat-alat sederhana. Dengan adanya teknologi maka proses koordinasi, dan 
melakukan tugas dengan lebih mudah. Evolusi FinTech sudah menunjukkan bahwa keuangan 
teknologi memiliki warisan yang lebih panjang daripada istilah FinTech diri seperti gambar 
berikut ini:  

 

 
Gambar 6.3. Evolusi FinTech 

Sumber: Alt, et al, 2018 

 

Gambar 6.3 tersebut melukiskan konsep teknologi keuangan yang sudah dimulai sejak 
pertengahan abad kesembilan belas. Perspektif sejarah dimulai lebih awal dengan munculnya 
lembaga keuangan. Aplikasi teknologi pertama yang digunakan oleh bank dan perusahaan 
dagang mengandalkan media fisik yang mengandung informasi / nilai seperti kertas dan koin. 
Sejak mentransfer ini dokumen dan nilai lintas jarak hanya layak dilakukan  
moda transportasi fisik, pasar terutama terbatas ke lingkup regional. Ini berubah dengan 
inovasi di teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian sekitar tahun 1860, muncul 
teknologi keuangan visual dan kemudian telegraf listrik, diaktifkan untuk memisahkan 
informasi dari representasi fisiknya dan untuk mengirimkannya lebih cepat pada jarak yang 
lebih jauh yaitu teknologi analog. Implikasi ekonomi sangat mendasar, dan telegraf diakui 
sebagai elemen industrialisasi dalam masyarakat modern. Dengan dimulainya informasi dan 
teknologi komunikasi digital, era teknologi keuangan digital ini terkadang juga disebut sebagai 
Be-Finance. Di sektor perbankan, teknologi tersebar di sepanjang rantai nilai perbankan, yang 
telah berevolusi menjadi empat kelompok (Alt et al, 2018) yaitu pelanggan (Ritel, 
komersial,investasi), saluran (cabang, broker, web, seluler, sosial), penyedia layanan 



keuangan (bank, bukan bank) dan penyedia antar bank (pertukaran, jaringan). Sejak 1960-an 
penyedia layanan keuangan besar telah muncul sebagai pelopor dalam menggunakan IT, 
terutama bank-bank besar telah membentuk departemen TI. Unit organisasi ini telah 
mengembangkan kepemilikan sistem aplikasi dan mengoperasikan jaringan perusahaan 
menghubungkan unit internal termasuk kantor cabang mereka. Selama bertahun-tahun, 
sistem ini juga memungkinkan antarmuka elektronik kepada pelanggan (mis., ATM, 
perbankan online) dan untuk pemangku kepentingan eksternal (mis., bank lain, keuangan 
pertukaran).  Wilayah Pembayaran Euro Tunggal Eropa (SEPA), yang dimulai pada 2009 dan 
baru saja ditingkatkan menjadi  menangani proses waktu-nyata antar bank (mis., SEPA 
Transfer Kredit Instan). Selain itu, penyedia pertukaran memulai substitusi lantai 
perdagangan fisik oleh perdagangan elektronik dan sistem kliring pada 1980-an. Sementara 
itu, sebagian besar pertukaran di seluruh dunia (mis., CBOT di Chicago, EEX di Leipzig, NYSE di 
New York, XETRA di Frankfurt) sepenuhnya elektronik dan memungkinkan perdagangan 
saham, sertifikat dan turunan lainnya secara real-time. & Secara keseluruhan, kebutuhan 
akan standardisasi menjadi jelas bersama berbagai informasi individu dan tidak kompatibel 
sistem di sepanjang rantai nilai perbankan. Inisiatif untuk antarmuka standar (mis., HBCI 
untuk perbankan online, FIX untuk perdagangan saham, UNIFY untuk pinjaman) didorong 
oleh keuangan penyedia layanan dan sistem perangkat lunak paket menjadi tersedia oleh 
vendor TI (mis., Finastra, SAP, Temenos). Kedua perkembangan (yaitu standar dan standar 
antarmuka perangkat lunak) yang ditujukan untuk mengurangi ketidakefisienan yang datang 
bersama dengan sistem eksklusif (Alt et al, 2018). 

 
Tabel 6.1. Spesifikasi FinTech pada tiga tingkat transformasi 

 
Sumber: Alt, et al, 2018 

KEKUATAN FINTECH 
Financial Technology (Fintech) merupakan suatu terobosan dalam teknologi yang 

menjadi penghubung antara sektor finansial dengan pengguna atau masyarakat umum. 
Fintech sangat berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang sedang 



ada di masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota 
maupun bagi masyarakat yang tergolong unbanked. Fintech merupakan singkatan dari kata 
Financial Technology, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi 
keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan 
teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah 
variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan 
industri layanan keuangan. Kebutuhan masyarakat, mendorong para pelaku jasa keuangan 
untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara tradisional ke dalam 
bentuk digital, dengan proses yang lebih singkat, mudah, dan terjangkau dengan adanya 
platform digital. (https://konsumen.ojk.go.id/) 

Mengingat pentingnya pengenalan teknologi dalam bidang layanan keuangan ini bagi 
masyarakat, khususnya yang jauh dari jangkauan perbankan dan lembaga keuangan 
konvensional dan meningkatnya kebutuhan layanan keuangan bagi masyarakat yang lebih 
fleksibel, mudah, cepat dan aman, maka perlu adanya sosialisasi atau edukasi bagi 
masyarakat mengenai Financial Technology (Fintech) ini (Suharyati dan Sofyan, 2018). 

Peran Fintech di Indonesia : 1) Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan 
penduduk 2) Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat 
besar 3) Mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata di 17.000 pulau 4) 
Meningkatkan Inklusi keuangan nasional 5) Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat 
ini masih rendah 

 
Bertindak Cepat dengan organisasi yang lebih ringan 

Fintech menjanjian segala transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan cepat. Ketika 
perusahaan memaksa untuk tidak menyesuaikan dengan perubahan ini maka mereka tidak 
akan mampu bersaing dengan ketatnya persaingan bisnis. Bahkan beberapa pemikiran 
menyatakan bahwa ketika Anda ingin bergerak cepat bergeraklah sendiri tanpa mengikuti 
perubahan, namun ketika Anda ingin bergerak jauh dan bertahan maka bergeraklah bersama 
mengikuti perubahan.  
 
Perkuat pertahanan 

Beberapa aspek agar perusahaan mampu bertahan dalam transformasi Fintech adalah: 
1. Akses (Alur bisnis: Akses ke Klien dan Keahlian Domain, Akses Regulasi, dan Data: 

Bersihkan Mesin Data Terstruktur Mesin Bersih) 
2. Nama Merek / Potensi untuk pendanaan 
3. Industrialisasi (Keamanan IT, dll) 

 
 
Fintech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor 
Jasa Keuangan Indonesia (OJK, 2017): 

1. Peran Kontributif , yaitu mengoptimalkan peran SJK dalam mendukung percepatan 
pertumbuhan ekonomi nasional 

2. Peran Stabil, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi 
pembangunan yang berkelanjutan. 

3. Peran Inklusif, yaitu membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan kalangan masyarakat.  

 

https://konsumen.ojk.go.id/


 
Gambar 6. 4. Peran Fintech di Indonesia 

Sumber: OJK, 2017 

 

GROSARIUM 
Fintech (Financial 

Technology) 

adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia. 
Fintech memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas 
dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga 
transaksi menjadi lebih praktis dan efektif. 

Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga 
sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara 
memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal 
yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal 
sebelumnya melalui proses tertentu. 

Teknologi  adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang 
diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

Peran Kontributif mengoptimalkan peran SJK dalam mendukung percepatan 
pertumbuhan ekonomi nasional 

Peran Stabil  menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi 
pembangunan yang berkelanjutan. 

Peran Inklusif membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan kalangan masyarakat. 

 

 

 

KASUS 

Fintech Buka Akses Permodalan Pelaku UMKM 



Bisnis.com, SEMARANG – Pesatnya pertumbuhan industri financial technology membawa 

angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan 

pinjaman online ini diharapkan mampu mendorong berkembangnya sektor usaha UMKM 

tersebut.  

“Peluang kerja sama antara pelaku fintech dengan industri jasa keuangan, termasuk koperasi 

simpan pinjam dan juga institusi atau lembaga pemerintah yang bergerak di bidang 

pembiayaan. Kerja sama ini perlu dilakukan sehingga bisa tercapai efisiensi dalam operasi dan 

bisa berdampak bunga yang lebih murah kepada peminjam, terutama para pelaku usaha,” 
jelas Braman Setyo, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah (LPDB-KUMKM). 

Menurut Braman, pemerintah memandang positif dan terbuka terhadap pesatnya 

perkembangan fintech ini. Dengan semakin berkembangnya berbagai layanan 

pinjaman online ini, kebutuhan modal para pelaku UMKM, terutama yang underserved bank 

diharapkan dapat terpenuhi. 

“Karena banyak fintech yang bergerak di bidang pembiayaan sektor produktif dan ini bisa 

menjadi potensi supaya yang non-bankable pun bisa mengakses pembiyaan sektor usaha, 

termasuk ke depan akses pembiayaan LPDB melalui fintech,” jelas Braman. 

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia 

(AFPI) Kusheryansyah mengatakan, hadirnya fintech di Indonesia bertujuan untuk mendorong 

inklusi keuangan.  

“Kehadiran fintech P2P lending, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang tidak 

terjangkau pinjaman disebabkan tidak memenuhi kriteria perbankan dan perusahaan 

pembiayaan,” katanya. 

Selain itu, fintech dengan inovasi teknologinya menggunakan data dan credit scoringalternatif 

sehingga dapat memperluas coverage. “Dengan credit gap yang mencapai Rp1.000 triliun per 

tahun, peluang tumbuhnya fintech sangat tinggi. Apalagi saat ini kolaborasi fintech dengan 

bank dan perusahaan pembiayaan semakin giat dijalankan,” jelasnya. 

Kusheryansyah juga menambahkan, kehadiran fintech saat ini bisa mendongkrak UMKM. Hal 

ini bukan wacana tetapi sudah terbukti dengan hadirnya fintech P2P lending yang hadir 

diberbagai segmen.  

“Ada platform Toko Modal yang membiayai pedagang di sekitar jaringan minimarket, ada 
iTernak yang membiayai supply chain peternak. Ada TaniFund, yang membiayai supply 

chain sektor pertanian. Ada Fintag yang membiayai sektor kelautan, ada Esta Kapital yangg 

membiayai ibu-ibu di Indonesia timur dengan model Grameen Bank,” lanjutnya. 



Hadirnya Akseleran dan Modalku turut mengisi kebutuhan pembiayaan produktif di segmen 

usaha Rp500 juta sampai Rp2 miliar. “Pengusaha sektor kreatif seperti event organizer saat 

ini dapat peluang pendanaan dari platform P2P lending seperti Investree,” ujarnya. 

Terkait dengan pemanfaatan layanan fintech untuk UKM, CEO UangTeman Aidil Zulkifli 

mengatakan pemanfaatan pinjaman online untuk kebutuhan usaha tercatat cukup besar. 

Pada tahun lalu, setidaknya 30% dari total nasabah memanfaatkan pinjaman tersebut untuk 

keperluan produktif.  

“Jika dilihat berdasarkan persentase, nasabah UangTeman paling besar memang meminjam 

untuk alasan produktif dan kami juga terus memberikan edukasi dan apresiasi kepada 

nasabah supaya bisa mengelola pinjaman online ini dengan baik dan bermanfaat,” kata Aidil. 

Menurut Aidil, pemanfaatan pinjaman online untuk UKM sendiri terus berkembang karena 

kebutuhan pengusaha untuk dana yang cepat. Pelaku usaha kecil itu tak mempermasalahkan 

besaran pinjaman yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional 

lainnya.  

“Pengusaha UKM ini memerlukan modal dalam waktu cepat, dan mampu mengelola 

pinjamannya dengan baik sehingga manfaatnya betul-betul terasa. Kalau layanan fintech ini 

bisa bersinergi dengan layanan perbankan tentu akan membawa manfaat yang sangat besar 

bagi masyarakat maupun perekonomian nasional,” ujar Aidil. 

Salah satu tantangan dalam hal pemanfaatan pinjaman online ini adalah memberikan edukasi 

kepada masyarakat ketika mengajukan pinjaman. Aidil mengatakan, banyak orang yang 

karena membutuhkan dana cepat sehingga tidak memperhatikan kredibilitas pemberi 

pinjaman dan terjerat layanan yang pinjaman tersebut. 

“UangTeman bersama AFPI selalu mendorong agar masyarakat selalu memastikan hanya 
meminjam dari perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kami yakin masyarakat lebih 

selektif dan mampu mengelola pinjaman dengan baik, maka layanan pinjaman online ini bisa 

menjadi andalan bagi pengusaha UKM,” kata Aidil. 

Sumber: https://finansial.bisnis.com/read/20190308/89/897345/fintech-buka-akses-

permodalan-pelaku-umkm 

Pertanyaan: 

1. Analsislah kasus diatas! 

2. Bagaimana peran Fintech bagi UMKM? 

 

DISKUSI 
1. Bagaimana proses transformasi Fintech? 

2. Jelaskan Digitalisasi Marketplace yang terjadi selama satu dekade! 

https://finansial.bisnis.com/read/20190308/89/897345/fintech-buka-akses-permodalan-pelaku-umkm
https://finansial.bisnis.com/read/20190308/89/897345/fintech-buka-akses-permodalan-pelaku-umkm


3. Jelaskan Evolusi FinTech! 

4. Jelaskan Spesifikasi FinTech pada tiga tingkat transformasi! 

5. Bagaimana Peran Fintech di Indonesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 7 



KOVERGENSI INDUSTRI DAN EVOLUSI 

PELUANG BISNIS BARU 
(INDUSTRY CONVERGENCE AND EVOLUTION OF NEW BUSINESS 

OPPORTUNITIES) 

 

 

PENDAHULUAN 
 
Saat ini, semua orang dapat berpartisipasi secara interaktif dalam ruang digital selama 

mereka memiliki akses ke internet. Hubungan yang fleksibel dan beragam dibentuk antara 
orang dan identitas mereka yang beragam di dunia online dan offline. Bentuk partisipasi dan 
kolaborasi eksperimental akan menjadi lebih penting dalam jangka menengah, yang akan 
terus mempengaruhi proses penciptaan nilai di banyak perusahaan (Dapp, 2014).  

Digitalisasi modern, jaringan dan teknologi informasi & komunikasi dengan demikian 
tidak hanya secara permanen mengubah cara barang-barang informasi tak berwujud pada 
umumnya diproduksi, dialokasikan dan dibagikan, tetapi juga dikendalikan, diterbitkan, dan 
dikonsumsi. Hal ini memungkinkan banyak proses terstruktur dengan lebih efisien, sinergi 
ditingkatkan dan produktivitas ditingkatkan. Namun demikian, hal ini membutuhkan 
penyesuaian pada pekerjaan yang baru muncul dan struktur organisasi, proses penciptaan 
nilai baru dan membutuhkan personel baru serta kualifikasi dan keterampilan manajemen. 
Tanpa mengerahkan personel dan sumber daya keuangan yang luas penyesuaian seperti itu 
tidak mungkin dilakukan(Dapp, 2014). 

Perubahan digital juga mengubah struktur sektor bisnis yang ada, yaitu struktur pasar 
tradisional hancur, batas-batas sektor bergeser dan pendatang pasar baru muncul. Pasar 
virtual sedang dibentuk dengan model bisnis baru, pendapatan dan struktur biaya. Batas-
batas sektor yang sampai sekarang ada semakin berkurang, karena kondisi persaingan lintas-
sektor baru muncul. Ini tidak membuat analisis ekonomi makro lebih mudah (Dapp, 2014). 

Pada bab 7  ini menjelaskan mengenai konvergensi industri dan evolusi peluang bisnis 
baru akan diulas beberapa pokok diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-
hari yaitu: 

11. Apa yang ditawarkan Fintech kepada perusahaan baru 
12. Efisiensi dengan adanya Fintech 
13. Fintech Opportunity 

 

APA YANG DITAWARKAN FINTECH KEPADA PERUSAHAAN BARU 
Sebagai pelaku usaha kita perlu menyadari perubahan digital yang mencakup di segala 

aspek kehidupan. Digitalisasi dengan demikian mengubah kehidupan sosial dan ekonomi. 
Kemudahan berinteraksi satu sama lain sangat terasa dengan adanya digitalisasi ini. Untuk 
itu, pelaku UMKM sebaiknya menyadari bagaimana Fintech menawarkan hal yang 
bermanfaat bagi mereka di masa depan.  



Meningkatnya penetrasi teknologi internet modern memunculkan peluang masuk 
pasar baru, terutama bagi penyedia teknologi. Hal ini memberikan peluang yang 
menguntungkan bagi para pemain baru pada gilirannya meningkatkan tekanan kompetitif 
pada pemain yang sudah mapan. Mereka memberi perusahaan internet yang tumbuh cepat 
dengan kesempatan untuk menempati ceruk pasar tertentu untuk a) menguangkan konten 
digital mereka dan b) membuat rangkaian produk mereka sendiri lebih menarik bagi 
masyarakat yang bahkan lebih luas (Dapp, 2014).  

Pelaku UMKM harus mengadopsi pola pikir dan reformasi holistik "digital". Reformasi 
holistik yang dimaksud adalah perubahan secara cepat terkait cara pandang terhadap 
keseluruhan kesatuan yang tidak terpisah. Harapannya pemula telah menggunakan ini dan 
beroperasi dengan sukses di pasar. Konsekuensi potensial dari perubahan struktural digital 
dan adaptasi salah satunya terlihat di sektor keuangan melalui Fintech. Solusi pembayaran, 
layanan keuangan otomatis, perbankan online dan produk-produk pembiayaan sederhana 
seperti kredit konsumen atau alokasi modal ventura untuk pemula. Hal serupa terjadi di pasar 
asuransi dan perawatan kesehatan; sektor lain pasti akan mengikuti. Di mana-mana ada 

Peluang Bisnis Fintech Masih Terbuka Lebar 
 
Perusahaan financial technology (fintech) masih berpeluang besar mengais pasar di 
Indonesia. Mengutip data Statista.com, nilai transaksi perusahaan teknologi keuangan 
alias fintech tahun ini diperkirakan mencapai US$ 18,65 miliar atau Rp 251,77 triliun 
(asumsi kurs Rp 13.500 per dollar AS). Dari jumlah itu, sekitar US$ 18,61 miliar merupakan 
kontribusi pembayaran digital. Dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 18,8%, 
tahun ini 2021 nilai transaksi akan mencapai US$ 37,15 miliar atau Rp 501,52 triliun. Ini 
potensi bisnis yang luar biasa. 
 
Bahkan Peneliti Indef Bhima Yudhistira melihat potensi bisnis fintech lebih besar 
lagi.  Menurut dia, total kebutuhan pembiayaan nasional adalah Rp 1.649 triliun. 
Sementara kapasitas perbankan hanya Rp 660 triliun. Selisih Rp 989 triliun itu bisa diisi 
oleh fintech. 
 
Di sisi lain, fintech juga bisa mendorong inklusi keuangan. Tercatat Cuma ada 11 juta 
UMKM yang bankable. Mayoritas, yakni 49 juta UMKM masih unbankable. 
“Nah, fintech diharapkan memperluas pelayanan keuangan ke sektor UMKM 
yang unbankable,” kata Bhima, dalam rilis yang diterima KONTAN, Minggu (26/3) malam. 
Besarnya peluang fintech, juga memicu banyaknya seminar dan konferensi yang terkait 
bisnis ini. Tahun lalu misalnya diadakan Fintech Festival & Conference 2016. Dan pada 30 
Maret mendatang akan diselenggarakan INDOFINTECH2017. 
 
Pertanyaan yang muncul dalam diskusi dan seminar antara lain ke mana arah 
perkembangan fintech di Indonesia, bagaimana mitigasi risiko dari transaksi digital, serta 
bagaimana perlindungan konsumen. Di sinilah peran regulator menjadi penting. Inovasi 
teknologi adalah suatu keniscayaan. Regulator perlu selalu berada di dekat inovasi. Iklim 
berusaha yang kondusif perlu terus dirangsang tumbuh untuk mendorong ekonomi, 
namun dengan tetap memperhatikan kehati-hatian. 
Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/peluang-bisnis-fintech-masih-terbuka-

lebar 

 

https://keuangan.kontan.co.id/news/peluang-bisnis-fintech-masih-terbuka-lebar
https://keuangan.kontan.co.id/news/peluang-bisnis-fintech-masih-terbuka-lebar


penangkapan yang harus dilakukan berkaitan dengan perluasan teknologi informasi dan 
komunikasi modern dan infrastruktur digital (Dapp, 2014). 

 

EFISIENSI DENGAN ADANYA FINTECH 
Perkembangan fintech sangat cepat menjalar ke kehidupan sehari-hari. Jangkauannya 

bahkan sampai ke seluruh kalangan, sehingga memudahkan penggunannya untuk 
mendapatkan beragam produk finansial. Terlebih juga Indonesia, perkembangan fintech ini 
sudah memasuki bidang finansial. Mulai dari pembayaran, perencanaan keuangan, investasi, 
peminjaman, pembiayaan, riset keuangan, remintasi, dan masih banyak lainnya. 

Keberadaan Fintech memberikan beberapa dampak positif bagi pelaku UMKM dan 
kebanyakan pelaku usaha lainnya. Menurut Dapp (2014) diantaranya yaitu: 
1. Penggunaan informasi yang efisien dan penurunan biaya transaksi 
2. Ekonomi data: Dimensi baru penggunaan informasi yang efisien 
3. Solusi Pembayaran 
4. Solusi Pembiayaan bagi pelaku UMKM 
5. Metode analisis data modern 

Penggunaan informasi yang efisien dan penurunan biaya transaksi 

Beberapa keuntungan efisiensi di bank yang didirikan. Dalam fungsinya sebagai 
perantara keuangan makroekonomi, bank adalah - antara lain - perantara informasi. Bagian 
utama dari bisnis inti mereka adalah mewujudkan alokasi dana yang efisien, berbeda dengan 
perdagangan barter langsung antara perusahaan (investor) dan rumah tangga (penabung 
atau kreditor). Bank dapat mewujudkan keuntungan efisiensi dengan mentransformasikan 
beragam kelas aset dan menyediakan manajemen risiko yang diperlukan untuk 
melakukannya. Untuk melakukan layanan ini, bank membebankan biaya (mis. Dalam bentuk 
biaya), tetapi melalui sumber informasi, mereka membantu perusahaan (investor) dan rumah 
tangga (penabung / kreditor) untuk mendapatkan dan / atau menginvestasikan dana lebih 
efisien. Utilitas yang dihasilkan bank untuk pasar dalam melakukan itu terletak pada 
transformasi informasi yang dikumpulkan dan pengetahuan yang diperoleh darinya menjadi 
produk dan layanan bagi pelanggan. 

Pada saat yang sama, teknologi internet modern dan meningkatnya penggunaan 
metode analisis data yang inovatif akan memungkinkan dimensi baru keunggulan 
pengetahuan di masa depan. Saat ini keunggulan informasi ini cenderung lebih banyak 
digunakan oleh pemain baru yang digerakkan oleh web dan tidak begitu banyak oleh bank-
bank yang sudah mapan. Namun, ini kemungkinan akan berubah dalam jangka menengah. 

 
Ekonomi data: Dimensi baru penggunaan informasi yang efisien 

Dalam ekonomi data yang berkembang, data pribadi dan profil pelanggan merupakan elemen 
kunci dari model bisnis. Meskipun menjadi lebih mudah bagi konsumen untuk menemukan 
informasi yang mereka inginkan, mis. diberikan mesin pencari canggih dan hasil pencarian 
individual, beberapa vendor yang digerakkan oleh teknologi mungkin dapat menempatkan 
diri secara permanen lebih menguntungkan di pasar data ini daripada pemain keuangan yang 
mapan. Lagi pula, tergantung pada alat pelacakan mana (misalnya cookie) dan instrumen 
analisis data (analisis web atau prediktif) yang digunakan, banyak informasi dari dan tentang 
konsumen dikumpulkan, disimpan, dan dievaluasi, ini menjadi kompetensi inti "besar" data". 
Ini berarti bahwa tidak hanya beberapa pemain internet besar tetapi juga banyak pemula 
baru memiliki profil pelanggan yang informatif dan, terutama, berharga bagi mereka. Mereka 



memungkinkan para pemain baru untuk menangani pelanggan secara langsung dan individual 
dengan produk dan layanan. Para ahli sudah mengatakan bahwa beberapa operator platform 
dapat memprediksi kebutuhan pelanggan mereka dengan sangat akurat sehingga mereka 
dapat menarik konsumen dengan penawaran yang dipersonalisasi yang kemungkinan besar 
akan mereka pesan karena perilaku pembelian mereka sampai saat ini. Atau, data pelanggan 
juga dapat dianonimkan dan dijual kepada pihak ketiga. Akhir-akhir ini, dalam pelanggaran 
undang-undang perlindungan data yang ada, praktik pengumpulan data internet dari 
beberapa pemain telah lepas kendali, dan penentuan nasib sendiri informasi sedang hilang 
dalam proses. 
 
Solusi Pembayaran 

Pasar untuk sistem pembayaran seluler tetap dalam keadaan fluks dan menjanjikan peluang 
masuknya pasar yang menguntungkan dan peluang pertumbuhan bagi banyak pemain di luar 
sektor perbankan. Beberapa pelanggan menaruh kepercayaan besar pada penyedia layanan 
berbasis web yang mapan dan proses mereka, mengungkapkan hal ini dalam kesetiaan yang 
jelas terlihat. Nama-nama perusahaan seperti "Amazon", "PayPal", "Apple" dan "Google" 
dikaitkan dengan layanan yang ramah pengguna, nyaman dan dapat diandalkan. Dalam 
beberapa kasus, mereka menikmati tingkat kepercayaan yang sama tinggi sebagai penyedia 
layanan keuangan tradisional. Jika Amazon menawarkan kepada pengecer atau pelanggan 
rantai nilai lengkapnya - mulai dari penyajian penawaran hingga opsi pembayaran - dari 
sumber tunggal yang nyaman, proses pembayaran per se jelas hanya merupakan langkah 
terakhir dalam proses penciptaan nilai. Semakin otomatis dan nyaman konsep langkah proses 
individu pada platform, semakin sedikit konsumen akan menerima gagasan harus beralih ke 
bank (mis. Perbankan online) untuk langkah terakhir, yaitu transaksi pembayaran. 
Kenyamanan, keamanan, dan di atas semua prinsip "segala sesuatu dari sumber tunggal yang 
nyaman" semakin mapan secara online. 

Gambar7.1. kepercayaan pembayaran mobile 

 

Meskipun demikian, baik jumlah pemain dan jumlah proyek percontohan di pasar telah 
meningkat selama beberapa bulan terakhir. Ini adalah pendekatan yang diambil oleh berbagai 
vendor untuk menguji ketahanan dan penerimaan media pembayaran masing-masing secara 
real time. Beberapa pengecer menawarkan teknologi pembayaran modern di meja penjualan 
mereka dan di portal web mereka. Dalam kedua kasus, pelanggan dapat berbelanja dan 



membayar melalui perangkat seluler mereka. Ke depan, berbagai solusi dompet dari berbagai 
pemain akan semakin bergoyang; ini harus mudah digunakan dan, terutama, aman. 
Penerimaan dealer sama seperti prasyarat seperti utilitas tambahan yang harus dihasilkan 
oleh solusi dompet untuk semua pemain yang terlibat. Namun, khususnya, fokusnya harus 
pada manfaat bagi pelanggan dan bukan pada teknologi secara terpisah. Secara alami, 
teknologi dapat meningkatkan daya tarik layanan dan produk, tetapi bukan tingkat 
kepercayaan. Dengan demikian, teknologi ini, dan tetap, hanya sarana untuk mencapai 
tujuan. Beberapa tempat penjualan sudah menerima pembayaran berbasis web (mis. 
Restoran, stasiun pengisian bahan bakar, operator taksi, angkutan umum lokal dan pengecer), 
dan ekspansi lebih lanjut sedang berlangsung. Segmen online juga bereksperimen dengan 
berbagai solusi pembayaran digital. Secara khusus, aspek-aspek seperti keamanan data dan 
perlindungan data pribadi akan semakin menjadi fokus dari inovasi pembayaran di masa 
depan, karena ketidakpastian terkait dengan bergerak di ruang virtual telah meningkat karena 
metode memata-matai pemain yang semakin beragam. 

 

 
Gambar 7.2. Jumlah Transaksi Minim Uang Cash  

 
teknologi internet dan metode analisis data. Selain itu, mereka berhasil mencari mitra 
kolaborasi baru untuk memperluas posisi pasar mereka, semakin meningkat di negara-negara 
berkembang dengan infrastruktur yang kurang berkembang. Pada saat yang sama, pemain 
mapan seperti penyedia kartu kredit dan perusahaan telekomunikasi juga meningkatkan 
upaya mereka untuk berpartisipasi di pasar. Pai pasar belum sepenuhnya diiris dan 
didistribusikan. Kami sekarang berada di tengah fase percobaan-dan-kesalahan yang sebagian 
besar eksperimental yang juga memungkinkan industri perbankan konvensional untuk 
berperan dalam membentuk pengembangan masa depan dari solusi pembayaran digital 
modern. Sangat penting bahwa bank mengambil peran aktif dalam proses untuk berbagi 
dalam dorongan inovasi. Bank tradisional masih memiliki potensi yang cukup besar untuk 
memberikan dampak 

 
Solusi Pembiayaan bagi pelaku UMKM 



Kewirausahaan memberikan tidak hanya rangsangan pertumbuhan tetapi kontribusi 
ekonomi makro yang berharga dalam hal pekerjaan, pelatihan kejuruan dan daya saing 
internasional. Dalam dekade terakhir ada peningkatan tajam dalam jumlah karyawan dan 
jumlah wiraswasta di Jerman. Sebuah studi yang dilakukan oleh DIW (Institut Penelitian 
Ekonomi Jerman) menemukan bahwa tren positif dalam wirausaha adalah karena hampir 
secara eksklusif dimiliki oleh mereka yang bekerja sendiri ("wiraswasta solo"). itu risiko 
ekonomi yang cukup besar. Pada tahap awal, di atas segalanya, wiraswasta membutuhkan 
modal awal untuk mengubah rencana mereka menjadi kenyataan. Arus masuk moneter di 
masa depan - dan dengan demikian menjadi dasar pembayaran kembali kredit - seringkali 
sulit untuk diukur. Selain itu, banyak wiraswasta dan perusahaan pemula sering kali tidak 
memiliki jaminan (cukup). Dengan demikian, mereka memiliki sedikit daya tarik bagi investor 
tradisional yang tidak mau mengambil risiko. Selain itu, wiraswasta tidak memiliki penghasilan 
tetap dan oleh karena itu memiliki kesulitan khusus untuk mendapatkan akses ke pinjaman. 

Siapa pun yang membutuhkan dana untuk memulai usaha dalam ekonomi jaringan 
modern saat ini dapat, sebagai alternatif, juga berupaya menarik investor swasta. Masalah 
dalam fase awal yang dikutip sebelumnya diselesaikan atau dimitigasi dengan cara pendanaan 
melalui banyak kreditor yang lebih kecil - yang disebut "kerumunan". Pendanaan orang 
banyak, sebagai jenis pembiayaan alternatif atau pelengkap, memiliki potensi untuk menutup 
kesenjangan pendanaan pada fase awal yang kritis dari perusahaan pemula. Berkat teknologi 
berbasis web modern, lebih banyak orang dapat mengajukan banding ke lebih cepat dan lebih 
murah di internet untuk sumbangan dan / atau dukungan keuangan. Teknologi internet 
meningkatkan dinamika, "viralitas", dan mengurangi asimetri informasi antara kreditor dan 
debitor konvensional. Di samping sumber pendanaan tradisional (bank, malaikat bisnis, 
program subsidi publik, perusahaan modal ventura), platform crowdfunding bertindak 
sebagai akselerator proyek dan karenanya semakin menawarkan jenis pembiayaan alternatif 
atau komplementer.46 Pada dasarnya semua orang dapat meminta dana untuk proyek 
mereka menggunakan kampanye internet (publik). Aturan crowdfunding relatif sederhana. 
Mereka dengan demikian memuaskan keinginan yang saat ini sangat luas untuk 
"kenyamanan" dan "partisipasi" di antara para ahli teknologi. Sederhananya, para inisiator 
pertama-tama mempresentasikan proyek atau ide-ide mereka - dalam bentuk video, misalnya 
- pada platform tertentu. Proyek ini perlu menginspirasi kelompok investor potensial seluas 
mungkin sehingga melalui efek jaringan, dorongan penggalangan dana kolektif “menjadi 
viral”. 

 
Metode analisis data modern 

Pimpinan pengetahuan menentukan seberapa baik pemain individu dapat melakukan 
dan membuktikan diri dalam lingkungan yang kompetitif. Oleh karena itu pengetahuan dan 
informasi adalah sumber daya utama yang terutama menentukan keberhasilan setiap 
perusahaan di era internet. Saat ini, sebagian besar informasi internal dan eksternal tersedia 
dalam bentuk digital, dan dapat dipanggil dengan cepat kapan saja dan di mana saja. Pada 
saat yang sama, kita semakin hidup dalam lingkungan digital di mana kita dihadapkan dengan 
"informasi yang berlebihan". Sementara asimetri informasi non-pengetahuan menurun 
dalam beberapa kasus lintas sektor, proses pengambilan keputusan tidak selalu semakin 
sederhana mengingat kompleksitas dan skala informasi yang tersedia. Ini meningkatkan risiko 
pengambilan keputusan yang salah. 
 Oleh karena itu, dalam jangka menengah hingga jangka panjang, keberhasilan dan 
kegagalan tidak lagi harus diukur hanya dengan produk-produk baru saja, melainkan dengan 



teknologi dan metode analisis yang digunakan. Di era internet, pelanggan mengharapkan 
tingkat personalisasi yang besar. Ini termasuk dialamatkan secara pribadi serta ditawarkan 
layanan yang dipesan lebih dahulu berdasarkan analisis sebelumnya dari data perilaku 
seseorang (online). Dalam ekonomi data, semakin idenya adalah untuk mengevaluasi dan 
menganalisis massa data pelanggan (pribadi) yang ada dan yang baru diperoleh untuk 
akhirnya mengubah pengetahuan ini menjadi penawaran pelanggan spesifik yang semenarik 
mungkin. Rahasianya terletak pada mengevaluasi transaksi pelanggan yang dikumpulkan dan 
menautkannya lagi untuk memperkirakan keinginan pelanggan di masa depan setepat 
mungkin melalui perhitungan probabilitas dan algoritma modern. Sisi lain dari koin adalah 
bahwa ini tidak selalu sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku. 
 Banyak platform internet besar dan perusahaan baru yang didorong oleh teknologi 
mengoperasikan bisnis mereka dengan data (pelanggan pribadi) dengan sangat profesional. 
Mereka menawarkan beragam layanan individual berdasarkan analisis data. Dengan bantuan 
teknologi sensor, perangkat lunak pelacakan pintar, banyak set data, termasuk profil pribadi 
dan algoritma pintar, mereka di masa depan akan dapat membuat prediksi otomatis tentang 
preferensi perilaku tertentu (tidak hanya online) berdasarkan korelasi sederhana dan 
mengubahnya menjadi produk inovatif dan layanan yang menyertainya. Volume data 
pelanggan yang tersedia dan terus bertambah tidak hanya dikumpulkan dan dievaluasi dalam 
konteks hubungan bisnis, tetapi juga situasi pribadi dari kehidupan sehari-hari. Profil 
pelanggan akan semakin dihasilkan dalam bentuk digital di masa depan, dan hampir tidak ada 
lagi perbedaan antara informasi pribadi dan profesional. Dengan kata lain, aktivitas bisnis 
banyak perusahaan internet besar berfokus pada memasuki persaingan lintas-sektoral tidak 
hanya dengan penggunaan teknologi internet, tetapi di atas segalanya dengan penggunaan 
banyak data pribadi pada kelompok sasaran tertentu. Beberapa ekosistem digital tahu lebih 
banyak tentang kebutuhan pelanggan mereka pada kekuatan database besar mereka 
daripada yang pernah dipelajari bank. Semakin sering dan semakin lama perusahaan 
mengikuti pelanggan mereka di platform berpemilik di sepanjang jaringan penciptaan nilai 
mereka sendiri dan mengamati, mengukur, dan mengevaluasi perilaku mereka, 

 semakin komprehensif akan kumpulan data (data pribadi) dari mana temuan baru 
dapat diturunkan dalam bentuk probabilitas, 

 semakin mudah untuk menawarkan lebih banyak, layanan individual baru di masa 
depan berdasarkan probabilitas yang dihitung dan di belakang algoritma modern,  

 semakin efektif efek penguncian, dan  

 semakin tinggi akan menjadi biaya switching untuk pelangga 
Banking is not being reinvented, but it is going digital 
 

FINTECH OPPORTUNITY 
Keberadaan Fintech memberikan begitu banyak peluang secara jangka panjang. 

Peluang yang disediakan oleh perubahan struktural digital ini tidak diragukan lagi. Risiko 
paling serius bagi pelaku pasar adalah kontrasnya yang bersifat eksistensial bagi perusahaan 
itu sendiri, terutama pelaku UMKM. Ketika pelaku UMKM ini gagal beradaptasi dengan 
perubahan struktural digital, maka kasus terburuknya adalah ancaman bahwa mereka akan 
dipaksa keluar dari pasar bahkan mengalami kebangkrutan. Menyadari hal tersebut, maka 
perusahaan dirasa penting untuk memiliki strategi tertentu guna mempertahankan usahanya 
dalam lingkungan kompetitif baru di masa depan (Dapp, 2014).  

FinTech mencakup inovasi digital dan inovasi model bisnis yang didukung teknologi di 
sektor keuangan. Inovasi tersebut dapat mengganggu struktur industri yang ada dan 



mengaburkan batas-batas industri, memfasilitasi disintermediasi strategis, merevolusi cara 
perusahaan yang ada membuat dan memberikan produk dan layanan, menyediakan gateway 
baru untuk kewirausahaan, mendemokratisasikan akses ke layanan keuangan, tetapi juga 
menciptakan privasi yang signifikan, peraturan dan penegakan hukum tantangan (Philippon, 
2016). 
 
 

GROSARIUM 
Reformasi holistik adalah perubahan secara cepat terkait cara pandang terhadap 

keseluruhan kesatuan yang tidak terpisah. 

Digitalisasi proses pemberian atau pemakaian sistem digital. 

 

 

KASUS 

Peluang Fintech di Era Ekonomi Digital 
 
PERKEMBANGAN ekonomi digital saat ini memberikan dampak terhadap teknologi finansial 
atau financial technology (fintech). 
Fintech merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan 
produk, layanan, atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, 
stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem 
pembayaran. 
"Alvin Toffler yang merupakan seorang futurolog pernah melakukan penelitian bahwa teori 
gelombang pembagian ekonomi terbagi menjadi empat bagian. Pertama, yaitu gelombang 
ekonomi pertanian, diikuti gelombang ekonomi industri, gelombang ekonomi informasi, dan 
keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi kepada ide dan 
gagasan kreatif," ujar Kepala Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakulitas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Padjadjaran, Sulaiman Rahman Nidar, saat menjadi pembicara dalam acara 
Doctorate Business Issue Forum (Dorbis) 2018 bertema 'Fintech: Peluang dan Tantangan di 
Era Digital Ekonomi'. 
Acara tersebut digelar Himpunan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Unpad di Bale Rumawat, Unpad, Dipati Ukur, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/12). 
Hadir pula sebagai pembicara dalam acara tersebut, Ketua HIMA Eris Sudarisman, Dekan FEB 
Unpad Yudi Azis, CEO T TCash Danu Wicaksana, Founder Peivy.id Marshal Pribadi, Dr Edi 
Witjara dari PT Telkom, Yosamartha dari Bank Indonesia, dan Direktur IT Bank BRI Indra Utoyo 
yang mewakili Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan. 
Menurut Sulaiman, gelombang keempat itulah yang kemudian berkembang melalui fintech. 
Saat ini, fintech telah digunakan oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan lembaga 
keuangan mikro (LKM).  
Berdasarkan Analisis Transaksi Pembayaran menggunakan Fintech pada UMKM di 
Indonesia, faktor yang mendukung pelaku UMKM menggunakan fintech adalah berupa 
kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi, kemudahan pencatatan, serta peningkatan 
penjualan. Sedangkan faktor penghambat pada penggunaan layanan ini adalah implementasi 
teknologi, biaya, serta kesiapan infrastruktur. 
"Saat ini, tantangan dan peluang yang kita hadapi ke depan adalah skala ekonomi, daya saing, 
literasi teknologi, tingkat pendidikan, dan kuantitas UMKM serta LKM," kata Sulaiman. 



Dekan FEB Unpad Yudi Azis mengatakan, perkembangan ekonomi digital juga turut 
mempengaruhi sumber daya manusia yang ada. 
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, FEB Unpad 
turut ikut serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka 
Digital Talent Scholarship dalam rangka meningkatkan ekonomi digital di Indonesia. 
"Di fakultas sendiri kami bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk 1.000 digital talent dan 
insya Allah ke depannya akan ditingkatkan," ujar Yudi. 
Menurut Yudi, sumber daya manusia terkait ekonomi digital ini masih sangat langka. Salah 
satu faktornya yaitu karena minimnya pemahaman terkait digital transformasi dan 
bagaimana penyesuaian yang harus dilakukan. 
"Selain mengadakan seminar, di tahun ini kami juga mendirikan program studi untuk S1 
namanya Bisnis Digital, peminatnya ada sekitar 3 ribuan. Jadi yang menjadi kekhawatiran saya 
dan yang lain adalah jangan sampai kita ini hanya dijadikan pasar," kata Yudi. 
Sementara itu, Menkominfo yang diwakili oleh Staf Khusus Menkominfo, Lis Sutjiati, 
mengatakan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi digital revolution, di mana internet 
adalah infrastrukturnya. Namun, menurut dia, masih banyak permasalahan yang 
menyebabkan digital revolution di Indonesia tidak berkembang. 
"Kalau di lihat masalah itu melibatkan 18 kementerian untuk menyelesaikan. Jadi masalah 
digitalisasi bukan masalah teknologi tapi seperti membangun satu pemerintahan baru," kata 
Lis. 
Dikatakan, hampir banyak negara di dunia memiliki kementerian digital. 
"Kita pelajari bahwa negara-negara yang maju digitalnya ternyata mereka mempunyai yang 
namanya national digital strategy," kata Lis. 
Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ekonomi digital ini pemerintah tidak bekerja 
sendiri-sendiri. Pemerintah harus melibatkan berbagai pihak untuk menemukan solusi 
bersama. 
"Saat ini, sudah ada sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan geliat ekonomi 
digital, di antaranya adalah dengan meningkatkan jumlah teknopreneur di Indonesia," kata 
Lis. (RO/OL-1) 
 
Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/204494-peluang-fintech-di-era-ekonomi-

digital 

 

 

 

 

 

Pertanyaan: 

1. analisislah kasus di atas! 
2. Bagaimana peluang Fintech di era Digital? 

 

DISKUSI 
1. Apa yang ditawarkan Fintech kepada perusahaan baru? 
2. Bagaimana efisiensi dengan adanya Fintech? 
3. Bagaimana fintech opportunity? 
4. Bagaimana keuntungan Fintech bagi pelaku UMKM? 

 

https://mediaindonesia.com/read/detail/204494-peluang-fintech-di-era-ekonomi-digital
https://mediaindonesia.com/read/detail/204494-peluang-fintech-di-era-ekonomi-digital


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 8 

REGULASI FINTECH 
(FINTECH REGULATION) 

 

 

PENDAHULUAN 



Fintech kini semakin booming dengan perkembangan secara terus menerus terkait 
inovasi dan investasinya. Teknologi ini banyak digunakan di sektor keuangan untuk 
meningkatkan efisiensi dan standar tertentu agar dapat bersaing dengan metode keuangan 
tradisional sebelumnya. Layanan yang terdukung mulai dari mata uang virtual dan blockchain 
ke pinjaman peer-to-peer dan peningkatan mobile banking, perubahan ini telah menarik 
perhatian konsumen serta perhatian investor dan regulator industri. Hal inilah yang 
menyebabkan Fintech masih sangat diperhitungkan pengembangannya. 

 
Dengan adanya Fintech ini memberikan dampak yang signifikan bagi konsumen. 

Perkembangannya yang cepat memerlukan sebuah regulasi yang mengatur 
perkembangannya. Salah satu contoh aspek-aspek tertentu dari FinTech yang perlu peraturan 
atau regulasi adalah membuat penyedia dan peraturan untuk menempatkan dan bagaimana 
memperlakukannya. Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) tercipta dalam upaya mendorong 
bisnis yang mau berinovasi sambil tetap menangani perkembangan dan menetapkan 
peraturan. Peraturan ini berupa “sand box”. Dengan adanya sand box, perusahaan resmi dan 
tidak resmi, dan bisnis teknologi dapat mengajukan permohonan untuk memasuki Sandbox 
untuk mendapatkan akses ke panduan, pengarah informal, keringanan dan perlindungan dari 
tindakan penegakan hukum saat mereka mengembangkan produk mereka. Sand box ini 
bertujuan untuk efisiensi waktu bagi bisnis yang ingin berinovasi sambil memberikan 
dukungan dalam mengidentifikasi perlindungan perlindungan konsumen yang sesuai untuk 
membangun ke dalam produk-produk baru ini di lingkungan terkendali di mana bisnis 
memiliki kemampuan untuk menguji produk baru dan jasa mereka.  



 
Teknologi ini adalah bidang konvergensi, menyatukan regulasi keuangan, nasihat 

hukum dan kepatuhan terhadap peraturan dengan bidang perangkat lunak, perangkat keras, 
jaringan, telekomunikasi, data, pemasaran dan hak-hak konsumen, dengan cara yang 
menciptakan tantangan hukum dan peraturan bagi semua peserta, dan mengharuskan kerja 
lintas sektor. Modernisasi layanan hukum dan bagaimana mereka diberikan kepada 
konsumen merupakan ancaman besar bagi lanskap hukum seperti yang kita kenal dan profesi 
hukum secara keseluruhan. Namun, ada baiknya mempertimbangkan manfaat 
memanfaatkan teknologi lainnya seperti blockchain untuk meningkatkan layanan yang dapat 
disediakan pengacara untuk klien mereka. 

Aplikasi tertentu dari RegTech telah memungkinkan proses anti pencucian uang 
dilakukan dengan lancar dan lebih akurat, melindungi pihak-pihak dalam transaksi serta 
perusahaan yang melakukan pekerjaan atas nama klien. FinTech dan kesulitan 
menempatkannya dengan rapi ke dalam kerangka peraturan saat ini kemungkinan akan 
mengharuskan dan menciptakan litigasi yang lebih kompleks dan pekerjaan pengaturan 
keuangan. 
 
Sumber: https://www.michelmores.com/news-views/news/fintech-regtech-and-lawtech 

 
Pada bab 8 ini menjelaskan mengenai regulasi Fintech akan diulas beberapa pokok 

diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 
1. Regulasi dalam Fintech 
2. Regulasi Fintech di Indonesia 
3. Perlindungan Konsumen Fintech di Indonesia 

REGULASI DALAM FINTECH 
Pasar Fintech ini begitu cepat berkembang dibarengi dengan munculnya start up baru 

setiap bulannya, namun disisi lain masih belum ada peraturan hukum yang jelas dari 

https://www.michelmores.com/news-views/news/fintech-regtech-and-lawtech


pemerintah terkait dengan perkembangan teknologi keuangan ini. Teknologi keuangan 
berkembang sangat cepat itu sulit untuk mengelola semua fitur inovatifnya kontrol hukum 
(Kalmykova dan Tyabova, 2016). Secara empiris pengguna akan mempertimbangkan faktor-
faktor yang mempengaruhi harapan dari kedua pengguna dan organisasi dalam mengadopsi 
Fintech, diantaranya seperti kepercayaan pelanggan, keamanan data, nilai tambah dari 
fintech itu sendiri.  

Semua orang telah mendengar tentang pentingnya keamanan data mengingat bahwa 
kemajuan teknologi telah menyebabkan meningkatnya serangan cyber dan peretasan. 
Perusahaan harus siap untuk menanggapi serangan seperti ini secara instan, kapan saja, 
untuk menghindari litigasi, penuntutan, dan kerusakan reputasi. Meskipun ini adalah 
ancaman nyata bagi dunia komersial, artikel ini akan fokus pada teknologi yang diciptakan 
oleh manusia untuk mendukung sektor keuangan dan hukum dalam kinerja layanan. Regulasi 
yang jelas akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, keamanan data dan tampilan desain 
pengguna inilah yang mempengaruhi penerapan FinTech (Stewart dan Jurjens, 2018). 

Saat ini banyak negara memiliki lembaga khusus untuk mengendalikan perusahaan di 
pasar keuangan. Misalnya, di Inggris ada Financial Conduct Authority (FCA), sebuah badan 
nonpemerintah independen. FCA memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mengatur 
perusahaan di sektor keuangan dan menerapkan standar serta persyaratan untuk produk 
keuangan, termasuk di dalamnya yaitu mengatur pemasaran dan keuangan perilaku produk 
sampai membuat larangan apabila terlihat penerapannya kurang tepat (Kalmykova dan 
Tyabova, 2016). Kejelasan regulasi dapat berfungsi sebagai dasar untuk sistem pembiayaan 
non-utang berbasis aset (Graff, 2013). Struktur keuangan yang dimaksud untuk menghindari 
kontraktual jangka panjang pengaturan antara pembeli properti dan pemodal properti selain 
jangka panjang sewa hak kepemilikan pemilikan uang oleh pembeli properti (Graff, 2013). 
Kelas baru struktur keuangan memiliki lebih sedikit, dan lebih sederhana, jangka panjang 
ketentuan yang mirip kontrak daripada contoh-contoh standar dari keuangan yang sesuai 
syariah dan pembiayaan hutang konvensional (Graff, 2013). Banyak penelitian berpendapat 
bahwa pemerintah sebaiknya menjawab tantangan regulasi yang signifikan (Philippon, 2016). 
Beberapa potensi risiko yang mungkin muncul dalam proses bisnis Fintech adalah risiko 
penipuan (fraud) dan risiko keamanan data (cybersecurity).  

 
 

REGULASI FINTECH DI INDONESIA 
1. Otoritas Jasa Keuangan 

Perkembangan Fintech memaksa lembaga terkait untuk menciptakan regulasi 
tertentu agar konsumen dalam hal ini pengguna Fintech merasa aman dari kemungkinan 
terjadi risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beberapa kegiatan regulasi Fintech yang 
diupayakan OJK untuk Indonesia yaitu (OJK, 2017): 

1. Regulatory Sandbox 
2. Penerbitan POJK No. 77/ POJK.01 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau Peer- to - Peer Lending. 
3. OJK akan menyusun ketentuan lainnya (antara lain tentang Crowndfunding, digital 

banking) 
 

Pembentukan Fintech Innovation Hub di OJK juga menjadi salah satu kegiatan yang 
dilakukan OJK untuk masyarakat Indonesia (OJK, 2017):  

1. Koordinasi Lintas Kementrian dan Lembaga 



2. Pengembangan Industri Fintech yang sesuai kebutuhan masyarakat 
3. Pengembangan SandBox untuk model bisnis Fintech yang baru dan potensial 
4. Penyediaan Sarana Komunikasi antara regulator dan industri Fintech. 

 
POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa 
Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/ SEOJK.02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu 
jenis Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). 
OJK melihat urgensi hadirnya Fintech terkait pinjam- meminjam, memperhatikan masih 
kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia (Njatrijani, 2019).  

Menurut Njatrijani( 2019) Perusahaan Fintech dengan skema Peer – to - Peer Lending 
merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan 
pelayanan jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum 
kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan POJK P2P Lending, 
perusahaan Fintech atau yang disebut penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa 
Keuangan Lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum Perseroan Terbatas dan 
Koperasi (Pasal 2 ayat (2)). Batasan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman diatur 
sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 6). Persyaratan wajib usaha Fintech 
P2P Lending sebagaimana POJK No. 77/ POJK.01/2016 yaitu:  

a) Kejelasaan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan 
b) Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK 
c) Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian atau latar belakang IT 
d) Dokumen berbentuk elektronik 
e) Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman, dan 

penerima pinjaman 
f) Pusat data dan disaster recovery plan yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi 

standar minimum, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi informasi, serta 
ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi 
informasi. 

g) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan 
data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan. 

h) Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan 
penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan 
kerugian. 

i) Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (konsumen) di 
sektor jasa keuangan 

j) Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital 



 
Gambar 8.1. POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

Sumber: OJK, 2017 

 
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Setelah berlakunya POJK nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK 
telah mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko 
Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam SEOJK 
Nomor : 18/ SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017. 
Ruang lingkup yang diatur meliputi (Njatrijani, 2019): 

a) Penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta rencana pemulihan bencana 
b) Tata Kelola Sistem Elektronik dan teknologi Informasi yang meliputi Rencana Strategis 

Sistem Elektronik, Sumber Daya manusia, dan Pengelolaan Perubahan Teknologi 
Informasi 

c)  Alih Kelola Teknologi 
d) Pengelolaan Data dan Informasi 
e) Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi 
f) Pengamanan Sistem Elektronik  
g) Penanganan Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan 
h) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik 
i) Ketersediaan Layanan dan Kegagalan Transaksi 
j) Keterbukaan Informasi Produk dan Layanan 

 
 
 



2. Bank Indonesia 

Menurut Njatrijani (2019) Peraturan Bank Indonesia Bank Indonesia sebagai regulator 
sistem pembayaran telah mengeluarkan peraturan terkait Fintech di Indonesia melalui PBI 
No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). PBI tersebut telah diubah 
sebanyak dua kali yaitu dengan PBI No. 16/8/ PBI/2014 dan PBI No 18/17/PBI/2016 tentang 
Uang Elektronik (PBI E-Money). Berdasarkan PBI E-Money, Uang Elektronik (Electronic 
Money) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 
(Njatrijani, 2019): 

a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 
b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; 
c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan 

penerbit uang elektronik tersebut; 
d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 
PBI E-Money juga mengatur mengenai Layanan Keuangan Digital. Terkait penerbitan, 
Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar 
atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit. Penerbit wajib 
melakukan pencatatan dan/atau pengelolaan nilai uang elektronik harus dipisahkan dari 
pencatatan dan/atau pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya (Pasal 13). 
Penerbit dilarang menetapkan minimum, menahan atau memblokir secara sepihak nilai uang 
elektronik, mengenakan biaya pengakhiran penggunaan uang elektronik (Pasal 13A) 
(Njatrijani, 2019). 
 
3. Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
Salah satu perlindungan konsumen yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai perlindungan 
data pribadi. UU ITE mewajibkan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang 
menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang 
bersangkutan. UU ITE juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem 
elektronik harus menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab 
terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya(Njatrijani, 2019). 

 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Dalam Peraturan Menteri ini diatur 
tentang sistem manajeman pengamanan informasi dengan menetapkan batasan istilah yang 
digunakan dalam pengaturannya. Materi pokoknya memuat kategorisasi : Sistem Elektronik, 
Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, 
Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Lembaga Sertifikasi, Penerbitan 
Sertifikat, Pelaporan Hasil Sertifikasi, dan Pencabutan Sertifikat, Penilaian Mandiri, 
Pembinaan, Pengawasan, dan Ketentuan Sanksi (Njatrijani, 2019). 

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Dalam Peraturan Menteri 
ini diatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan menetapkan 
batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan Data Pribadi dalam 
Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, 
penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan 
pemusnahan data pribadi. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi, Pengolahan dan 
Penganalisisan Data Pribadi, Penyimpanan Data Pribadi, Penampilan, Pengumuman, 



Pengiriman, Penyebarluasan, dan/atau Pembukaan Akses Data Pribadi, Pemusnahan Data 
Pribadi, diatur pada Bab II Peraturan Menteri ini terkait Perlindungan. Selain itu Peraturan 
Menteri ini juga mengatur terkait Hak Pemilik Data Pribadi; Kewajiban Pengguna; Kewajiban 
Penyelenggara Sistem Elektronik; Penyelesaian Sengketa; Peran Pemerintah dan Masyarakat; 
Pengawasan; dan Sanksi Administratif (Njatrijani, 2019). 

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2016 Tentang Uji Coba Teknologi Komunikasi, Informatika Dan Penyiaran Dalam Peraturan 
Menteri ini, uji coba diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian aspek teknis 
dan aspek non teknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran. 
Aspek teknis antara lain dapat meliputi kinerja sistem, alat, dan perangkat dan aspek non 
teknis antara lain meliputi model bisnis penyelenggaraan. Uji coba diselenggarakan oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dapat dibantu oleh pemangku kepentingan. 
Penyelenggaraan uji coba ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Uji coba bersifat 
tidakkomersial dan berbatas waktu (Njatrijani, 2019). 

 
Gambar 8.1 Visi Ekonomi Digital Pemerintah 

Sumber: Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan dalam Iman (2016) 

 

PERLINDUNGAN KONSUMEN FINTECH DI INDONESIA 
 
Aspek Perlindungan pada Fintech di Indonesia (Njatrijani, 2019) antara lain: 
1. Kelengkapan informasi dan transparasi produk/layanan 

Fintech wajib menyediakan informasi secara lengkap, up-to-date, dan transparan terkait 
produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Penyelenggara 
harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal 
tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami dan memilih 
produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti 
misleading advertisement dan penipuan. Aspek kelengkapan informasi dan transparansi 



pada Fintech di Indonesia harus meliputi : biaya-biaya dan kewajiban yang akan dikenakan 
kepada konsumen, transparansi syarat dan ketentuan penggunaan produk/layanan, 
pemberitahuan kepada konsumen apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan 
ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti pengunaan 
bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam media periklanan yang digunakan, 
seperti website perusahaan, brosur, iklan media masa, online, dan sebagainya. Penyedia 
layanan Fintech harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/layanan dalam 
perjanjian sejelasjelasnya dengan bahasa yang mudah 
dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum 

relatif masih rendah. Perjanjian juga dilarang menyatakan adanya pengalihan tanggung 

jawab atau kewajiban dari pelaku Fintech kepada konsumen (klausula eksonerasi). 

Penyedia layanan Fintech juga harus menghindarkan penggunaan iklan yang berpotensi 

menciptakan pemahaman yang keliru bagi konsumen dan masyarakat. Bagi masyarakat 

dan konsumen wajib disediakan kanal informasi yang mudah diakses untuk meminta 

informasi sejelas-jelasnya dari penyedia layanan Fintech sehingga pemahaman konsumen 

terhadap produk lengkap dan tercipta awareness (kesadaran) konsumen terhadap biaya 

dan risiko yang akan timbul dari penggunaan produk (menghindari informasi asimetris). 

 
2. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen 

Penyedia layanan Fintech setidaknya harus : 
a) Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses 
oleh konsumen, seperti telepon, e-mail, instant messaging, dan surat; 
b) Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. 
Prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada 
pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen; 
c) Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme 
alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang dapat digunakan 
apabila penyelesaian pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan 
kesepakatan. 
 

3. Pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan 

Pencegahan penipuan atau fraud melalui Fintech merupakan hal penting yang harus 
diperhatikan regulator seiring dengan makin berkembangnya keragaman tawaran 
produk/layanan Fintech. Upaya penipuan di Fintech dapat berbentuk seperti 
penyalahgunaan situs layanan (phising), peretasan terhadap sistem keamanan, dan 
pemasaran produk/layanan yang menipu. Dengan banyaknya layanan Fintech yang 
menggunakan media seperti situs jejaring dan aplikasi dalam melakukan promosi dan 
pemasaran produk/layanannya, maka potensi kerentanan terjadinya penipuan juga akan 
meningkat. Para pelaku Fintech wajib memastikan sistemnya andal. Pelaku wajib memiliki 
sistem keamanan dan aplikasi yang aman dan tersertifikasi agar terhindar dari upaya 
peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku layanan wajib melakukan 
pemeriksaan dan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan karena baik 
teknologi maupun bentuk ancamannya juga terus berkembang. Peran dari regulator 
adalah memastikan bahwa sistem keamanan dan aplikasi layanan Fintech selalu dilakukan 
upaya perbaikan yang diperlukan dan tersertifikasi keandalannya. 
 



4. Perlindungan terhadap data pribadi (cybersecurity) 

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus 
diperhatikan penyedia layanan dan regulator. Sehingga untuk itu, terkait dengan upaya 
perlindungan terhadap data pribadi dapat dilakukan dengan fokus terhadap hal-hal 
sebagai berikut : 
a) Pelaku layanan Fintech wajib melakukan enkripsi data terhadap data yang berkaitan 
dengan konsumen; 
b) Pelaku layanan Fintech wajib menjaga keamanan data konsumen; 
c) Pelaku layanan Fintech wajib melakukan manajemen akses data; 
d) Konsumen mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan 
informasi dan data yang telah diberikannya. 
 

Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Fintech di Indonesia (Njatrijani, 2019) 

antara lain: 
1. Pengawasan dan pengaturan yang berfokus pada Fintech  

Untuk menyegerakan upaya perlindungan konsumen terkait produk Fintech di Indonesia, 

maka OJK sebagai regulator perlu untuk menentukan fokus pada Fintech yang telah dan 

akan berkembang di Indonesia. Fokus tersebut meliputi :Fintech lending; Fintech 

payment; Fintech supporting (Fintech scoring, Fintech information site, Fintech 

financial management, Fintech big data analytic). Adapun untuk Robo-Advisor, 

Blockchain, dan Bitcoin, meskipun merupakan hal yang penting, namun hal tersebut 

belum menjadi hal yang urgent untuk dilakukan saat ini dikarenakan tingkat literasi 

masyarakat Indonesia belum mendukung berkembangnya jenis-jenis Fintech tersebut. 

Sesuai kewenangan OJK yang ada pada sektor jasa keuangan, maka Fintech dari PUJK yang 

berkaitan dengan sektor jasa keuangan dapat diatur berdasarkan UU OJK dan UU di 

masing- masing sektor jasa keuangan. Fintech yang terkait dengan sektor perbankan 

dapat diatur dengan hukum yang ada di sektor perbankan. Begitu juga dengan Fintech 

yang terkait sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank (contohnya seperti 

asuransi, pembiayaan, pergadaian). Sedangkan untuk Fintech yang terkait dengan layanan 

pembayaran dapat diatur dengan menggunakan peraturan di Bank Indonesia. OJK 

sebaiknya menyusun standar atau pedoman terkait aspek perlindungan konsumen pada 

produk/layanan Fintech yang menjadi cakupan kewenangannya, melengkapi pedoman 

lain yang berkaitan dengan operasional layanan. Pedoman ini nantinya dapat digunakan 

oleh ketiga sektor pengawasan OJK (Perbankan, IKNB/ Industri Keuangan Non Bank, dan 

Pasar Modal) dalam melakukan pengawasan. 

 
2. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait 

OJK sebaiknya berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan  
intech lainnya, dengan tujuan agar : 
a) Saling melengkapi pengaturan Fintech, namun menghindarkan dari duplikasi 
pengaturan yang tumpang tindih (duplicative regulations); 
b) Dapat memitigasi potensi risiko dan tantangan dalam mewujudkan keseimbangan 
antara perkembangan sistem keuangan nasional, perkembangan Fintech, dan aspek 
perlindungan konsumen.  



 
Koordinasi tersebut dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, asosiasi di sektor jasa 
keuangan, asosiasi dan praktisi Fintech, serta akademisi. Dengan koordinasi yang baik, 
diharapkan pengaturan Fintech dapat diwujudkan dalam skala nasional dan terkoordinasi 
dengan baik. Selain itu, saat ini terdapat perusahaan Regtech (Regulatory Technology) 
yang dapat mendukung pelaku Fintech untuk memastikan agar comply terhadap 
peraturan terkait. OJK perlu mendukung penggunaan Regtech di dalam aktivitas bisnis 
penyedia layanan Fintech. 
 

3. Penyiapan mekanisme penyelesaian sengketa 

Penyelesaian sengketa terkait Fintech yang dilakukan oleh PUJK (Fintech 2.0) dapat 
dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme Internal Dispute Resolution), Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Namun untuk 
Fintech yang Non PUJK (Fintech startup), sampai dengan saat ini belum ditentukan 
mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan tidak dapat diselesaikan 
oleh pelaku Fintech sendiri. Sehingga untuk itu, OJK perlu segera mendiskusikan hal ini 
dengan pelaku Fintech P2P Lending yang saat ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK 
perlu menyusun standar mekanisme pelaksanaan internal dispute resolution (IDR) dan 
alternative dispute resolution (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan P2P 
Lending mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketanya. Selain itu, 
salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan 
dan penyelesaian sengketa pada Fintech adalah Online Dispute Resolution (ODR). Apabila 
ODR akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan, maka terdapat beberapa hal yang harus 
dilakukan terlebih dahulu : 
a) Mempersiapkan dasar hukum dari implementasi ODR. 
b) Penguatan kelembagaan LAPS 
c) Meningkatkan awarenes dan literasi kepada masyarakat tentang ODR. 
 

4. Peningkatan legitimasi Fintech 

Terkait upaya ini, terdapat tiga hal yang dapat dilaksanakan oleh OJK untuk meningkatkan 
legitimasi Fintech di Indonesia.  
Pertama, OJK ataupun regulator terkait dapat memberlakukan trustmark (dapat berupa 
logo, gambar, atau lencana) pada semua situs dan/atau aplikasi pelaku Fintech yang telah 
terdaftar dan diawasi. Trustmark ini juga akan menunjukkan bahwa Fintech tersebut telah 
diaudit sistemnya baik oleh regulator atau pihak lain yang ditunjuk.  
Kedua, menerapkan sertifikat digital signature yang akan mengotentikasi identitas 
konsumen secara elektronik dengan memakai tanda tangan. 
Ketiga, menerapkan verifikasi biometrik yang dapat mengidentifikasi satu atau lebih ciri-
ciri biologis unik konsumen. Identifikasi unik ini dapat berupa sidik jari, geometri telapak 
tangan, pola retina, dan gelombang suara.  
Ketiga cara di atas diyakini dapat dilakukan oleh OJK atau regulator lainnya untuk 
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan konsumen tentang produk/layanan Fintech 
karena dapat memitigasi potensi risiko seperti : risiko penipuan, risiko pemalsuan atau 
pencurian identitas, dan risiko peretas. Trustmark sudah diberlakukan untuk menjadi 
legitimasi keamanan bisnis ecommerce  



 
Secara umum, regulasi ini untuk menghindari beberapa risiko di Industri Fintech (OJK, 2017) 
yaitu: 

1. Perlindungan konsumen 
a. Perlindungan dana pengguna 

Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang 
diakibatkan oleh penyalahgunaan dan penipuan  dari kegiatan Fintech.  

b. Perlindungan data pengguna 
Iso privasi pengguna Fintech yang rawn terhadap penyalahgunaan data baik 
yang disengaja maupun tidak disengaja.  

2. Kepentingan nasional 
a. Anti pencucian uang dan pencegaha pendanaan teorisme (APU-PPT) 

Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh Fintech menimbulkan 
potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencusian uang maupun pendanaan 
terorisme. 

b. Stabilitas sistem keuangan 
Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap 
stabilitas sistem keuangan  

 

KASUS 

Menko Darmin: Regulasi Fintech Harus Diperbarui 
 
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution 
menilai, regulasi mengenai teknologi finansial (financial technology/ fintech) harus 
diperbaharui.Tujuannya, memitigasi risiko yang muncul dari pemanfaatan teknologi tersebut. 
Darmin menjelaskan, otoritas terkait harus bergerak ke kerangka peraturan yang lebih ringan, 
dinamis, dan adaptif. Peraturan yang dibuat harus mencoba menyeimbangkan peran 
kebijakan dan regulasi untuk memberikan kepastian hukum. "Sekaligus melindungi konsumen 
dan mendorong inovasi," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa 
(30/4).  
 
Saat ini, Darmin menjelaskan, Indonesia dihadapkan pada realita bahwa teknologi digital telah 
digunakan pada seluruh aspek kehidupan dan pembangunan mulai dari sektor perdagangan, 
transportasi, pertanian, hingga keuangan. 
Pemanfaatan digital menciptakan peluang bisnis melalui platform sharingekonomi, bahkan 
dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui beragam layanan fintech berkembang. Tapi, di 
sisi lain, perkembangan ini meningkatkan risiko tindak kejahatan berupa penyalahgunaan 
data pribadi, cyber crime, hingga praktik pencucian uang. 
Darmin menuturkan, rumus dasar dalam merancang regulasi fintech adalah pengaturannya 
harus sederhana, ringan, dan fleksibel. Hal ini agar tidak mematikan start up dan tidak 
mematikan inovasi. "Kami memandang perlindungan kepentingan nasional harus dikaji 
secara serius, termasuk dalam penanganan terorisme dan pencucian uang," katanya.  
Darmin menambahkan, salah satu isu terkait fintech adalah tindakan memecah 
transaksi (smurfing) melalui transaksi fintech. Tindakan itu dilakukan agar kurang dari batasan 
threshold transaksi yang harus dilaporkan, yaitu kurang dari Rp 100 juta. 
Selain itu, ada isu virtual currency tentang pseudonimity dari mekanisme transaksi yang 
menyebabkan pelaku transaksi tidak dapat diidentifikasi. Untuk memitigasi 



risiko fintech dan virtual currency tersebut, Darmin menilai, pemerintah bersama Bank 
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat bergerak sendiri. “Kolaborasi dan peran 
aktif dari platform fintech juga diperlukan,” ujarnya. 
 
Sumber: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/pqru6x382/menko-
darmin-regulasi-emfintechem-harus-diperbarui 
 
Pertanyaan: 

3. Analisislah kasus di atas! 
4. Bagaimana sebaiknya regulasi fintech? 

 

DISKUSI 
5. Jelaskan regulasi dalam fintech! 
6. Mengapa regulasi fintech perlu dibuat? 
7. Bagaimana regulasi fintech OJK? 
8. Bagaimana regulasi fintech Bank Indonesia? 
9. Bagaimana regulasi fintech Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia? 
10. Bagaimana perlindungan konsumen Indonesia terhadap Fintech? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 9 

SEGMEN YANG MUNCUL: REGTECH, 

INSURTECH, DAN LAWTECH 
(EMERGING SEGMENTS : REGTECH, INSURTECH, AND LAWTECH ) 
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PENDAHULUAN 
Berkembangnya Industri Fintech yang semakin pesat sebagai dampak perkembangan 

internet di segala aspek kehidupan manusia. Hal ini membuat segala sisi kehidupan manusia 
yang termasuk didalamnya adalah perbankan menjadi semakin mudah dan maju. Kemudahan 
ini memberikan dampak efisiensi terhadap segala aktivitas yang diperlukan. Dengan 
meluasnya penggunaan perangkat mobile seperti smartphone, laptop, dan tablet, 
aplikasi Fintech dapat digunakan di hampir setiap transaksi keuangan.  

Fintech ini merupakan teknologi baru yang diterapkan oleh lembaga keuangan guna 
meningkatkan layanan keuangan lebih baik lagi kepada konsumen dan pelanggan 
bisnis. Kenyataannya kini, Fintech telah banyak digunakan  dihampir setiap departemen 
termasuk perbankan konsumer, pinjaman usaha, perbankan online, perdagangan, dan 
pengelolaan kekayaan. 

Beberapa transaksi juga didukung dengan lahirnya Fintech ini antara lain meliputi 
belanja bahan makanan, pembelian online, transfer atau transaksi B2C atau B2B apapun 
dapat diselesaikan melalui teknologi keuangan. Pembayaran antara bisnis dan konsumen 
sekarang bisa dilakukan dengan cepat dan lancar. Hingga saat ini Fintech berhasil memberi 
solusi di berbagai bidang antara lain: 

 Aplikasi keuangan pribadi Fintech mencakup penganggaran dan pelacakan biaya dan 
pendapatan online. Aplikasi tabungan otomatis membantu konsumen merencanakan 
pensiun dan kuliah. 

 Fintech memperbaiki proses pemberian pinjaman dengan mengurangi 
biaya underwritingmelalui otomasi proses aplikasi kredit. 

 Biaya underwriting yang lebih rendah dihasilkan dari waktu penyelesaian proses 
pinjaman yang cepat dan kesalahan manusia yang lebih sedikit. Dengan 
proses underwriting yang kurang padat karya, potensi penghematan biaya operasional 
cukup besar ada pada Fintech. 

 Standar kredit dan batas perdagangan dipantau secara lebih efisien karena 
aplikasi Fintech dapat dibuat dengan menggunakan standar kredit yang disesuaikan 
sesuai kebijakan pengelolaan risiko ank. 

 Peningkatan peluang penjualan ada dengan Fintech karena aplikasi bisa diterapkan 
pada upaya pemasaran yang menargetkan konsumen potensial. 
Dengan penggunaan teknologi yang meluas di seluruh masyarakat saat ini, Fintech 

memiliki potensi untuk mempengaruhi hampir setiap transaksi keuangan, mengubah 
bagaimana konsumen, bisnis, dan lembaga keuangan berinteraksi dan bertransaksi. Seperti 
halnya Fintech yang mampu menghubungkan konsumen dengan bank via teknologi, 
maka lahirlah pula Regtech, Insurtech, Commutech dan Lawtech. FinTech, RegTech dan 
LawTech telah menjadi topik hangat di arena komersial untuk beberapa waktu sekarang, 
tetapi apakah mereka akan menghasilkan robot yang membangun gagasan hukum baru dan 
sektor keuangan atau akankah manusia tetap memegang kendali? Pengenalan dan 
implementasi lebih lanjut dari FinTech, LawTech dan RegTech di dunia komersial dan hukum 
akan secara dramatis mengubah cara di mana layanan diberikan kepada konsumen. 
 

Sumber: https://www.duniafintech.com/mengenal-lebih-jauh-fintech-regtech-dan-suptech/ 

 

https://www.duniafintech.com/mengenal-lebih-jauh-fintech-regtech-dan-suptech/


Pada bab 9 ini menjelaskan mengenai segmen yang muncul dengan adanya Fintech 
yaitu RegTech, InsurTech, CommuTech, dan LawTech akan diulas beberapa pokok diskusi yang 
terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

4. Kemunculan dan Peran Penting RegTech 
5. Kemunculan dan Peran Penting InsurTech 

6. Kemunculan dan Peran Penting Lawtech 

 

KEMUNCULAN DAN PERAN PENTING REGTECH 
RegTech adalah  adalah perangkat berupa smart legal yang menggunakan kemanjuan 

teknologi yang inovatif dalam rangka untuk membantu kebutuhan masyarakat dan bisnis 
dalam memahami dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Reg Tech ini mendukung 
penggunaan teknologi, khususnya teknologi informasi, dalam konteks pemantauan, 
pelaporan, dan kepatuhan regulasi. 

Regtech membantu bank memenuhi persyaratan peraturan melalui 
teknologi. Pengaturan sistem keuangan yang berubah dengan cepat membutuhkan 
peningkatan penggunaan dan bergantung pada RegTech. Regtech menggunakan berbagai 
teknologi seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk membangun tata kelola 
dan pelaporan data perusahaan secara keseluruhan. Teknologi baru ini menggantikan proses 
manual saat ini untuk pemodelan dan pelaporan. 

Adapun tujuan utama RegTech ini terkait dengan beberapa peraturan seperti 
misalnya, stabilitas keuangan, keselamatan dan kesehatan yang prudential, perlindungan 
konsumen dan integritas pasar, dan kompetisi dan pengembangan pasar. Perkembangan 
RegTech mengarah ke arah perubahan paradigma yang mengharuskan rekonseptualisasi 
regulasi keuangan kepada RegTech tanggal berfokus pada digitalisasi pelaporan manual dan 
proses kepatuhan. Pengembangan solusi "RegTech" akan membantu membersihkan volume 
pekerjaan yang tidak didukung oleh regulator yang kekurangan staf dan kekurangan dana 
dengan Reg Tech tidak akan menghilangkan pertimbangan kebijakan, juga tidak akan 
membuat keputusan peraturan tanpa kontroversial (Arner, et al, 2017). 

Keberadaan Regtech selain mampu memangkas waktu yang dibutuhkan untuk 
mengidentifikasi berbagai ancaman kejahatan keuangan, juga mampu mengurangi denda dan 
biaya litigasi. Beradaptasi dengan peraturan baru yang lebih cepat juga dapat dicapai dengan 
Regtech karena lembaga keuangan dapat memantau perubahan peraturan secara real-time. 
Analisis data dan waktu pelaporan peraturan juga bisa semakin membaik dengan adanya 
Regtech. Hal ini menawarkan penghematan biaya yang luar biasa bagi industri jasa keuangan 
dan regulator. Namun, potensi RegTech jauh lebih besar sehingga dapat mengidentifikasi dan 
menangani risiko sambil memfasilitasi kepatuhan regulasi yang lebih efisien (Arner, et al, 
2017).  
 
 
Konsep RegTech 

RegTech ini bertujuan meningkatkan keuangan stabilitas, integritas pasar dan 
perlindungan pelanggan. Finansial institusi masih bisa berhasil dalam menguasai dan tinggal 
dengan yang luas dan terus berkembang kerangka kerja regulasi (Colaert, 2017). RegTech 
dapat didefinisikan sebagai solusi teknologi untuk memfasilitasi kepatuhan dan pemantauan 
persyaratan peraturan. RegTech ini digunakan untuk dapat mengatasi beragam keuangan 
regulasi, kepatuhan dengan aturan hukum semakin dibangun ke dalam suatu sistem, biasanya 
solusi TI.  



Istilah "RegTech" juga digunakan untuk membedakan solusi teknologi yang lebih baru 
dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang berbasis cloud dari yang lebih lama dan sistem 
yang lebih tidak fleksibel. RegTech baru-baru ini mencakup tiga sektor pasar dan kelompok 
peserta yang berbeda (Colaert, 2017) :  

(i) lembaga keuangan dan industri keuangan, khususnya lembaga keuangan besar 
di Indonesia pasar maju, semakin menerapkan teknologi untuk memenuhi 
permintaan regulator, terutama tuntutan yang timbul dari peraturan baru 
pasca krisis;  

(ii) regulator dihadapkan dengan kebutuhan untuk menggunakan teknologi untuk 
mengatasi tantangan pemantauan dan penegakan hukum semakin menuntut 
persyaratan peraturan tentang perubahan cepat, pertumbuhan cepat, dan 
lintas batas pasar, termasuk kemunculan teknologi dan pendatang FinTech;  

(iii) pembuat kebijakan dan regulator yang akan menghadapi tantangan sistem 
keuangan yang akan datang dengan cepat tahun, dan membangun 
infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung peraturan mereka. 

Oleh karena itu sistem RegTech fokus pada peningkatan kualitas data, penciptaan holistik 
tampilan data, analisis data otomatis, dan pada akhirnya, generasi yang bermakna laporan. 
 
Manfaat solusi kepatuhan RegTech 

Solusi kepatuhan RegTech mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia di Indonesia 
memastikan kepatuhan dengan hukum. Sedingin ini kelihatannya, pendekatan semacam itu 
memiliki beberapa manfaat tak terbantahkan. Beberapa manfaat dari solusi kepatuhan 
RegTech (Colaert, 2017) : 

1. Pertama dan terpenting, sistematisasi biasanya jauh meningkat efisiensi.  
2. Selain itu, itu sangat mengurangi kemungkinan kesalahan manusia individu. 
3.  Akhirnya, sistem RegTech memungkinkan integrasi data besar ke dalam proses 

kepatuhan yang ditingkatkan. 
 

KEMUNCULAN DAN PERAN PENTING INSURTECH 
Perkembangan Fintech sungguh memberikan dampak positif bagi berbagai bidang. 

Dalah satunya dengan melahirkan satu peluang baru yaitu InsurTech. InsurTech merupakan 
kepanjangan dari Insurance Technology. Konsep InsurTech itu sendiri adalah bentuk 
kolaborasi antara asuransi dengan teknologi dengan kemampuan yang canggih serta 
didukung berbagai komponen-komponen finansial dari Fintech itu sendiri.  

Kehadiran InsurTech ini erat kaitannya dengan penjualan asuransi secara e commerce. 
Sejalan dengan meningkatnya pengguna internet, maka metode penjualan atau konsep 
InsurTech ini meningkat secara pesat pula. Dengan dukungan teknologi ini nasabah akan 
mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik daei sebelumnya. Mulai dari distribusi produk, 
evaluasi data calon nasabah, pembelian, serta polis yang bisa diperoleh hanya melalui email.  

Namun secara regulasi, pelaku industri asuransi di Indonesia sebaiknya masih harus 
menunggu regulasi yang tetap untuk menjaga keamanan usahanya maupun nasabahnya. 
Regulasi yang dimaksud ini secara khusus berhubungan dengan implementasi Insurtech. 
Regulasi ini akan melibatkan banyak pihak dan terkait dengan berbagai aturan. 

Pada awal 2019 lalu, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mencoba merumuskan 
panduan ketentuan ataupun pengaturan tentang proses insurtech (https://www.ojk.go.id/id, 
2019). Paling tidak terdapat 3 instansi pemerintah yang harus terlibat dalam pembentukan 

https://www.ojk.go.id/id


regulasi insurtech tersebut. Beberapa di antaranya adalah Mahkamah Agung (MA), Direktorat 
Jendral Pajak Kementrian Keuangan, serta Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kementrian Dalam Negeri. 

Hal lain yang perlu dipikiran dalam aplikasi InsurTech ini adalah regulasi resmi yang 
sebaiknya disusun dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika bersama OJK untuk 
menyusun regulasi insurtech. Hal lain yang perlu dipikirkan dalam 
implementasi insurtech juga memerlukan meterai digital atau e-stamp.Regulasi ini berada di 
bawah Direktorat Jenderal Pajak. Terakhir, industri ini juga membutuhkan data 
kependudukan yang terdapat dalam sistem KTP elektronik atau e-KTP. 

 

KEMUNCULAN DAN PERAN PENTING LAWTECH 

Konsep LawTech itu sendiri adalah pembelajaran secara online yang tujuannya untuk 
memberikan dukungan dan mempermudah pekerjaan hukum.  Hal ini sejalan dengan gagasan 
kebaharuan teknologi yang mengambil alih fungsi manusia dalam masyarakat dan bisnis telah 
merambah ke bidang komersial dan hukum. LawTech telah menjadi salah satu topik hangat 
di arena komersial atau dapat dikatakan sebagai peluang perkembangan bisnis yang baru 
untuk beberapa waktu kini. Namun yang menjadi problematika adalah bagaimana teknologi 
ini dikembangkan dalam membangun hukum baru dan sektor keuangan. Akankah manusia 
tetap memegang kendali ketika konsep ini sungguh berkembang pesat nantinya? 

Perkembangan LawTech telah memberikan tinjauan yang beragam. Kini, pengacara 
harus mempertimbangkan prospek dari banyak aspek kehidupan sehari-hari mereka karena 
berangsur-angsur diambil alih oleh teknologi (Feltham, 2018). Bahkan tercipta pula aplikasi 
permesanan legal dan "pengacara virtual" yang sedang diuji. Perkembangan ini sungguh 
sangat cepat. 

Teknologi hukum ini mampu memberikan jawaban hukum dasar untuk masalah 
hukum sederhana yang diprogram dengan menggunakan pohon keputusan dan 
diintegrasikan ke dalam alat yang dapat diakses konsumen dengan mudah melalui 
smartphone mereka (Feltham, 2018). Dengan cara ini, memungkinkan teknologi untuk masuk 
ke posisi pengacara, memberikan layanan secara instan, kapan saja, dari mana saja di dunia, 
tanpa perlu biaya overhead seperti kantor untuk menjadi diperhitungkan dalam biaya 
(Feltham, 2018). Lalu, bagaimana manusia dapat bersaing dengan robot atau teknologi 
seperti itu?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.finansialku.com/kasus-mega-korupsi-e-ktp-triliunan-rupiah-menurut-anda-mengapa-korupsi-masih-terjadi/


 
 
 
 

Gambar 9.1. Ilustrasi Kemudahan LawTech untuk Jawaban Hukum Dasar 
 

Terdapat beberapa ketakutan di mana aspek-aspek tertentu dari Lawtech akan 
mengambil alih beberapa tugas yang dilakukan oleh para profesional hukum. Namun, 
terdapat argumen lain justru dengan merangkul teknologi ini, dapat memungkinkan profesi 
ini menjadi lebih fleksibel dan memberikan standar layanan yang lebih baik kepada klien 
mereka (Feltham, 2018). Lebih lanjut yang perlu dilakukan adalah membuat aturan 
perundang-undangan yang jelas. Selain itu juga perlu pengaturan hal-hal praktis seperti 
bagaimana layanan disampaikan kepada konsumen perlu ditujukan seperti proses mampu 
standarisasi atau kinerja oleh robot?. Di Indonesia, pelaku usaha baru di bidang hukum sudah 
mulai bermunculan meski belum banyak dan belum memberikan dampak signifikan yang 
memunahkan profesi lawyer di Indonesia (Abidin, 2017). Mereka menawarkan pembuatan 
perjanjian tertentu dengan biaya yang jauh lebih murah di bandingkan kantor hukum pada 
umumnya melalui pemanfaatan teknologi.  

 

Gambar 9.2. Adaptasi Bisnis Model Hukum masuk ke dalam LawTech 
 

Gambar 9.2 tersebut menjelaskan bahwa posisi pengacara tidak sepenuhnya berubah atau 
digantikan oleh teknologi namun justru teknologi memberikan dukungan untuk memperkuat 
posisi pengacara. Mengapa demikian? Karena layanan yang diberikan kepada klien akan 
semakin efektif dan efisien untuk beberapa bidang atau hal tertentu yang posisinya dapat 
digantikan oleh teknologi.   

Pengacara perlu berurusan dengan hal-hal yang tidak standar dan nasihat hukum yang 
kompleks, serta mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sendiri tentang 
FinTech, LawTech dan RegTech untuk menanggapi tantangan yang akan dibawa oleh 



teknologi baru. Semakin banyak, karena tekanan ekonomi dan kemajuan dalam bisnis, klien 
ingin mempekerjakan lebih dari sekedar pengacara yang akan memuntahkan - dan mari kita 
hadapi itu - menerjemahkan hukum surat hitam. Klien menginginkan pemimpin yang berpikir 
yang dapat menawarkan strategi untuk membatasi risiko mereka - untuk melakukannya 
seseorang harus memahami lanskap di mana masalah muncul dan di mana klien bergerak 
(Feltham, 2018). 
 

GROSARIUM 
RegTech adalah  adalah perangkat berupa smart legal yang menggunakan 

kemanjuan teknologi yang inovatif dalam rangka untuk membantu 
kebutuhan masyarakat dan bisnis dalam memahami dan patuh 
terhadap peraturan yang berlaku. 

InsurTech adalah bentuk kolaborasi antara asuransi dengan teknologi dengan 
kemampuan yang canggih serta didukung berbagai komponen-
komponen finansial dari Fintech itu sendiri. 

LawTech adalah pembelajaran secara online yang tujuannya untuk 
memberikan dukungan dan mempermudah pekerjaan hukum.  

 

 

KASUS 

Asosiasi Perusahaan Jasa Teknologi Regulasi dan Hukum Dorong Masyarakat 

Melek Hukum 
 
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perusahaan jasa teknologi bidang hukum secara resmi 
meluncurkan Asosiasi Regtech dan Legaltech Indonesia (Indonesian Regtech and Legaltech 
Association) pada hari ini, Senin (18/9/2017). Tujuannya adalah untuk mendorong 
tercapainya situasi dimana masyarakat Indonesia melek hukum (regulatory inclusion) melalui 
berbagai inovasi dan teknologi. Asosiasi akan bermitra dengan berbagai Firma Hukum dan 
perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi regulasi (Regtech) dan teknologi 
hukum (Legaltech). Asosiasi akan berfungsi sebagai wadah untuk berbagai perusahaan yang 
bergerak di sektor hukum dengan satu tujuan bersama yaitu peningkatan literasi dan edukasi 
tentang hukum di Indonesia. Selain itu, asosiasi ini juga berfungsi untuk masyarakat luas 
sebagai mitra dari regulator dan pemerintah. Masyarakat dapat berhubungan langsung 
dengan asosiasi ini untuk pemahaman hukum sehingga tidak ada lagi multiinterpretasi pada 
suatu legalitas atau regulasi. Regtech adalah sebuah Smart Legal Tool yang digunakan dengan 
menggunakan Teknologi yang inovatif dalam membantu Masyarakat dan Bisnis pada 
umumnya memahami dan patuh terhadap peraturan yang berlaku secara efektif. Sedangkan 
Legaltech mencakup segala jenis produk dan jasa yang menyediakan pelayanan inovatif 
berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan dalam hal legalitas. Saat ini, teknologi telah 
menjangkau berbagai sektor industri seperti finansial, transportasi, imigrasi, pembayaran, 
dan lain sebagainya. Kini saatnya teknologi menyentuh industri hukum. Dengan adanya 
bantuan teknologi yang mumpuni, hukum bukan lagi menjadi sesuatu yang kompleks dan 
dihindari melainkan menjadi sesuatu yang ingin dipahami dan dicari tahu oleh masyarakat. 
Charya Rabindra, Ketua Umum Asosiasi Regtech dan Legaltech Indonesia dan CEO dari Lawble 
Indonesia mengatakan bahwa Regtech dan Legaltech Indonesia pada dasarnya mendukung 
setiap industri yang ada tanpa disruptif ke industri atau pihak tertentu. "Menurut hemat kami, 



kedepannya kami yakin pertumbuhan Industri Regtech dan Legaltech di Indonesia yang akan 
semakin maju terutama bila kami juga mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah," kata 
dia melalui keterangan pers ke Kompas.com, Senin (18/9/2017). Selain itu, Charya 
menambahkan, fokus utama asosiasi adalah edukasi masyarakat bukan pelayanan bisnis 
kepada para pebisnis, praktisi Hukum, dan sebagainya. "Apabila kami memakai baju Asosiasi, 
kami akan melepaskan seluruh atribut bisnis kita karena itulah tujuan dari Asosiasi Regtech 
dan Legaltech Indonesia ini dibentuk," lanjutnya. 
 
Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/18/180117926/asosiasi-perusahaan-jasa-teknologi-

regulasi-dan-hukum-dorong-masyarakat 
 
Pertanyaan: 

5. Analisislah kasus di atas! 
6. Bagaimana pendapat Anda mengenai RegTech? 
7. Bagaimana pendapat Anda mengenai LegalTech atau LawTech? 

 

DISKUSI 
11. Jelaskan keterkaitan Fintech, RegTech, InsurTech dan LawTech! 
12. Bagaimana RegTech mampu berkembang di Indonesia? 
13. Bagaimana InsurTech memberikan pengalaman lebih baik kepada nasabah? 
14. Bagaimana peran LawTech? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 10 

IoT DAN CYBERSECURITY 
(IoT AND CYBERSECURITY) 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/18/180117926/asosiasi-perusahaan-jasa-teknologi-regulasi-dan-hukum-dorong-masyarakat
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/18/180117926/asosiasi-perusahaan-jasa-teknologi-regulasi-dan-hukum-dorong-masyarakat


 

 

PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini akan membahasa mengenai implementasi yang efektif untuk Internet of 

Things (IoT) yang digunakan untuk memantau kondisi domestik secara reguler. Hal ini 
memanfaatkan sistem semacam penginderaan yang lokasinya ada di mana-mana bahkan 
dapat dilakukan dengan biaya rendah. Kondisi ini dapat tercapai akibat adanya arsitektur 
jaringan yang terintegrasi dan mekanisme interkoneksi untuk pengukuran parameter yang 
andal oleh sensor cerdas dan transmisi data melalui internet. Sistem pembelajaran 
longitudinal mampu menyediakan mekanisme kontrol diri untuk pengoperasian perangkat 
yang lebih baik.  

Jumlah perusahaan IoT yang telah terdaftar di asosiasi IoT Indonesia mencapai 250 
anggota. Perkiraan hingga akhir tahun jumlah anggota bisa mencapai 1.000 perusahaan, atau 
naik empat kali lipat. Hal itu seiring dengan industri IoT yang telah memiliki kepastian hukum 
dan roadshow yang dilakukan asosiasi (www.teknologi.bisnis.com, diakses Mei 2019). 

Peraturan menteri tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan perlu dukungan dari 
keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) 
Kemenenterian Komunikasi dan Informatika untuk mengatur pelaksanaan IoT dan juga 
penyelenggara IoT. Hal ini untuk menjaga hal teknis yang mungkin muncul terkait dengan 
berkembangnya IoT ini. Cybersecurity misalnya menjadi problem yang perlu difokuskan 
pencarian solusinya.  

Cybersecurity merupakan solusi dari adanya tindakan Cyber attack. Cyber 

attack merupakan upaya mengganggu informasi yang berfokus pada alur logic sistem 
informasi. Tindakan ini bisa ditujukan untuk mengganggu secara fisik maupun dari 
alur logic sistem informasi. Cyber security ini pun sangat berguna untuk banyak orang, karena 
data-data yang penting dan rahasia dapat di jaga kerahasiaan data tersebut. Tidak hanya itu, 
berbagai upaya telah dilakukan pemerintah salah satunya dengan cyber security ini dalam 
menanggulangi terjadinya pencurian data oleh cyber crime dan pemerintah juga bahkan 
membuat undang-undang tentang tindak pidana cyber crime (www.duniafintech.com, 
diakses Mei 2019).  

Pada bab 10 ini menjelaskan mengenai IoT dan Cybersecurity akan diulas beberapa 
pokok diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

7. Kesiapan Anda dengan kehadiran the Internet of Things (IoT) 
8. Arsitektur IoT 
9. Perusahaan Rintisan IoT (IoT Start – Up Business) 
10. Cybersecurity 

 

 

 

KESIAPAN ANDA DENGAN KEHADIRAN THE INTERNET OF THINGS - IoT 
Kehadiran IoT dalam dunia bisnis sangat penting untuk mendukung seluruh kegiatan 

yang menghubungkan antara produk, proses, dan layanan. Dalam proses pemanfaatkan IOT 
ini perusahaan melibatkan peninjauan kembali ide-ide tertentu yang mungkin sudah lama 
tidak dipertanyakan. Internet of Things (IoT) itu sendiri adalah suatu implikasi teknologi yang 
dapat berupa inovasi yang memfungsikan smartphone atau tablet untuk mendorong 

http://www.teknologi.bisnis.com/
http://www.duniafintech.com/


miniaturisasi komponen sehingga semakin banyak kapasitas mungkin menjejalkan ke 
perangkat tertentu yang didalamnya terdapat aktivitas logistik dan pergudangan penugasan 
identitas digital ke objek fisik.  

 
Namun kompleksitas IOT pun perlu menjadi fokus pembelajaran tersendiri bagi 

sebuah perusahaan. Kompleksitas suatu lingkungan yang semakin terhubung, dan 
meningkatnya kebutuhan untuk mengembangkan kemitraan untuk menciptakan solusi 
inovatif dengan kehadiran IoT ini. Perlu menjadi perhatian juga sejumlah masalah mendasar 
terkait model bisnis, strategi kemitraan, kepemilikan data, dan difusi teknologi itu sendiri. 
Dengan demikian, setiap perusahaan harus membahas dan mempelajari lebih dalam dahulu 
mengenai IoT, sebelum menyelam lebih dulu ke Internet of Things (Saarikko, 2017).  
 
Digitalisasi model bisnis: Peluang dan risiko 

Teknologi digital tidak hanya memberi daya pada internet dan akun media sosial kita, 
tetapi semakin meningkat menjadi bagian integral dari semua produk dan proses (Saarikko, 
2017). Transformasi digital itu sendiri adalah bagian proses dari teknologi yang lebih besar 
mencakup semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Digitalisasi dan inovasi digital 
menjadi peluang empuk bagi produsen produk baik pelaku bisnis baru maupun pelaku bisnis 
yang sudah lama memulai usaha. IoT ini akan menjadi peluang bagi produk yang terhubung 
mempengaruhi kompetitif kemampuan bidang tertentu.  

Potensi yang sangat besar ini telah diprediksikan beberapa industri untuk 
memperkuat posisi mereka dengan memperluas kehadiran mereka dalam rantai nilai dengan 
penawaran produk-layanan hybrid dalam bentuk solusi komprehensif (Saarikko, 2017). Dalam 
pandangan mereka, digitalisasi adalah cara untuk membangun penghalang masuk yang lebih 
tinggi pendatang baru ke pasar karena pemain lama dapat terbentuk hubungan yang lebih 
berorientasi layanan yang intim pelanggan. 

Kemajuan ini di respon positif oleh Indonesia, salah satunya dengan kemunculan 
Asosiasi Internet of Things (IoT) Indonesia. Asosiasi ini menyambut positif regulasi RPM 
mengenai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang penggunaan spektrum frekuensi 
radio berdasarkan izin kelas oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Ketua 
Umum Asosiasi IoT Indonesia Teguh Prasetya meyakini kepastian hukum yang diberikan 
Kemenkominfo dapat mendorong pertumbuhan industri IoT.  

Namun, digitalisasi juga dapat meruntuhkannya dan memberi ruang untuk pendatang 
baru. Digitalisasi dapat menggulingkan perusahaan dan mengganggu industri yang telah stabil 
selama beberapa dekade. Oleh karena itu, sebaiknya, perusahaan harus dapat mendorong 
perencanaan ke depan yang penuh inisiatif agar tidak menghancurkan posisi mereka dalam 
stabilitas bisnis mereka serta jangan mengabaikan berbagai macam potensi yang mungkin 
muncul dalam perkembangannya.  



 
Pentingnya IoT Menuju Revolusi Industri 4.0 di Indonesia 

Jakarta - Pemerintah telah meluncurkan Roadmap Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan 
memasuki era revolusi industri ke-4. Internet of Things (IoT) jadi salah satu andalan peta jalan yang 
diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian tersebut. Aspirasi besar dalam Making Indonesia 4.0 
adalah menjanjikan Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian 
terkuat di dunia pada tahun 2030. Berdasarkan Making Indonesia 4.0, terdapat lima sektor 
manufaktur yang akan dijadikan pionir, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, 
otomotif, kimia, dan elektronika. 

Dalam mengimplementasikan peta jalan tersebut di manufaktur, maka akan sangat terkait 
dengan penyediaan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi, di antaranya IoT, Big 
Data, Cloud Computing, Artificial Intellegence, Mobility, Virtual dan Augmented Reality, sistem 
sensor dan otomasi. "IoT akan menjadi salah satu backbone dari adopsi revolusi industri 4.0 di 
Indonesia,"ungkap Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin dalam keterangan tertulisnya. 
Doni menuturkan sejak dua tahun lalu, pihaknya telah mendorong adanya regulasi dalam 
mengantisipasi "The Big Thing" di industri telekomunikasi. Gayung pun bersambut, Kementerian 
Kominfo dan Kementerian Perindustrian telah menyiapkan sejumlah regulasi yang akan membuat 
IoT semakin besar di Tanah Air. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan 
rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang ditanami perangkat elektronik, perangkat lunak, 
sensor, aktuator, dan konektivitas yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan internet 
maupun mengumpulkan dan bertukar data. 

Doni mengatakan isu krusial dalam mengadopsi IoT nantinya itu menyangkut konektifitas, 
data security, interperobilitas, dan lainnya. "Saya harapkan draft peraturan menteri untuk 
spektrum frekuensi dan standarisasi perangkat IoT bisa disahkan tahun ini, agar pelaku di industri 
ini ada kepastian hukum mengembangkan bisnisnya," ungkapnya. 

Teguh Prasetya, Founder IoT Forum sendiri menyatakan IoT sudah menjadi Internet of 
Everything dalam berbagai lini perekonomian di Indonesia. Ia bahkan memperkirakan pada 2025 
nanti, sekitar 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan disokong oleh industry 
berbasis IoT. 

"Market IoT Indonesia pada 2022 diperkirakan Rp 444 triliun, dan pada 2025 nanti menjadi 
Rp 1.620 triliun. Sampai saat ini ada 250 perusahaan berekosistem IoT di Indonesia yang tumbuh 
dan berinvestasi disana. Kita tertinggal di 2G sampai 4G, jangan sampai tertinggal di IoT karena 
pasarnya masih luas," kata Teguh. 
 

Dukungan Pemerintah 

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 
(SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail mengatakan pemerintah menyatakan siap mendukung para 
pelaku industri guna menciptakan ekosistem IoT dengan payung hukum yang kuat. "Terkait 
regulasi, harus ada payung hukum dalam pengembangan IoT ini. Kalau misalnya Undang-Undang 
terlalu berat, maka perlu Peraturan Pemerintah untuk memayungi para pelaku industri yang ingin 
bertransformasi ke 4.0. Kami di Kominfo menyatakan kalau tidak bisa membantu, maka jangan jadi 
pengganggu," ucap Ismail. Pemerintah menurutnya akan mengambil inisiatif pengembangan 
ekosistem dan business model IoT di Indonesia. Karena IoT itu, kata Ismail, tidak cukup hanya 
connectivity tetapi juga ekosistemnya, dan business modelnya. 
 "Sehingga bisa menciptakan efisiensi dan revenue bagi lebih banyak pelaku industri yang 
mau melakukan digitalisasi," tegasnya. Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin) Achmad Rodjih Almanshoer menambahkan, pencanangan Making 
Indonesia 4.0 sebagai program nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lepas dari inisiatif 
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. 

"Kalau di Jerman Barat, inisiator 4.0 adalah pelaku industri. Sementara di Indonesia, 
pemerintah harus berinisiatif demi meningkatkan daya saing industri nasional. Sebagai inisiator, 
Kemenperin akan membuka delapan pusat pengembangan SDM terkait digitalisasi industri ini di 
seluruh Indonesia, di mana salah satunya adalah mengajarkan soal IoT," pungkas Rodjih. 
Sumber: https://inet.detik.com/telecommunication/d-4323709/pentingnya-iot-menuju-revolusi-

industri-40-di-indonesia 

https://www.detik.com/tag/internet-of-things
https://www.detik.com/tag/iot
https://inet.detik.com/telecommunication/d-4323709/pentingnya-iot-menuju-revolusi-industri-40-di-indonesia
https://inet.detik.com/telecommunication/d-4323709/pentingnya-iot-menuju-revolusi-industri-40-di-indonesia


Penciptaan Nilai 

Dunia bisnis telah mengalami berbagai perkembangan. Salah satunya adalah pengembangan 
produk. Dari yang dulunya pengembangan dari produk terpisah menjadi digital, kini, produk 
yang terhubung dapat melayani beberapa tujuan. Pencipataan nilai yang kemudian muncul 
dari kehadiran IoT ini (Saarikko, 2017) : 

1. Dari perspektif pemasok, produk dapat terhubung  sehingga dapat menyediakan akses 
terus menerus ke data mengenai mode aplikasi, pemakaian komponen, daya tarik 
relatif dari fitur yang berbeda, dan lebih. Dari segi input juga berdampak dalam 
penyempurnaan produk yang ada, serta mendorong pengembangan di masa depan 
berdasarkan data keras alih-alih menebak dan pengamatan terbatas. 

2. Dari perspektif pemasaran, prioritas perusahaan adalah untuk meningkatkan daya 
tarik produknya untuk saat ini dan calon pelanggan. Produk berkontribusi pada 
konteks bisnis yang lebih besar, bahwa perusahaan memahami produk dan juga 
lingkungan, dan bahwa perusahaan mau mendukung pelanggan dalam operasi sehari-
hari mereka. 

Layanan berbasis produk seperti pemeliharaan terjadwal kontrak keuangan adalah cara yang 
mapan untuk manajemen produsen untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan 
(Oliva & Kallenberg, 2003). Produk yang terhubung memungkinkan perusahaan untuk 
melangkah lebih jauh dan menyediakan lingkungan produk dan layanan yang dinamis di mana 
pemeliharaan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual daripada ketika secara statistik 
diasumsikan bahwa itu harus dilakukan sehingga tercapai efisiensi. Untuk merancang, 
mengimplementasikan, dan mendukung produk yang terhubung, kompetensi inti 
sepertipengembangan produk dan / atau pemasaran akan dibutuhkan untuk dilengkapi 
dengan keterampilan dalam komunikasi nirkabel dan manajemen sejumlah besar data yang 
akan dihasilkan (Saarikko, 2017).  
Menyadari segala macam produk yang terhubung membutuhkan setidaknya tiga yang 
berbeda peran fungsional (Burkitt, 2014):  

1. seorang engager mengembangkan produk yang diinginkan pelanggan dan dilengkapi 
dengan sensor yang mengubah dunia nyata peristiwa menjadi bit dan byte;  

2. enabler menyediakan konektivitas jarak jauh yang diperlukan untuk memastikan 
koneksi yang kuat antara produk dan  

3. penambah filter, mengumpulkan, dan menganalisis data yang berkelanjutan sering 
dihasilkan dan menerapkannya untuk mengembangkan berguna jasa. 

 

ARSITEKTUR IoT 
IoT adalah subjek minat dan antusiasme yang meningkat yang terhubung perangkat 

dan produk menawarkan kemungkinan baru model layanan dan bisnis. IOT bukan konsep 
atau paradigma yang homogen, melainkan a berbagai kemungkinan yang dapat digunakan 
masing-masing aktor teliti dan kumpulkan pendekatan yang tepat untuk kepentingan 
strategis dan kebutuhan bisnis mereka (Saarikko, 2017). 

Dengan adanya IoT dapat dikatakan bahwa setiap hari perangkat menjadi lebih pintar, 
setiap hari memproses menjadi cerdas, dan komunikasi setiap hari menjadi informatif. 
Efeknya yang luar biasa sebagai media solusi universal untuk skenario yang terhubung. Studi 
spesifik arsitektur selalu membuka konformasi bidang terkait (Ray, 2018). Arsitektur IoT yang 
disajikan mengusulkan untuk memecahkan masalah kehidupan nyata dengan membangun 
dan penyebaran gagasan IoT yang kuat.  



 

 
Gambar 10. 1. Komponen IoT 

Sumber: Ray, 2018 

 

Arsitektur IoT diperlakukan sebagai sistem yang dapat fisik, virtual, atau gabungan keduanya, 
terdiri dari koleksi banyak hal fisik aktif, sensor, aktuator, ayanan cloud, protokol IOT tertentu, 
lapisan komunikasi, pengguna, pengembang, dan lapisan perusahaan (Ray, 2018). 
Infrastruktur spesifik IoT memfasilitasi pendekatan sistematis menuju komponen berbeda 
yang menghasilkan solusi untuk masalah terkait.  Beberapa fungsi dalam sistem IoT menurut 
Ray (2018): 

1. Perangkat: Sistem IoT didasarkan pada perangkat yang menyediakan kegiatan 
penginderaan, aktuasi, kontrol, dan pemantauan. 

2. Komunikasi: Blok komunikasi melakukan komunikasi antara perangkat dan server 
jarak jauh. IoT protokol komunikasi umumnya bekerja di lapisan data link, lapisan 
jaringan, lapisan transport, dan lapisan aplikasi. 

3. Layanan: Sistem IoT melayani berbagai jenis fungsi seperti layanan untuk pemodelan 
perangkat, kontrol perangkat, data penerbitan, analisis data, dan penemuan 
perangkat. 

4. Manajemen: Blok manajemen menyediakan berbagai fungsi untuk mengatur sistem 
IoT untuk mencari tata kelola yang mendasarinya dari sistem IOT. 

5. Keamanan: Blok fungsional keamanan mengamankan sistem IoT dengan menyediakan 
fungsi seperti, otentikasi, otorisasi, privasi, integritas pesan, integritas konten, dan 
data keamanan. 

6. Aplikasi: Lapisan aplikasi adalah yang paling penting diketentuan pengguna karena 
bertindak sebagai antarmuka yang menyediakan yang diperlukan modul untuk 
mengontrol, dan memantau berbagai aspek Sistem IoT. Aplikasi memungkinkan 
pengguna untuk memvisualisasikan, dan menganalisis status sistem pada tahap 
tindakan saat ini, kadang-kadang prediksi prospek futuristik. 
 

 

 
 



PERUSAHAAN RINTISAN IoT (IoT Start – up Business) 

1. HARA 
HARA adalah salah satu contoh produk IoT yang 
dikembangkan untuk menangani permasalahan di 
sektor pertanian dan pangan. Produk ini masih 
tergolong baru yang dikembangkan oleh peruahaan 
rintisan. Produk dari Dattabot ini disiapkan untuk 
menanggulangi masalah potensi lahan, optimasi 
pertanian, dan mencegah pertumbuhan hama dan 
penyakit tanaman. Fitur utamanya antara lain ialah 
aplikasi smartphone untuk mengambil data, web-

based analytic, dan prediksi hasil panen yang 
disertai rekomendasi untuk para petani (misalnya, 
pupuk seperti apa yang perlu digunakan). Inovasi ini 
dinilai dapat menciptakan dampak sosial.  Hara 
dinilai dapat menangani berbagai masalah sosial 

dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera, lebih aman, dan lebih sehat untuk 
generasi berikutnya. Hara memulai dari sektor pangan dan pertanian, berikutnya menjalar ke 
sektor lainnya yang paling berdampak bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, 
transportasi dan hiburan. 

 
Gambar 10.2. Cara kerja HARA 

Sumber: https://medium.com/haratoken/meet-hara-data-empowerment-for-billions-

821a09445b9b 

https://medium.com/haratoken/meet-hara-data-empowerment-for-billions-821a09445b9b
https://medium.com/haratoken/meet-hara-data-empowerment-for-billions-821a09445b9b


2. Qlue 
Qlue adalah salah satu produk inovasi yang 
dikembangkan oleh perusahaan rintisan dengan cita-
cita menjadi pengembang layanan yang 
menghubungkan antara pemerintah dengan 
masyarakat. Inovasi yang dikembangkan adalah 
produk smart city berbasis IoT. Aplikasi ini diharapkan 

dapat efektif khususnya untuk diterapkan di wilayah perkotaan. CEO Qlue adalah Rama 
Raditya. Desain inisiatif IoT untuk smart city, misalnya pengembangan traffic lamp yang 
terhubung ke sebuah command center, kotak sampah pintar, dan juga air pollution detector. 
Berbagai otomatisasi ini dinilai akan menjadi makin “viral” ketika smart city menjadi sebuah 
kebutuhan di perkotaan. 

 

3. eFishery 

 
eFishery adalah alat pemberi pakan ikan otomatis. Alat 
ini tidak hanya mengotomatisasi pemberian pakan 
secara terjadwal dengan dosis yang tepat, tetapi juga 
mencatat setiap pemberian pakan secara real-time. 

Pengguna dapat mengakses data pemberian pakan kapan pun dan di mana pun. Tidak ada 
lagi masalah over-feeding, pemberian pakan ikan yang tidak teratur atau pakan yang 
diselewengkan. Secara spesifik, eFishery berusaha membantu peternak ikan dan udang, 
karena biasanya pemberian makan ikan menguasai antara 50 hingga 80 persen biaya operasi 
peternakan ikan. eFishery juga dikenal sebagai startup yang sering memenangkan berbagai 
kompetisi startup tingkat global. Bekerja sama dengan TINC, eFishery akan mengeksplorasi 
pemanfaatan modul NarrowBand IoT (NB-IoT) untuk konektivitas yang lebih efektif. Hal ini 
sejalan dengan ekspansi pasar dengan model bisnis yang lebih matang dan validasi pasar baru 
akan memanfaatkan kompetensi dan jaringan konsumen luas Telkomsel. Sedikit informasi, 
Founder & CEO eFishery Gibran Huzaifah juga akan mengisi kelas di TINC 2018 Forum IoT. 

 
Gambar 10.3. Cara kerja eFishery 

Sumber: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/12/02/karya-anak-indonesia-berhasil-
menjuarai-kompetisi-iot-asia-pasifik 
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CYBERSECURITY 
Perkembangan internet memberikan segala kemudahan namun juga mendatangkan 

keriskanan terkait data pribadi. Ketika hal ini dibiarkan saja akan memberikan ketidaknyaman 
pengguna juga ketidakamanan pengguna. Tindakan yang menyalah gunakan data inilah yang 
kemudian disebut dengan cyber attack.  

Cyber security adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack, 
yaitu jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (confidentiality), 
integritas (integrity), dan ketersedian (availability) informasi. Dapat disimpulkan bahwa cyber 

security adalah segala bentuk sistem keamanan di dalam dunia maya yang berhubungan 
dengan segala macam bentuk kegiatan menggunakan internet dan sebagai sistem keamanan 
informasi atau data (www.duniafintech.com, diakses Mei 2019). Cyber security memiliki 
elemen pokok, antara lain: 

1. Dokumen security policy merupakan dokumen standard yang dijadikan acuan dalam 
menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. 

2. Information infrastructure merupakan media yang berperan dalam kelangsungan 
operasi informasi meliputi hardware dan software. Contohnya 
adalah router, switch, server, sistem operasi, database, dan website. 

3. Perimeter Defense merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan 
pada infrastruktur informasi misalnya IDS, IPS, dan firewall. 

4. Network Monitoring System merupakan media yang berperan untuk memonitor 
kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur informasi. 

5. System Information and Event Management merupakan media yang berperan dalam 
memonitor berbagai kejadian di jaringan termasuk kejadian terkait pada 
insiden keamanan. 

6. Network Security Assessment merupakan elemen cyber security yang berperan 
sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan 
informasi. 

7. Human resource dan security awareness berkaitan dengan sumber daya manusia 
danawareness-nya pada keamanan informasi. 
 

 
Gambar 10.4. Strategi Kerentanan dan Pertahanan dalam Sistem yang Eksis 

Sumber: Jaccard dan Nepal , 2014 

 

GROSARIUM 

http://www.duniafintech.com/


Internet of Things 

(IoT) 

adalah suatu implikasi teknologi yang dapat berupa inovasi yang 
memfungsikan smartphone atau tablet untuk mendorong 
miniaturisasi komponen sehingga semakin banyak kapasitas mungkin 
menjejalkan ke perangkat tertentu yang didalamnya terdapat 
aktivitas logistik dan pergudangan penugasan identitas digital ke 
objek fisik.  

Teknologi digital tidak hanya memberi daya pada internet dan akun media sosial kita, 
tetapi semakin meningkat menjadi bagian integral dari semua produk 
dan proses. 

Transformasi 

digital 

adalah bagian proses dari teknologi yang lebih besar mencakup 
semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. 

Cyber security  Adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack, 
yaitu jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu 
kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersedian 
(availability) informasi. 

cyber attack jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu 
kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersedian 
(availability) informasi. 

Perangkat Adalah Sistem IoT didasarkan pada perangkat yang menyediakan 
kegiatan penginderaan, aktuasi, kontrol, dan pemantauan. 

Komunikasi  Adalah Blok komunikasi melakukan komunikasi antara perangkat dan 
server jarak jauh. IoT protokol komunikasi umumnya bekerja di 
lapisan data link, lapisan jaringan, lapisan transport, dan lapisan 
aplikasi. 

Layanan  adalah Sistem IoT melayani berbagai jenis fungsi seperti layanan 
untuk pemodelan perangkat, kontrol perangkat, data penerbitan, 
analisis data, dan penemuan perangkat. 

Manajemen  Adalah Blok manajemen menyediakan berbagai fungsi untuk 
mengatur sistem IoT untuk mencari tata kelola yang mendasarinya 
dari sistem IOT. 

Keamanan  Adalah Blok fungsional keamanan mengamankan sistem IoT dengan 
menyediakan fungsi seperti, otentikasi, otorisasi, privasi, integritas 
pesan, integritas konten, dan data keamanan. 

Aplikasi  Adalah Lapisan aplikasi adalah yang paling penting diketentuan 
pengguna karena bertindak sebagai antarmuka yang menyediakan 
yang diperlukan modul untuk mengontrol, dan memantau berbagai 
aspek Sistem IoT. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk 
memvisualisasikan, dan menganalisis status sistem pada tahap 
tindakan saat ini, kadang-kadang prediksi prospek futuristik. 

Dokumen security 

policy  

merupakan dokumen standard yang dijadikan acuan dalam 
menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. 

Information 

infrastructure  

merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi 
informasi meliputi hardware dan software. Contohnya 
adalah router, switch, server, sistem operasi, database, dan website. 

Perimeter 

Defense  

merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan 
pada infrastruktur informasi misalnya IDS, IPS, dan firewall. 



Network 

Monitoring 

System 

merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, 
utilisasi, dan performance infrastruktur informasi. 

System 

Information and 

Event 

Management  

merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai 
kejadian di jaringan termasuk kejadian terkait pada 
insiden keamanan. 

Network Security 

Assessment  

merupakan elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme 
kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi. 

 

 

KASUS 

Aspek Security Jadi Fokus Perhatian Peta Jalan IoT 
 
Badung, Kominfo - Variasi teknologi yang digunakan untuk Internet of Things  (IoT) sangat 
beragam,  mulai dari teknologi kelompok Short Range Device hingga Low Power Wide Area. 
Belum lagi lapisan dalam IoT yang mencakup service/aplikasi, platform, network, device, 
dan security.  
"Lapisan security merupakan lapisan yang menjangkau semua lapisan lainnya. Setiap lapisan 
harus mempunyai aspek security yang cukup, diantaranya terkait perlindungan informasi, 
data privasi, dan trust," jelas Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika-Ditjen 
SDPPI, Mochamad Hadiyana, dalam CodeBali Conference,  di Padma Resort, Legian, Bali, Rabu 
(10/10/2018).  
Membawakan tema Regulasi IoT di Indonesia, Direktur Hadiyana menyatakan trust 
sebagai  atribut yang memberikan jaminan bahwa informasi identitas pribadi pengguna akhir 
dilindungi dan hanya digunakan untuk tujuan yang disepakati.  
"Hal ini menjadi sangat penting untuk keberhasilan adopsi IoT di Indonesia,“ tuturnya. 
Menurut Hadiyana, IoT saat ini memperbesar kekhawatiran tentang potensi peningkatan 
pelacakan untuk data sensitif atau pribadi yang dikumpulkan oleh perangkat di rumah, kantor, 
dan lingkungan publik pengguna.  
"Seringkali pengumpulan data individu ini dilakukan tanpa sepengetahuan pengguna. Oleh 
karena itu, cybersecurity menjadi hal yang sangat penting untuk tetap menjaga data pribadi 
pengguna," tandasnya. 
  
Peta Jalan IoT 
Hadiyana memaparkan Roadmap IoT yang terdiri atas teknologi, standardisasi, dan frekuensi 
serta Roadmap dan skema sertifikasi dan pengujian perangkat telekomunikasi yang ada di 
Indonesia. Semua itu disiapkan oleh Kementerian Kominfo untuk mengantisipasi dinamika 
penggunaan IoT di Indonesia.  
"Langkah ke depan yang bisa ditempuh yaitu pentingnya untuk memperhatikan keamanan 
dan privasi jaringan agar penggelaran IoT sukses serta pendekatan kolaboratif untuk 
mengembangkan solusi yang tepat dan efektif untuk menjawab tantangan 
mengenai cybersecurity," paparnya. 
Acara yang diselenggarakan itu merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan 
International Cyber Security Conference and Exhibitions 2018. Rangkaian kegiatan ini 



diselenggarakan oleh Pusat Operasi keamanan Siber Nasional, Id-SIRTII/CC. Acara Codebali 
Conference dibuka Kepala BSSN Djoko Setiadi.  
Konferensi juga diisi dengan materi dan pembahasan perwakilan badan cybersecurity dari 
Jepang, dan Malaysia. Selain itu ada pembicara dari kementerian/lembaga dan akademisi dari 
beberapa perguruan tinggi di Indonesia. 
 
Sumber: https://kominfo.go.id/content/detail/15012/aspek-security-jadi-fokus-perhatian-peta-
jalan-iot/0/berita_satker 
 

Pertanyaan: 

8. Analisislah kasus di atas! 
9. Apa yang dimaksud dengan Peta Jalan IoT pada kasus di atas? 
10. Bagaimana perkembangan IoT di Indonesia? 

 

DISKUSI 
15. Bagaimana pengaruh digitalisasi dalam dunia bisnis? 
16. Bagaimana UMKM mampu bertahan dengan adanya digitalisasi ini? 
17. Bagaimana kesiapan anda menghadapi IoT? 
18. Bagaimana arsitektur IoT sebaiknya dibangun? 
19. Ide apa yang dapat anda rekomendasikan untuk dikembangkan dalam IoT? 
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BAB 11 

PERAN KOLABORASI DALAM FINANCIAL 

TECHNOLOGY 
(COLABORATION ROLE IN FINTECH) 

 

 

PENDAHULUAN 
Fenomena inovasi disruptif dalam industri jasa keuangan telah menjadi pandangan 

baru dalam industri jasa keuangan secara global. Hal ini dibarengi dengan teknologi yang 
mengintermediasi struktur industrinya hingga model pemasarannya. Fenomena iniah yang 
kemudian disebut dengan Fintech. OJK menjelaskan bahwa inovasi disruotif ini biasanya 
mengambil segmen pasar tertentu yang kurang dimunati penguasa pasar namun inovasinya 
breakthrough dan mampu meredefinisi sistem atau pasar eksisting. 

 

 
Gambar 11.1. Perkembangan Fintech di Indonesia 

Sumber: OJK, 2017 

 

Di sisi lain, perkembangan Fintech yang merupakan produk inovatif ini, tidak sedikit 
pula yang gagal mencapai minimum adopsi masa kritis dan bahkan tidak ada lagi (Rong dan 
Shi, 2013). Tidak terkecuali teknologi keuangan, walaupun begitu banyak kemudahan 
transaksi, baik pembayaran, investasi, dan asuransi tidak sedikit pula yang gagal dalam proses 



pengembangannya (Teja, 2017). Padahal tingkat keberhasilan Fintech ini berperan penting 
bagi perkembangan perekonomian untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, tingkat 
kenyamanan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, untuk 
mendorong perusahaan untuk secara bersamaan memiliki dua kompetensi, kompetensi 
pertama dalam pengembangan produk baru dan kedua, kompetensi untuk membina dan 
berkolaborasi dengan perusahaan lain di dalam dan di seluruh ekosistem bisnis adalah 
implikasi utama dari peran kolaborasi dalam Fintech ini (Teja, 2017). OJK menambahkan 
bahwa industri perbankan di masa depan akan bergerak virtual tanpa kehadiran bank secara 
fisik (OJK, 2017).  

Pada bab 11 ini menjelaskan mengenai peran kolaborasi dalam Financial Technology 
akan diulas beberapa pokok diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
yaitu: 

11. Teknologi Substitusi 
12. Ekosistem bisnis dalam Fintech 
13. Kolaborasi ekosistem bisnis dalam Fintech 

 

TEKNOLOGI SUBSTITUSI 
Teknologi lama telah mencapai batasnya dan teknologi baru bisa lebih baik 

menggantikan teknologi lama dan menjadi yang mendominasi. Lebih lanjut, aset pelengkap 
juga telah dipelajari untuk menunjukkan bagaimana hal itu meningkatkan proses substitusi 
(Rong dan Shi, 2013). Solusi untuk membangun beberapa aliansi strategis untuk 
mengeksploitasi aset pelengkap ini datang dari dorongan perpektif teknologi dari sisi 
permintaan juga akan membantu substitusi teknologi (Rong dan Shi, 2013).  

Substitusi teknologi tidak dihasilkan hanya dari sisi penawaran / teknologi tetapi juga 
dari sisi permintaan / pelanggan. Preferensi pelanggan akan mengalami diskontinuitas dan 
berdampak pada yang dominan pemilihan desain. Diskontinuitas preferensi akan mengalami 
perubahan yang akan membentuk cara evolusi industri. Banyak sarjana telah memperhatikan 
faktor rantai permintaan dan mempelajari bagaimana faktor permintaan dapat berdampak 
pada teknologi substitusi (Di Stefano et al., 2012). Konsep mengenai teknologi substitusi inilah 
yang lebih jauh dinilai tingkat peluang teknologinya dapat diperluas menjelajahi ekosistem di 
sekitar mereka. Ekosistem bisnis ini dapat membantu kelangsungan teknologi lama untuk 
waktu yang lebih lama, ketika perusahaan fokus menghadapi tantangan besar munculnya 
ekosistem untuk mengkomersialkan teknologi baru (Rong dan Shi, 2013).  
 

EKOSISTEM BISNIS DALAM FINTECH 
Penciptaan Fintech pada dasarnya adalah untuk mencapai kenyamanan dan 

minimalisasi biaya penciptaan uang, kartu kredit, dan uang elektronik. Mengapa Fintech 
menjadi sangat menggiurkan? OJK (2017) menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan 
industri keuangan tradisional sebagai berikut: 

1. Masyarakat tidak dapat dilayani industru keuangan tradisional karena 
keterbatasan lokasi di daerah tertentu sehingga tidak dapat dilayani. 

2. Masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional 
karena dirasa pembiayaannya cenderung demokratis dan transparan.  

3. Biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.  
Fintech baru produk menghadapi perjuangan berat untuk membuktikan bahwa 

kehadirannya lebih baik dan dibutuhkan di segala aspek. Kondisi ini, secara bersamaan, 
memberikan efek risiko kegagalan dan kesuksesan Fintech paling inovatif unggulan (Teja, 



2017). Industri Fintech di Indonesia berada di awal panggung atau relatif baru. Investasi yang 
bersar dan kemudahan pesaing di bidang teknologi masuk dalam industri ini menyebabkan 
untuk sementara, Investasi produk Fintech ini dilakukan oleh beberapa perusahaan yang 
hanya terkonsentrasi di beberapa kota besar. Untuk mengurangi risiko kegagalan tinggi, 
fintech perusahaan seharusnya tidak hanya fokus mengembangkan produk yang inovatif 
tetapi lebih penting mengembangkan bisnis mereka ekosistem dan berkolaborasi dalam 
bisnis ekosistem. Kolaborasi lintas industri memungkinkan perusahaan untuk tumbuh lebih 
cepat dengan yang lebih rendah biaya. Pemerintah perlu tetap aktif peran untuk memupuk 
kolaborasi di dalam dan di seluruh ekosistem bisnis(Teja, 2017). 

 
Gambar 11.2. Distribusi Ekosistem Fintech di Indonesia 

Sumber: https://www.suara.com/bisnis/2018/03/21/135309/dirut-bjb-perbankan-dan-fintech-

harus-berkolaborasi, diakses Mei 2019 

 

Ekosistem bisnis adalah komunitas pemain industri yang saling bergantung, 
pemerintah, asosiasi, universitas dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka saling 
berevolusi untuk menghadapi ketidakpastian industri yang konsepnya adalah untuk 
menyoroti interaksi antara perusahaan, bisnisnya dan lingkungan hidup (Rong dan Shi, 2013). 
Lebih lanjut Rong dan Shi (2013) membagi ekosistem menjadi tiga tingkatan yaitu: 

1.  Kebijakan organisasi terkait termasuk lembaga pemerintah, organisasi semi 
pemerintah; 

2. organisasi terkait industri seperti aliansi industri, asosiasi, dan jaringan pasokan 
3. organisasi tingkat perusahaan: seperti pemasok, pesaing, dan pelanggan. 
Pentingnya kolaborasi sisi permintaan bertujuan untuk menggunakan struktur kecil 

untuk menghadirkan ekosistem bisnis yang rumit. Faktanya, ekosistem memiliki lebih banyak 
bagian struktural daripada ruang lingkup  (Rong dan Shi, 2013). Hubungan simbiotik adalah 
tipe umum dalam ekosistem yang berkembang. 
 

https://www.suara.com/bisnis/2018/03/21/135309/dirut-bjb-perbankan-dan-fintech-harus-berkolaborasi
https://www.suara.com/bisnis/2018/03/21/135309/dirut-bjb-perbankan-dan-fintech-harus-berkolaborasi


 
Gambar 11.3. Alternatif Ekosistem Bisnis dalam Fintech 

Sumber : Rong dan Shi (2013) 
 

Kapan perusahaan berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu industri, 
mereka menciptakan bisnis ekosistem yang mempromosikan bisnis bersama berbagi proses 
dan infrastruktur meningkat kepadatan pengetahuan dengan cepat (Rong dan Shi, 2013).  

Dalam rangka optimalisasi peran Fintech di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi 
bisnis Fintech dengan Industri Incumbents (Bank dan Lembaga Non Bank) yang dapat 
ditempuh dengan beberapa upaya sebagai berikut (OJK, 2017): 

1. Pertama, kolaborasi jalur informasi antara Fintech dan lembaga keuangan yang 
ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi yang 
sudah dibangun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan 
lembaga keuangan.  

2. Kedua, kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku 
Fintech bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain 
untuk membuat produk yang bermanafaat bagi kedua belah pihak. Sinergi ini 
diharapkan bisa dilakukan oleh bank yang berbisnis inti di UMKM dengan Fintech 
yang menyediakan platform UMKM digital. 

 

KOLABORASI DALAM EKOSISTEM BISNIS FINTECH 
Beragam kebutuhan pengguna memberikan peluang untuk perusahaan untuk 

mengembangkan beberapa ide untuk produk inovasi secara bersamaan. Karena perusahaan 
sumber daya terbatas, perusahaan perlu berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk diatasi 
keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan yang baru penawaran produk dan 
mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengguna untuk mengadopsi produk baru.  
Kolaborasi antar perusahaan juga dibutuhkan karena itu adalah tugas yang sangat besar untuk 
diubah pilihan kebiasaan konsumen dari saat ini produk ke produk baru, dan tidak ada 
perusahaan yang cukup besar untuk memaksa konsumen adopsi produk baru (Rong dan Shi, 
2013). 



Kolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu ekosistem bisnis akan menghasilkan 
kompetensi untuk mencapai masa kritis minimum adopter dan probabilitas yang lebih tinggi 
sehingga produk inovatif terkait keuangan akan mampu berhasil diterapkan. Ekosistem bisnis 
dan pemerintah perlu mempertahankan kolaborasi peran aktif ini untuk mendorong 
pembangunan kolaborasi  Fintech di dalam dan di seluruh ekosistem bisnis(Teja, 2017). 
Menurut Rong dan Shi (2013), terdapat tiga level sumber daya integrasi yaitu: 

1. Pertama, integrasi sumber daya pertemuan komunikasi, yang mengacu pada 
membangun dan menciptakan konsensus bersama identitas dalam ekosistem bisnis. 

2. Kedua, integrasi sumber daya adalah implementasi dan pertemuan dukungan yang 
mengacu pada identifikasi dan organisasi secara khusus kompetensi yang dimiliki 
pemangku kepentingan yang berbeda menjadi sumber daya yang kompleks integrasi.  

3. Ketiga, integrasi sumber daya adalah implementasi dan dukungan pertemuan yang 
sama yang memformalkan sinergi di antara pemangku kepentingan. Kombinasi motif 
dan integrasi sumber daya menentukan levelnya kolaborasi antara perusahaan. 

Lebih lanjut Rong dan Shi (2013), menjelaskan mengenai motif kolaborasi yaitu: 
1. Pertama, reputasi. Motif, ini merujuk pada bagaimana kolaborasi mungkin 

memperkaya reputasi perusahaan.  
2. Kedua, Motif eksperimen yang mengacu pada caranya untuk membuat struktur dan 

alat hibridisasi dariperusahaan lain dari berbagai lini industri untuk digunakan dalam 
ekosistemnya.  

3. Ketiga, motif hubungan yang mengacu pada memperkuat ikatan di antara para 
pemangku kepentingan di untuk menciptakan perasaan saling urgensi menuju 
pengembangan ekosistem bisnis.  
 



 
Sterman et al, dalam Teja (2017) menyatakan bahwa strategi penerapan Fintech yang 

tujuannya untuk mencapai pertumbuhan yang cepat, dapat menciptakan risiko kelebihan 
kapasitas industri. Dengan demikian perusahaan perlu mengatasi masalah tersebut dengan 

Kolaborasi Fintech & Banking Dorong Inklusi Keuangan 

 
Jakarta, CNBC Indonesia - CNBC Indonesia menyelenggarakan CNBC Indonesia VIP Forum 
bertajuk "Banking & Fintech: Inovasi dan Peran Digital Dorong Inklusi Keuangan". Diskusi 
ini akan diselenggarakan pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 13.30 WIB di Ballroom Hotel 
Kempinski, Jakarta. Acara yang dikemas dalam format talkshow ini akan disiarkan langsung 
melalui Live Streaming di situs CNBCIndonesia.com. 
 
Dalam acara tersebut akan menghadirkan regulator dan pelaku usaha, untuk membahas 
tentang kolaborasi antara Bank dan Fintech dalam meningkatkan financial inclusion di 
Indonesia.  BI dan OJK tentu mengarahkan perbankan dan fintech untuk berkolaborasi 
untuk meningkatkan inklusi keuangan. Bisnis fintech dan perbankan harus bisa bersaing 
secara sehat sehingga tidak menimbulkan gangguan pada sistem keuangan. 
 
Bagaimana seharusnya Bank dan Fintech berkolaborasi dan meningkatkan inklusi 
keuangan? Bagimana peran regulator? Bagiamana peluang bisnis fintech di negara 
Indonesia yang masih banyak masyarakat unbankable?  
 
CNBC Indonesia akan mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan di atas melalui program 
CNBC Indonesia VIP Forum, bertajuk "Banking & Fintech: Inovasi dan Peran Digital Dorong 
Inklusi Keuangan". Hadir sebagai pembicara kunci (keynote speaker) Menteri Komunikasi 
dan Informatika Rudiantara. Berikutnya acara dilanjutkan dalam dua sesi talkshow yang 
akan membahas Bank dan fintech dari sisi pembayaran dan dari sisi pembiayaan. 
 
Dalam sesi pertama akan membahas Bank dan Fintech dari sisi pembiayaan dengan 
pembicara Hendrikus Passagi Direktur Perijinan, Pengaturan dan Pengawasan Fintech OJK, 
Armand Hartono Wakil Direktur Utama Bank Central Asia Tbk (BCA), Sunu Widyatmoko 
Wakil Ketua Umum AFPI, dan Rivan Purwantono Direktur Bank Bukopin Tbk. 
 
Adapun sesi kedua akan mengupas tuntas dari sisi pembayaran. Dalam sesi ini akan hadir 
Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendrata, Eddi 
Danusaputro CEO Mandiri Capital, dan Danu Wicaksana CEO Fintek Karya Nusantara (Link 
Aja) untuk mengupas tuntas dari sisi pembayaran. 
 
Mari saksikan CNBC Indonesia VIP Forum, bertajuk "Banking & Fintech: Inovasi dan Peran 
Digital Dorong Inklusi Keuangan". 
 
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190508203119-37-

71352/kolaborasi-fintech-banking-dorong-inklusi-keuangan 

https://www.cnbcindonesia.com/search?query=inklusi+keuangan&date=
https://www.cnbcindonesia.com/embed/streaming
https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190508203119-37-71352/kolaborasi-fintech-banking-dorong-inklusi-keuangan
https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190508203119-37-71352/kolaborasi-fintech-banking-dorong-inklusi-keuangan


menjadi pemimpin dalam sebuah ekosistem bisnis melalui kolaborasi. Dengan mengikat 
sebuah jaringan pengguna dan mengubah peran pengguna menjadi pengembang maka 
asumsinya perusahaan akan mendapatkan lebih banyak penerimaan (Lu et al, 2014). 
Transformasi pengguna menjadi pengembang-pengguna dapat membuka peluang baru 
(Overholm, 2014; McKelvey et al, 2015). Prospek penerapannya akan tumbuh lebih cepat dari 
pada pesaing ketika menggunakan kolaborasi antara industri dan ekosistem bisnis.  
 

GROSARIUM 
Ekosistem bisnis adalah komunitas pemain industri yang saling bergantung, 

pemerintah, asosiasi, universitas dan pemangku kepentingan lainnya. 

integrasi sumber 

daya pertemuan 

komunikasi 

mengacu pada membangun dan menciptakan konsensus bersama 
identitas dalam ekosistem bisnis. 

integrasi sumber 

daya 

adalah implementasi dan pertemuan dukungan yang mengacu pada 
identifikasi dan organisasi secara khusus kompetensi yang dimiliki 
pemangku kepentingan yang berbeda menjadi sumber daya yang 
kompleks integrasi. 

Motif reputasi Motif ini merujuk pada bagaimana kolaborasi mungkin memperkaya 
reputasi perusahaan. 

Motif eksperimen yang mengacu pada caranya untuk membuat struktur dan alat 
hibridisasi dariperusahaan lain dari berbagai lini industri untuk 
digunakan dalam ekosistemnya. 

Motif hubungan  yang mengacu pada memperkuat ikatan di antara para pemangku 
kepentingan di untuk menciptakan perasaan saling urgensi menuju 
pengembangan ekosistem bisnis. 

 

 

KASUS 

Fintech: Instrumen Kolaboratif Untuk Capai Pembangunan Inklusif, 

Berkelanjutan, dan Berkeadilan 
 JAKARTA  – Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui 
program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) 
menyelenggarakan lokakarya Peran Teknologi Keuangan dalam Pembangunan, dengan 
tema “Fintech untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pada Rabu, 24 Mei 
2017, di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas. Lokakarya ini bertujuan untuk bersama-
sama mencari solusi dalam menghadapi tantangan pengarusutamaan pembangunan inklusif 
melalui teknologi keuangan, dan membangun momentum pemanfaatan layanan keuangan 
digital dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 
 Dalam kata sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro 
mengatakan teknologi keuangan (financial technology) atau yang lebih populer disebut 
sebagai Fintech, diharapkan dapat menjadi jawaban dari tantangan sistem keuangan di 
Indonesia. “Kementerian PPN/Bappenas memandang Fintech sebagai salah satu elemen 
strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif, dan sekaligus dapat menciptakan 
pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses 
layanan jasa keuangan formal. Pada 2016, Asosiasi Fintech Indonesia mendata setidaknya 
terdapat 140 pemain Fintech di Indonesia. Diharapkan dengan semakin meningkatnya literasi 



keuangan masyarakat Indonesia, maka investasi jangka panjang dan penempatan modal pada 
berbagai sektor-sektor produktif juga dapat ditingkatkan,” jelas Menteri Bambang. 
 Lebih lanjut, Menteri Bambang menjelaskan tiga prioritas pembangunan yang dapat 
digerakkan oleh pemanfaatan Fintech. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan 
aktivitas ekonomi kelompok yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kedua, mobilisasi uang yang ada di 
masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, 
mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti 
energi bersih, dan/atau membiayai inovasi yang penting dalam rangka peningkatan produksi 
pertanian dan perikanan. “Dari hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan 
pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur pada 2018 sekitar Rp 5.248 Triliun, 
namun dengan keterbatasan kapasitas fiskal maka 62 persen sumber pembiayaan harus 
berasal dari masyarakat. Kami melihat Fintech memiliki kapabilitas untuk mengisi potensi 
pasar yang cukup besar tersebut, sehingga pada akhirnya Fintech juga dapat meningkatkan 
kesejahteraan rumah tangga miskin melalui pembiayaan usaha, akses terhadap air bersih dan 
listrik, dan pengelolaan keuangan untuk pendidikan dan kesehatan,” jelas beliau. 
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, keuangan 
inklusif merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sasarannya adalah meningkatkan akses 
masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi 
yang inklusif dan berkeadilan. Sejalan dengan sasaran RPJMN tersebut, berdasarkan 
Survei Deloitte Consulting dan Asosiasi Fintech Indonesia pada 2016, terdapat tiga hal yang 
dapat mendorong penerapan Fintech di Indonesia, yakni regulasi yang lebih jelas, kolaborasi, 
dan utamanya literasi keuangan. 
 Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) pada 2016 menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan sebesar 29,66 
persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82 persen. Merespons hal tersebut, 
pemerintah akan terus mendorong dan melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan 
agar target Indeks Inklusi Keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) sebesar 75 
persen, dapat dicapai pada 2019. 
 Namun, data dari OJK menunjukkan baru sekitar 67 persen orang dewasa di Indonesia 
pada 2016 yang mendapatkan akses di lembaga keuangan formal; Bank Dunia menerangkan 
sekitar 49 juta unit UKM belum bankable; sementara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
mencatat pangsa kredit baru mencapai 35,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk 
itu, kebijakan yang adaptif terhadap teknologi serta kemitraan dengan pihak swasta dan 
layanan jasa keuangan, sangat diperlukan agar dapat berkontribusi positif terhadap 
pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019. 
 Pemerintah Australia sangat mendukung kebijakan dan program Pemerintah 
Indonesia ini untuk meningkatkan Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan. 
“Pemerintah Australia melalui program KOMPAK memiliki kegiatan penguatan kapasitas 
masyarakat dan UKM dalam mengakses pasar dan jasa keuangan,” jelas Astrid Kartika, Unit 
Manager for Basic Services – Human Development Section, Kementerian Luar Negeri dan 
Perdagangan Australia. Menurutnya, diseminasi informasi kepada kelompok khusus, 
terutama masyarakat pedesaan dan kelompok difabel, adalah kunci memperluas akses dan 
literasi keuangan di Indonesia. 



 Dalam laporan McKinsey Global Institute yang berjudul “Digital Finance for All: 

Powering Inclusive Growth in Emerging Economies”, layanan keuangan digital dapat 
memberikan akses kepada 1,6 miliar orang yang tidak memiliki rekening bank untuk masuk 
ke sektor usaha formal. Sebanyak 95 juta lapangan kerja baru dapat diciptakan, dan PDB 
negara-negara berkembang meningkat sebesar $3,7 Triliun. “Pemanfaatan Fintech terbukti 
mampu membuka akses yang lebih besar terhadap layanan jasa keuangan formal, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Tantangannya bagi 
Indonesia adalah menjadikan proses pembangunan dan pelayanan publik adaptif terhadap 
perkembangan Fintech. Hal ini yang akan coba kita dorong dalam proses perencanaan 
pembangunan,” ungkap Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas 
Muhammad Cholifihani. 
 Lokakarya ini diharapkan dapat menyusun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan 
daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program keuangan inklusif 
melalui Fintech, terutama pada pelayanan publik. Lokakarya ini melibatkan sektor swasta 
yang berhasil menerapkan Fintech dalam pelayanan maupun usahanya. Hadir CEO Gojek 
Nadiem Makarim, VicePresident PT Amartha Mikro Fintek Aria Widyanto, CEO Kitabisa M. 
Alfatih Timur, dan Executive Director WeCare.id Gigih Rezki Septianto, yang di dalam 
lokakarya ini sekaligus bertindak sebagai narasumber dalam sesi Diskusi Panel: Inisiatif dan 

Kolaborasi dengan Sektor Swasta. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi Rembuk Ide dan 

Kolaborasi, yang dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) Fintech dan Kesehatan; (2) Fintech, 
Pendidikan, dan Infrastruktur Dasar; dan (3) Fintech, Tenaga Kerja, dan Kewirausahaan, 
membahas potensi kolaborasi swasta dengan pemerintah di berbagai sektor serta 
pembelajaran penggunaan Fintech dalam pelayanan publik. *Biro Humas dan Tata Usaha 

Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo 
 
Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/9715/fintech-instrumen-kolaboratif-untuk-

capai-pembangunan-inklusif-berkelanjutan-dan-berkeadilan/0/artikel_gpr 

 
Pertanyaan: 

11. Analisislah kasus di atas! 
12. Jelaskan pentingnya kolaboratif dalam Fintech sesuai kasus di atas! 
13. Bagaimana tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan oleh 

pemanfaatan Fintech? 
14. Bagaimana kebijakan yang adaptif terhadap teknologi serta kemitraan dengan pihak 

swasta dan layanan jasa keuangan? 
15. Bagaimana kolaborasi ini dilaksanakan? 

 

DISKUSI 
20. Apa yang dimaksud dengan teknologi substitusi? 
21. Bagaimana ekosistem bisnis dalam Fintech? 
22. Bagaimana level sumber daya integrasi? 
23. Bagaimana motif kolaborasi? 

 

BAB 12 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/9715/fintech-instrumen-kolaboratif-untuk-capai-pembangunan-inklusif-berkelanjutan-dan-berkeadilan/0/artikel_gpr
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KOORDINASI STAKEHOLDER – DENGAN 

ANGEL INVESTOR, FUND MANAGER, 

MENTOR PERUSAHAAN 
(STAKEHOLDER COORDINATION – WITH ANGEL INVESTORS, FUND 

MANAGERS, CORPORATE MENTORS) 

 

 

PENDAHULUAN 
Dapat dikatakan bahwa UMKM Sasaran Potensial Bisnis Fintech. Masyarakat 

Indonesia telah mengenal aktivitas online melalui internet, mulai dari aktivitas akademis, 
sampai aktivitas harian untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa kini dapat dilakukan 
secara instan dan cepat melalui internet.  

 

 
Gambar 12.1. Peta Kolaborasi Perusahaan berbasis Teknologi di Indonesia 

Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20190121/9/880959/fintech-pembayaran-digital-

bumn-segera-meluncur# 

 
Lebih lanjut, kemudian muncul kebutuhan untuk akses layanan keuangan yang cepat 

dan efisien yang dapat menggeser layanan keuangan konvensional perbankan nasional 
(Kennedy, 2017). Kebutuhan akan layanan keuangan modern yang muncul melalui Fintech 
dapat dikatakan sebagai suatu peluang maupun tantangan. Perkembangan fintech di 
Indonesia masih dalam tahap awal, banyak industri yang belum terjamah dan banyak peluang 
yang belum terkesplorasi maksimal. Perlu kolaborasi secara bersama-sama mengembangkan 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190121/9/880959/fintech-pembayaran-digital-bumn-segera-meluncur
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190121/9/880959/fintech-pembayaran-digital-bumn-segera-meluncur


fintech di Indonesia, baik oleh pemain lama (incumbent) pemain baru fintech dan regulator 
demi kemaslahatan bersama (Kennedy, 2017). 

Pada bab 12 ini menjelaskan mengenai koordinasi stakeholder dengan angel investor, 
fund manager, mentor perusahaan dan penggemar Fintech akan diulas beberapa pokok 
diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

14. Angel investor 
15. Fund manajer 
16. Mentor perusahaan 

 

ANGEL INVESTOR 
Kemunculan Fintech memudahkan bagi konsumen dan investor untuk mengakses 

sistem perbankan. Seiring degan pertumbuhan internet yang semakin pesat model ini banyak 
digunakan secara global. Dengan mulainya online banking yang menawarkan kemudahan 
dalam transaksi pembayaran fintech pun mulai banyak dikenal dan digunakan oleh 
masyarakat luas. Sampai saat ini fintech semakin gencar dikembangkan dengan 
menggunakan berbagai teknologi software (Nasution, 2017). 

Masifnya pertumbuhan pegiat usaha fintech digital di Indonesia juga ditunjukkan 
dengan fintech pada tahun 2016 dinyatakan sebagai sektor bisnis dengan jumlah investasi 
terbanyak kedua setelah e-commerce (Tech in Asia Indonesia dalam Nasution, 2017). Oleh 
sebab itu diperlukan adanya angel investor yang berkolaborasi dengan pelaku pengembangan 
Fintech untuk memberikan keuntungan bagi keduanya. Angel investor itu sendiri memiliki 
definisi yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berani mengambil risiko finansial 
dengan cara mendanai bisnis baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun masih 
dalam tahap awal. 
 
Memahami Pola Pikir Investor Startup di Indonesia 

Perusahaan rintisan / start up business sangat butuh sokongan kapital untuk 
membantu melancarkan pengembangan bisnisnya. Ketika perusahaan startup ini dirasa 
belum cukup berdiri berdasarkan modal sendiri, maka mereka perlu investor yang tepat dan 
tidak sekadar mengincar uangnya saja. Waktu yang paling tepat adalah ketika perusahaan 
startup sedang tidak butuh uang.  

Kebanyakan investor akan melihat seberapa besar kemampuan perusahaan untuk 
mengeksekusi suatu ide dan menyelesaikan masalah dengan berbagai solusi yang didapatkan 
serta kesiapan untuk terus belajar. Pangsa pasar juga menjadi pertimbangan investor yang 
disasar lewat produk, tentang bagaimana produk dapat beradaptasi dengan kondisi pasar dan 
kompetitor. Terakhir, investor melihat partner investornya.  

Beberapa tipe investor yang perlu diketahui perusahaan rintisan (www.dailysocial.id, 
diakses Mei 2019): 

1. angel investor. biasanya mereka cenderung investasi ke diri founder itu sendiri, 
bukan ke perusahaannya. Biasanya besaran suntikan yang mereka berikan berkisar 
antara US$50 ribu sampai US$100 ribu. 

2. venture capital. Mereka memiliki fund manager yang mengelola uang dari investor 
yang sudah dikumpulkan. Karena berinvestasi di startup berisiko tinggi, umumnya 
VC juga mengejar imbal hasil yang tinggi antara 4 sampai 20 kali lipat 



3. corporate VC. 
Biasanya mereka 
adalah bagian dari 
suatu grup besar 
yang sengaja 
dibentuk untuk 
mengelola uang 
dan diinvestasikan 
ke startup.  

4. ada private 

equity(PE). Mereka 
lebih menyukai 
perusahaan yang 
sudah ada di tahap 
akhir, misalnya 
IPO. PE membeli 
penuh perusahaan 
tersebut untuk 
kemudian dikelola 
sendiri. 

5.  family office. 
Sumber dananya 
berasal dari 
kantong sendiri. 
GDP Ventures 
tergolong ke dalam 
jenis ini. 

Ketujuh, investment bank. Mereka menjual jasa sebagai perantara antara emiten 
sekuritas dan investor, melakukan underwriting dan bertindak sebagai broker. 
Terakhir, adalah pemegang saham publik yang dilakukan lewat IPO. 

Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM ketika mencari investor 
(www.dailysocial.id, diakses Mei 2019): 

1. Pertama, membuat presentasi dan pitching ke investor. Antonny menerangkan ini 
adalah proses yang cukup lama karena jarang sekali bisa langsung dapat. Untuk 
itu, tips yang perlu dilakukan adalah terus memperbaiki cara presentasi saat 
bertemu investor. Karena prosesnya yang lama, untuk itu memulai proses 
penggalangan dana harus dimulai lima bulan sebelum founder merasa butuh uang. 

Menilik Pentingnya Peran Angel Investor dalam 

Bisnis Startup 
 
Berdasarkan akta perusahaan PT Tokopedia, Victor 
berkomitmen investasi Rp 2,4 miliar sehingga memiliki 
saham sebesar 80 persen di Tokopedia. Sisanya diberikan 
kepada William dan Leontinus, masing-masing 10 persen, 
padahal keduanya tanpa mengeluarkan uang sepeser 
pun. 
 
Selain mendanai Tokopedia di tahap awal, Victor juga 
membantu operasional Tokopedia hingga masuk East 
Ventures sebagai investor pertama Tokopedia pada 
Januari 2010. Seperti dalam hal ide, strategi, bisnis 
model, masalah legal, keuangan, bank, akuntansi, 
perpajakan, dan pemilihan mitra strategis seperti dengan 
East Ventures. 
 
Berkat Victor, di awal-awal usaha, Tokopedia mendapat 
bantuan sumber daya manusia dari karyawan PT 
Indonusa yang mengurusi masalah operasional seperti 
keuangan, akuntansi, dan legal. 
 
Di Indonesia, nama-nama angel investor di startup 
memang cenderung tertutup rapat. Tak heran, seperti 
istilahnya, angel investor ini kebanyakan anonim. 
 
Walaupun jarang angel investor yang muncul ke 
permukaan tapi produk maupun aplikasi hasil 
pengembangan timnya kerap muncul, Go-Jek dan 
Tokopedia jadi bukti nyatanya. 
 
Sumber: 

https://www.smartbisnis.co.id/content/read/belajar-

bisnis/inisiasi-bisnis/menilik-pentingnya-peran-angel-

investor-dalam-bisnis-startup- 
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2. Kedua, membuat term sheet. Ketika sudah capai proses ini, kata Antonny, 
kemungkinan besar investor sudah tertarik dengan perusahaan Anda. Tapi dana 
segar tersebut belum cair, maka dari itu jangan senang dulu. Dalam tahap ini, saat 
membuat term sheet dokumen harus menguraikan persyaratan finansial dari sebuah 
proposal investasi, terkait aksi perusahaan, kontrol perusahaan, perjanjian kerja, dan 
harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa ditakutkan bila transaksi batal. 

3. Ketiga, proses due dilligence. Dalam proses ini semakin awal usia sebuah 

perusahaan, maka semakin cepat prosesnya. Investor akan melihat dokumen 

internal, bagaimana laporan keuangannya, apakah ada hutang, struktur pemegang 

sahamnya akan di cek kembali, dan sebagainya. 

4. Keempat, membuat definitive documents yang di dalamnya terdapat share 

subscription aggreement (SSA) dan shareholders’ agreement (SHA). Terakhir, 
tahap closing dan eksekusi. Setelah tahapan mencapai garis akhir, uang investasi 
umumnya akan cair dan masuk ke rekening bank sekitar tiga sampai enam bulan 
setelah tahap keempat diterima. 

 
 

FUND MANAGER 
Fund manager adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk 

mengimplementasikan strategi investasi dan mengelola dana investasi dalam suatu 
portofolio. Sejatinya, fund manager menjadi bagian dari manajer investasi, yaitu pihak yang 
mengelola portofolio investasi milik nasabah, baik nasabah individu maupun kolektif 
(www.wartaekonomi.co.id, diakses Mei 2019). 

Seorang fund manager memainkan peran yang penting dalam dunia investasi. Oleh 
karena itu, tidak sembarang orang dapat menjadi fund manager. Fund manager  yang andal 
dituntut untuk cermat dalam menganalisis biaya dan risiko investasi, termasuk peluang 
keuntungan (www.wartaekonomi.co.id, diakses Mei 2019). Pekerjaan fund manager hanya 
yang paling mendasar adalah menyusun dan merekomendasikan strategi investasi tertentu 
kepada investor. Meskipun begitu, fund manager diberi wewenang untuk mengambil 
keputusan investasi (membeli/menjual/menahan). 

Bagi para pemain startup kita atau pelaku usaha yang sudah ada (perusahaan asuransi 
baik jiwa maupun umum, Fund Manager, Wealth Management) untuk mulai memikirkan 
pengembangan WealthTech, InsurTech maupun RegTech yang cukup unik karena 
kesempatan yang ada sangatlah besar (www.finansial.bisnis.com, diakses Mei 2019). 

 

MENTOR PERUSAHAAN  
Mentor sangat diperlukan bagi pelaku usaha baru atau perusahaan rintisan untuk 

memajukan usahanya. Mentor adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan tertentu serta 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang ahli di bidang tertentu. Dengan mentoring yang 
kontinu, diharapkan akan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan pengembangan 
yang cepat untuk usaha yang dirintis. Pelaku usaha diharapkan setidaknya memiliki satu 
mentor untuk memajukan usahanya di bidang Fintech. Kolaborasi antara mentor dan pelaku 
usaha dalam pengembangan Fintech ini akan menjadikan kemajuan yang pesat dan lebih 
lanjut berdampak bagi pertumbuhan ekonomi.   

Program mentor perusahaan ini sebaiknya berfokus pada solusi finansial, antara lain 
solusi peminjaman (lending solution), solusi pembayaran (payment solution), dan solusi Usaha 

https://www.wartaekonomi.co.id/tag27823/fund-manager.html
http://www.wartaekonomi.co.id/
http://www.wartaekonomi.co.id/


Kecil Menengah serta solusi keuangan lainnya. Perusahaan rintisan  yang berpartisipasi 
mendapatkan sesi mentoring dari para expert dan eksposur dari para pelaku ekosistem 
finansial di Indonesia. 

Mentor yang dimaksud tidak harus berasal dari satu instansi atau satu bidang 
keahlian. Kolaborasi bidang keahlian justru akan memberikan dampak positif bagi 
perkembangan pelaku usaha. Adapun tujuan dari mentoring itu sendiri dalah pengembangan 
produk dan bisnis mereka.  
 

GROSARIUM 
Angel Investor seseorang atau sekelompok orang yang berani mengambil risiko 

finansial dengan cara mendanai bisnis baru yang memiliki potensi 
pertumbuhan tinggi namun masih dalam tahap awal. 

Fund Manager seorang profesional yang bertanggung jawab untuk 
mengimplementasikan strategi investasi dan mengelola dana 
investasi dalam suatu portofolio. 

Mentor  adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan tertentu serta memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang ahli di bidang tertentu. 

 

 

KASUS 

UKM Sasaran Potensial Bisnis Fintech 
Tunaiku dan Modalku melihat sektor UMKM sebagai potensi pasar besar 

 

Bareksa.com - Masyarakat semakin mudah mengakses internet, dibantu dengan pengunaan 
ponsel pintar (smartphone) yang semakin marak di Indonesia, menjadi potensi untuk 
perkembangan teknologi digital. Layanan keuangan pun menjadi mudah diakses dengan 
kehadiran teknologi, sehingga banyak lembaga yang mulai menggarap sektor industri ini 
dengan menyasar pasar potensial, yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pengguna internet aktif 
di negara ini mencapai 88,1 juta orang, atau setara dengan 34 persen total populasi. Angka 
ini sudah tumbuh lebih dari lima kali lipat dibandingkan 10 tahun sebelumnya, hanya 16 juta 
orang pengguna internet. 
Penetrasi handphone (HP) atau ponsel di Indonesia juga sangat besar, mencapai 85 persen 
populasi. Secara lebih rinci, sebagian dari masyarakat menggunakan ponsel pintar 
(smarphone) sebagai perangkat utama mereka untuk mengakses internet. Data Emarketer 
menghitung pengguna smartphone Indonesia mencapai 55 juta orang pada 2015 dan akan 
tumbuh mencapai 92 juta pada 2019. Penetrasi pengguna smartphone terhadap total 
populasi dari semua umur pada 2015 sebesar 37 persen dan akan menjadi 47,6 persen. 
Pertumbuhan pengguna internet dan ponsel pintar tersebut menjadi kesempatan bagi 
perusahaan teknologi yang menyediakan jasa keuangan (financial technology/fintech). 
Masyarakat pun, terutama yang belum terjangkau oleh bank, bisa menggunakan 
layanan fintech untuk kebutuhan keuangan mereka. Data World Bank mencatat penetrasi 
populasi di atas 15 tahun yang memiliki rekening sebesar 36 persen pada 2014. 
"Fintech telah mengubah model bisnis industri perbankan dan lembaga keuangan. Dengan 
adanya fintech, kita dapat menjangkau pasar yang belum pernah tersentuh sebelumnya," 
kata Vishal Tulsian, Direktur Bank Amar Indonesia, dalam wawancara bersama Bareksa. 

http://www.bareksa.com/id/text/2016/08/08/pendiri-tunaiku-fintech-bisa-ubah-model-bisnis-bank-di-indonesia-/13745/news


Dia menjelaskan fintech sangat mendukung penyedia jasa keuangan untuk menjangkau 
masyarakat yang di daerahnya belum ada kantor cabang bank. Hal ini dimungkinkan karena 
penetrasi internet lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemilik rekening bank. Apalagi, 
penduduk yang memiliki ponsel pun tidak dibatasi usia. 
Selain itu, fintech juga dapat fokus hanya di satu bagian dari tiga fungsi utama dari perbankan: 
tempat menabung, transfer uang, dan memberi pinjaman. "Misalnya, ada fintech yang 
berfungsi melayani transfer saja, seperti dompet berjalan. Atau ada fintech yang menyalurkan 
pinjaman khusus untuk kredit pemilikan rumah saja (KPR), atau pinjaman untuk pendidikan 
saja, atau modal kerja saja. Begitulah masa depan dunia ini," kata Vishal. 
Pasar yang dilayani oleh fintech pun memiliki segmen khusus, terutama orang yang tidak 
terlayani oleh perbankan. Pasar ini termasuk konsumen kelas menengah yang tidak memiliki 
kartu kredit atau pelaku usaha kecil dan menengah yang baru memulai bisnis mereka. 
Contohnya adalah Tunaiku, produk fintech Bank Amar yang diluncurkan pada 2014. Produk 
ini adalah menyediakan kredit tanpa agunan, bernilai hingga Rp10 juta untuk jangka waktu 
hingga 12 bulan. "Orang kelas menengah atas bisa dengan mudah meminjam Rp5 juta dengan 
kartu kredit. Tetapi kami ingin menyediakan dana bagi mereka yang tidak punya kesempatan 
memiliki kartu kredit," ujar Vishal. 
Contoh lainnya adalah Modalku, sebuah situs yang menyediakan platform untuk 
mempertemukan investor dan pelaku UKM. Fintech yang diinisiasi oleh Sequoia ini baru saja 
mendapat suntikan modal senilai Rp100 miliar dari Bank Sinarmas. 
CEO dan Co-Founder Modalku Reynold Wijaya kepada Bareksa mengatakan, dana segar 
tersebut akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan bisnis Modalku terutama dalam 
penyaluran kredit ke pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. 
Selama tujuh bulan sejak meluncur pertama kali pada Januari 2016, Modalku telah 
menyalurkan fasilitas pinjaman jangka pendek dengan jumlah lebih dari Rp10 miliar kepada 
40 nasabah UKM. Selama ini, pemberi pinjaman di Modalku merupakan investor perorangan. 
Adapun penerima pinjaman tersebut antara lain terdiri dari pelaku UMKM di sektor arsitektur 
dan konstruksi, makanan maupun minuman, marketing, media, serta komunikasi. Di samping 
itu, Modalku juga aktif menyalurkan dana kepada pengusaha di sektor ekonomi otomotif, 
transformasi, maupun busana. 
Reynold juga menjelaskan, tidak hanya penerima modal tetapi pemberi modal juga 
diuntungkan agar mereka mendapatkan cara berinvestasi alternatif yang aman dengan resiko 
rendah, serta mampu memberi benefit lebih dari 12 persen per tahun. 
“Produk ini terjangkau bagi para pemberi modal kelas menengah. Untuk menjadi investor, 
mereka cukup memiliki deposit minimal 10 juta dan Modalku menjadi fasilitator untuk 
disalurkan kepada peminjam,” kata Reynold. 
Ke depannya, Reynold melihat prospek yang masih sangat besar bagi sektor UKM di Indonesia 
dan mereka sangat membutuhkan pinjaman untuk bisa berkembang. Di sisi lain, sumber dana 
untuk UKM dan para pengusaha yang baru mulai ini tidak banyak. 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat populasi UKM di Indonesia 
sebanyak 57,9 juta. Sementara data Bank Indonesia mencatat jumlah rekening kredit UKM 
per April sebanyak 14,25 juta dengan total baki debet Rp836,66 triliun. 
 
Sumber: https://www.bareksa.com/id/text/2016/08/10/ukm-sasaran-potensial-bisnis-

fintech/13747/analysis 

 
Pertanyaan: 

https://www.bareksa.com/id/text/2016/08/10/ukm-sasaran-potensial-bisnis-fintech/13747/analysis
https://www.bareksa.com/id/text/2016/08/10/ukm-sasaran-potensial-bisnis-fintech/13747/analysis


16. Analisislah kasus di atas! 
17. Bagaimana maksud ungkapan UKM Sasaran Potensial Bisnis Fintech? 
18. Berikan dan ceritakan beberapa produk Fintech di Indonesia! 

 

DISKUSI 
24. Apakah perusahan rintisan selalu memerlukan angel investor? 
25. Apa yang dimaksud dengan angle investor? 
26. Apa saja tipe investor? 
27. Bagaimana langkah mencari investor? 
28. Apa yang dimaksud dengan fund manager? 
29. Apa yang dimaksud dengan mentor? 
30. Bagaimana peran mentor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 13 



KEBIJAKAN TERKAIT REGULASI, KOLABORASI, 

DAN LITERASI KEUANGAN  

(POLICIES RELATED TO REGULATION, COLLABORATION AND FINANCIAL 

LITERACY) 

 

 

PENDAHULUAN 
Transformasi digital memang memiliki dampak positif bagi perusahaan untuk 

mengembngkan usahanya. Dengan adanya transformasi digital, hal ini menjadi cara untuk 
mencapai keunggulan kompetitif dan diferensiasi perusahaan. Hanya saja perlu disadari 
bahwa implikasi proses digitalisasi demi mencapai kemampuan dan kinerja inovatif 
perusahaan masih belum jelas. Beberapa studi menunjukkan bahwa profil pengusaha dan 
manajer dan adopsi para pemimpin ini dari proses digital baru berkontribusi terhadap daya 
saing yang lebih besar dari perusahaan (Ferreira, et al, 2018).  

Inisiatif inovasi di sektor digital juga semakin menarik tingkat minat dari para peneliti 
dan praktisi terutama karena pembangunan ekonomi memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini 
(Heirman & Clarysse, 2007; Kuester, Konya-baumbach, & Schuhmacher, 2018). Sektor digital 
dianggap sebagai sarana strategis untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi yang 
menawarkan peluang pasar baru bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memunculkan 
berbagai ide inovasi lainnya. Pertumbuhan yang begitu cepat ini secara fundamental 
merumuskan teori tentang manajemen inovasi yang berdampak pada kinerja perusahaan. 
Teknologi baru telah secara dramatis mempengaruhi daya saing saat ini lingkungan bisnis 
(Davis, Field, & Stavrulaki, 2015). Digital teknologi, khususnya, telah mengubah cara 
organisasi dan konsumen berinteraksi dan bertukar nilai yang lebih lanjut memberikan 
dampak bagi kebijakan terkait dengan regulasi kolaborasi dan literasi keuangan.  

Pada bab 13 ini menjelaskan mengenai kebijakan terkait regulasi, kolaborasi, dan 
literasi keuangan yang akan diulas beberapa pokok diskusi yang terkait dengan aplikasi dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu: 

1. Inovasi Model Bisnis 
2. Analisis Big Data 
3. Model Kebijakan Terkait Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan 

 

INOVASI MODEL BISNIS 
Pengusaha adalah individu yang mengambil tentang peran mengelola implementasi 

kombinasi sumber daya baru dan kemampuan. Peran pengusaha terdiri dari mengidentifikasi 
dan mengimplementasikan peluang baru untuk perusahaan (Ferreira, et al, 2018). Pengusaha 
atau manajer harus mempertimbangkan transformasi digital sebagai jaringan nilai masalah 
dan bukan sebagai rantai nilai agar mendapatkan kemudahan dalam mengelola interaksinya 
dengan aktor yang berbeda dari jaringan mereka (Ferreira, et al, 2018). Dengan demikia, 
perusahaan perlu mengadopsi strategi bisnis dengan penyebaran teknologi digital baru yang 
bisa memberikan solusi lengkap untuk memenuhi semua kebutuhan klien mereka. Lebih 
lanjut bahwa perusahaan karenanya perlu mempertahankan kelangsungan hidup aliansi dan 
menciptakan nilai melalui jaringan dengan mitra yang tepat.  



Dalam hal ini pengusaha atau manajer memiliki peran yang besar dalam implementasi 
inovasi model bisnis demi kemajuan usahanya. Dalam alur inovasi model bisnis, perusahaan 
perlu memahami adanya kombinasi teori manajemen seperti ekonomi biaya transaksi, 
berbasis sumber daya pandangan perusahaan, teori sistem dan teori jaringan strategis (Amit 
& Zott, 2001; Hedman & Kalling, 2001; Morris, Schindehutte, & Allen, 2005). Model bisnis, 
baik sebagai konsep dan konstruk yaitu, bagaimana perusahaan menciptakan nilai, 
memberikan nilai ini kepada pelanggannya dan membujuk mereka untuk membayar, 
akhirnya mengubah pembayaran ini menjadi laba (Ghezzi dan Cavallo, 2018). Inovasi model 
bisnis ini sebaiknya mulai dirancang melalui pencipataan nilai, pengiriman dan mekanisme 
penangkapan sebagai suatu strategi yang menjadi unit analisis upaya inovasi teknologi 
(Ghezzi dan Cavallo, 2018). 
 

 
Gambar 13.1. Kerangka kerja terpadu untuk menghubungkan Inovasi Model Bisnis, 

Pendekatan Lean Startup dan Pengembangan Agile di startup digital 
Sumber: Ghezzi dan Cavallo, 2018  

 

Gambar 13.1. menjelaskan kerangka kerja terpadu yang digunakan perusahaan start 
up digital unyuk membangun inovasi model bisnis. Budaya organisasi yang entrepreneurial 
dan inovatif akan menghubungkan peran digital dan dinamika lingkungannya sebagai 
kekuatan untuk inovasi model bisnisnya. Dalam kaitannya dengan peran digital, perusahaan 
sebaiknya membedakan dinamika yang dialaminya yaitu untuk mencapai kelincahan 
operasional dan kelincahan strategik.  Dalam kaitannya dengan dinamika lingkungan, 
perusahaan start up akan menemui situasi moderate dan bahkan dinamika yang tinggi. 
Dengan demikin untuk membentuk sebuah inovasi model bisnis diperlukan irisan 3 hal utama 
yaitu value creation, value capture, dan value delivery (Ghezzi dan Cavallo, 2018) yang 
diimplementasikan dengan irisan perilaku pengembangan kelincahan (agile development) 
dan lean start up approach. 

Banyak studi yang melihat bagaimana sebuah start up digital mengembangkan 
keterlibatan mereka dalam membuat inovasi model bisnis dalam konteks berbagai tingkat 
dinamika lingkungan (Ghezzi dan Cavallo, 2018). Kita coba membingkai realitas dalam model, 



startup digital di awal tahap perkembangan mereka memang bisa mengarah pada kerugian. 
Perusahaan perlu memberikan kesatuan kerangka kerja yang menghubungkan inovasi model 
bisnis, lean start up approach dan agile development serta langkah-langkah utama mereka 
untuk mencapai kelincahan operasional dan strategis.  
 

ANALISIS BIG DATA 
Pasar keuangan menjadi semakin terfragmentasi oleh globalisasi dan perubahan 

teknologi (Seddon dan Currie, 2016). Big Data (BD) memiliki potensi untuk 'mengganggu' 
manajemen senior organisasi, mendorong direksi untuk membuat keputusan lebih cepat dan 
untuk membentuk kemampuan mereka untuk mengatasi perubahan lingkungan (Merendino 

et al, 2018). Big Data dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan tingkat dewan 
secara kognitif.  

 
Gambar 13.2. Konseptual model dalam frekuensi trading yang tinggi   

(big data, data cepat dan big compute) 
Sumber : Seddon dan Currie, 2016 

 

Menurut Seddon dan Currie( 2016) Big data sering dikaitkan dengan empat elemen 
model yaitu: 

1. Variasi  mengacu pada berbagai jenis data yang dikumpulkan, sementar 
2. Variabilitas mewakili peluang dinamis yang tersedia oleh menafsirkan data yang 

tidak terstruktur.  
3. Volume mengacu pada kemampuan untuk menyimpan dan mengambil data 

secara efisien.  
4. Veracity yaitu mengidentifikasi bagaimana data dianalisis untuk memastikan 

semua strategi dan memenuhi peraturan Persyaratan.  
Data akan secara cepat dapat dikumpulkan dan diproses. Lebih lanjut yaitu Big compute (BC) 
digunakan dengan dua syarat terakhir dari model yaitu: 

1. Visualisasi dicapai dengan menggunakan alat seperti kecerdasan buatan untuk 
menghasilkan model.  



2. Nilai meliputi bagaimana strategi menghasilkan laba dapat dibangun dan 
disempurnakan perbedaan struktur mikro. 

Sejumlah pemikiran menganggap bahwa analisis big data  adalah bentuk "perbatasan" dalam 
ilmu data dengan menciptakan bisnis yang potensial peluang, cara untuk mengekstrak 
peluang (Côrte-Real et al, 2019). Manajer sebaiknya memberikan mendukung keputusan 
mereka tentang definisi dan penyempurnaan strategi analisis big data karena secara teratur 
dianggap sebagai pembeda yang signifikan antara organisasi berkinerja tinggi dan berkinerja 
rendah (Côrte-Real et al, 2019). 

Banyak perusahaan yang tekun mengejar nilai yang diberikan oleh analisis big data 
untuk dapat mencapai tujuan strategis. Namun beberapa penelitian jurstru mendapati bahwa 
43% perusahaan memperoleh sedikit atau tidak sama sekali manfaat dari analisis big data 
(White, 2015). Namun demikian, penelitian lain mengenai nilai teknologi informasi telah 
dinilai secara luas dalam dekade terakhir, akademisi dan praktisi menyerukan kemajuan 
dalam penelitian nilai analisis big data sebagai pemahaman saat ini tentang bagaimana 
perusahaan harus melanjutkan memperoleh nilai dari teknologi analisis big data masih 
terbatas (Côrte-Real et al, 2019).  Analis data besar tidak hanya perlu memiliki keterampilan 
khusus (seperti keterampilan memecahkan masalah, komunikasi, dan keterampilan orang) 
tetapi juga pengetahuan dalam analisis statistik, pembelajaran mesin dan bisnis konteks 
untuk dapat memahami masalah bisnis (Côrte-Real et al, 2019).   

 

 
Gambar 13.3. Konsep sumber daya perusahaan jasa keuangan digital 

Sumber: David-West et al, 2018 

 
 
Gambar 13.3 memberikan pandangan sisi penawaran dari operasi jasa keuangan 

digital dalam perkembangan pasar berkembang bertujuan untuk menutup kesenjangan 
inklusi keuangan (David-West et al, 2018). Pentingnya waktu dalam pengembangan  yang 
lebih dinamis dari operasi jasa keuangan digital perlu kemampuan organisasi baik secara 
kemampuan fisik, modal manusia dan perusahaan tetapi juga menekankan dampak 
pembatasan kendala pada adopsi jasa keuangan digital untuk mencapai keunggulan 



kompetitif. Adopsi jasa keuangan digital perlu memandukan desain organisasi dan kegiatan 
perencanaan, menyoroti kebutuhan dan nilai modal manusia dan kemampuan perusahaan 
dan waktu diperlukan untuk pengembangan mereka dikaitakan dengan kebijakan dan 
peraturan (David-West et al, 2018). 

Identifikasi dan pengembangan keterampilan sangat diperlukan untuk mengelola 
bisnis. Menurut Sousa dan Rocha (2019) ketrampilan yang diperlukan yaitu Inovasi, 
kepemimpinan dan manajemen.  

1. Keterampilan inovasi yang dibutuhkan oleh manajer: Kapasitas untuk berinovasi 
dan kreativitas, Kapasitas untuk diversifikasi area bisnis, Kapasitas untuk 
mengidentifikasi dan mengeksploitasi bisnis baru peluang, keterampilan 
manajemen Proyek untuk menghubungkan tujuan proyek dengan konteks bisnis, 
Kapasitas dan kemauan untuk mengambil risiko, Kapasitas untuk mengatur 
sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi peluang, Kapasitas untuk 
menciptakan dan mengembangkan jaringan nasional dan internasional. 

2. Keterampilan kepemimpinan: Kinerja karyawan, peluang Pengembangan, 
Motivasi karyawan, Kepuasan karyawan, Komunikasi, Mengelola harapan, 
Mengintegrasikan perbedaan budaya. 

3. Keterampilan manajemen yaitu Bentuk dan model baru organisasi kerja, teknologi 
baru, Perubahan organisasi, Inisiatif, pengambilan keputusan dan tanggung jawab, 
Kapasitas untuk mengelola kesepakatan dan aliansi strategis, Analisis Informasi, 
Kompetensi sosial dan relasional. 

 

KEBIJAKAN TERKAIT REGULASI, KOLABORASI, DAN LITERASI KEUANGAN  
Hal ini sejalan dengan misi OJK yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu menyiapkan lima 
kebijakan dan inisiatif yang diarahkan antara lain untuk mendukung pembiayaan sektor-
sektor prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan 
UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan 
serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan 
(www.ojk.go.id, 2019). Lima kebijakan dan inisiatif tersebut yaitu: 

 1. Alternatif Pembiayaan Sektor Strategis Pemerintah. 
 2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional. 
 3. Akses Keuangan bagi UMKM dan Masyarakat di Daerah Terpencil. 
 4. Mempersiapkan Industri Jasa Keuangan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 
 5. Mereformasi Bisnis Proses Industri dan Internal OJK. 

 

http://www.ojk.go.id/


 
Gambar 13.4. lima kebijakan dan inisiatif OJK 2019 

Sumber : www.ojk.go.id, 2019 

 

http://www.ojk.go.id/


 

Hal yang perlu dibangun dalam kebijakan terkait regulasi, kolaborasi, dan literasi 
keuangan yaitu pemahaman tentang strategic role yang membantu dalam memahami peran 
setiap pihak dengan benar dan tepat sehingga dapat mendukung usaha yang spesifik dan yang 
bergerak secara dinamis (firm-spesific dynamic capability). Disisi lain, perlu adanya strategic 

planning capability yang mendukung dalam pencapaian untuk beradaptasi dengan bisnis 
model (business model adaptability). Selain itu, diperlukan organisasi yang lincah untuk dapat 
menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi (organizational agility). 
Oleh karena itu, dengan adanya semua hal tersebut maka usaha akan mampu mencapai nilai 
optimal yang berkelanjutan (sustained value)   

 

 
 

Gambar 13.5. Model Pengembangan Penelitian  
Kebijakan Dalam Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan Dalam UMKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROSARIUM 
Pengusaha individu yang mengambil tentang peran mengelola implementasi 

kombinasi sumber daya baru dan kemampuan. 

Variasi mengacu pada berbagai jenis data yang dikumpulkan, sementar 

Variabilitas mewakili peluang dinamis yang tersedia oleh menafsirkan data yang 
tidak terstruktur. 

Volume mengacu pada kemampuan untuk menyimpan dan mengambil data 
secara efisien 

Veracity mengidentifikasi bagaimana data dianalisis untuk memastikan semua 
strategi dan memenuhi peraturan Persyaratan. 

Visualisasi dicapai dengan menggunakan alat seperti kecerdasan buatan untuk 
menghasilkan model. 

Nilai meliputi bagaimana strategi menghasilkan laba dapat dibangun dan 
disempurnakan perbedaan struktur mikro. 

 

 

KASUS 

Fintech: Instrumen Kolaboratif Untuk Capai Pembangunan Inklusif, 

Berkelanjutan, dan Berkeadilan 
 
JAKARTA  – Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui program 
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan 
lokakarya Peran Teknologi Keuangan dalam Pembangunan, dengan tema “Fintech untuk 

Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pada Rabu, 24 Mei 2017, di Gedung Utama 
Kementerian PPN/Bappenas. Lokakarya ini bertujuan untuk bersama-sama mencari solusi 
dalam menghadapi tantangan pengarusutamaan pembangunan inklusif melalui teknologi 
keuangan, dan membangun momentum pemanfaatan layanan keuangan digital dalam 
kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 
 
Dalam kata sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro 
mengatakan teknologi keuangan (financial technology) atau yang lebih populer disebut 
sebagai Fintech, diharapkan dapat menjadi jawaban dari tantangan sistem keuangan di 
Indonesia. “Kementerian PPN/Bappenas memandang Fintech sebagai salah satu elemen 
strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif, dan sekaligus dapat menciptakan 
pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses 
layanan jasa keuangan formal. Pada 2016, Asosiasi Fintech Indonesia mendata setidaknya 
terdapat 140 pemain Fintech di Indonesia. Diharapkan dengan semakin meningkatnya literasi 
keuangan masyarakat Indonesia, maka investasi jangka panjang dan penempatan modal pada 
berbagai sektor-sektor produktif juga dapat ditingkatkan,” jelas Menteri Bambang. 
 
Lebih lanjut, Menteri Bambang menjelaskan tiga prioritas pembangunan yang dapat 
digerakkan oleh pemanfaatan Fintech. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan 
aktivitas ekonomi kelompok yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kedua, mobilisasi uang yang ada di 
masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, 
mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti 



energi bersih, dan/atau membiayai inovasi yang penting dalam rangka peningkatan produksi 
pertanian dan perikanan. “Dari hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan 
pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur pada 2018 sekitar Rp 5.248 Triliun, 
namun dengan keterbatasan kapasitas fiskal maka 62 persen sumber pembiayaan harus 
berasal dari masyarakat. Kami melihat Fintech memiliki kapabilitas untuk mengisi potensi 
pasar yang cukup besar tersebut, sehingga pada akhirnya Fintech juga dapat meningkatkan 
kesejahteraan rumah tangga miskin melalui pembiayaan usaha, akses terhadap air bersih dan 
listrik, dan pengelolaan keuangan untuk pendidikan dan kesehatan,” jelas beliau. 
 
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, keuangan 
inklusif merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sasarannya adalah meningkatkan akses 
masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi 
yang inklusif dan berkeadilan. Sejalan dengan sasaran RPJMN tersebut, berdasarkan 
Survei Deloitte Consulting dan Asosiasi Fintech Indonesia pada 2016, terdapat tiga hal yang 
dapat mendorong penerapan Fintech di Indonesia, yakni regulasi yang lebih jelas, kolaborasi, 
dan utamanya literasi keuangan. 
 
Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) pada 2016 menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan sebesar 29,66 
persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82 persen. Merespons hal tersebut, 
pemerintah akan terus mendorong dan melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan 
agar target Indeks Inklusi Keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) sebesar 75 
persen, dapat dicapai pada 2019. 
 
Namun, data dari OJK menunjukkan baru sekitar 67 persen orang dewasa di Indonesia pada 
2016 yang mendapatkan akses di lembaga keuangan formal; Bank Dunia menerangkan sekitar 
49 juta unit UKM belum bankable; sementara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 
pangsa kredit baru mencapai 35,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu, 
kebijakan yang adaptif terhadap teknologi serta kemitraan dengan pihak swasta dan layanan 
jasa keuangan, sangat diperlukan agar dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian 
sasaran RPJMN 2015-2019. 
 
Pemerintah Australia sangat mendukung kebijakan dan program Pemerintah Indonesia ini 
untuk meningkatkan Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan. “Pemerintah 
Australia melalui program KOMPAK memiliki kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan 
UKM dalam mengakses pasar dan jasa keuangan,” jelas Astrid Kartika, Unit Manager for Basic 
Services – Human Development Section, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia. 
Menurutnya, diseminasi informasi kepada kelompok khusus, terutama masyarakat pedesaan 
dan kelompok difabel, adalah kunci memperluas akses dan literasi keuangan di Indonesia. 
 
Dalam laporan McKinsey Global Institute yang berjudul “Digital Finance for All: Powering 

Inclusive Growth in Emerging Economies”, layanan keuangan digital dapat memberikan akses 
kepada 1,6 miliar orang yang tidak memiliki rekening bank untuk masuk ke sektor usaha 
formal. Sebanyak 95 juta lapangan kerja baru dapat diciptakan, dan PDB negara-negara 
berkembang meningkat sebesar $3,7 Triliun. “Pemanfaatan Fintech terbukti mampu 



membuka akses yang lebih besar terhadap layanan jasa keuangan formal, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Tantangannya bagi 
Indonesia adalah menjadikan proses pembangunan dan pelayanan publik adaptif terhadap 
perkembangan Fintech. Hal ini yang akan coba kita dorong dalam proses perencanaan 
pembangunan,” ungkap Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas 
Muhammad Cholifihani. 
 
Lokakarya ini diharapkan dapat menyusun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah 
dalam merencanakan dan melaksanakan program keuangan inklusif 
melalui Fintech, terutama pada pelayanan publik. Lokakarya ini melibatkan sektor swasta 
yang berhasil menerapkan Fintech dalam pelayanan maupun usahanya. Hadir CEO Gojek 
Nadiem Makarim, Vice President PT Amartha Mikro Fintek Aria Widyanto, CEO Kitabisa M. 
Alfatih Timur, dan Executive Director WeCare.id Gigih Rezki Septianto, yang di dalam 
lokakarya ini sekaligus bertindak sebagai narasumber dalam sesi Diskusi Panel: Inisiatif dan 

Kolaborasi dengan Sektor Swasta. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi Rembuk Ide dan 

Kolaborasi, yang dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) Fintech dan Kesehatan; (2) Fintech, 
Pendidikan, dan Infrastruktur Dasar; dan (3) Fintech, Tenaga Kerja, dan Kewirausahaan, 
membahas potensi kolaborasi swasta dengan pemerintah di berbagai sektor serta 
pembelajaran penggunaan Fintech dalam pelayanan publik. * 
Sumber: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/fintech-instrumen-kolaboratif-
untuk-capai-pembangunan-inklusif-berkelanjutan-dan-berkeadilan 
 
Pertanyaan: 

1. Analisislah kasus di atas dengan pemahaman Anda! 
2. Bagaimana hubungan Inovasi Model Bisnis dengan kolaborasi Fintech ini! 

 

DISKUSI 
1. Bagaimana Inovasi Model Bisnis dapat menjadi manfaat dan solusi untuk 

pengembangan perusahaan? 
2. Bagaimana big data menjadikan solusi pemecahan masalah perusahaan? 
3. Ketrampilan apa yang sebaiknya dimiliki seorang manajer untuk mampu mengelola 

persaingan teknologi informasi di era Fintech ini? 
4. Bagaimana kebijakan terkait regulasi, kolaborasi dan literasi keuangan? 
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PANDUAN PENERAPAN FINANCIAL TECHNOLOGY MELALUI REGULASI, 



KOLABORASI, DAN LITERASI KEUANGAN PADA UMKM 

 

Buku ini mengulas secara lengkap tentang perkembangan financial technology berkaitan 

dengan regulasi, kolaborasi, dan literasi keuangan. Hal ini sangat relevan dengan 

perkembangan di era revolusi industri 4.0. Buku ini juga dilengkapi dengan kasus dan 

pertanyaan serta diskusi dari setiap topik pembahasan sehingga dapat digunakan dalam 

mengajar dan sekaligus sebagai referensi. Kelebihan dari buku ini yaitu menjelasakan juga 

tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai bagian yang mengalami proses dari 

revolusi industri 4.0 sehingga dapat dengan siap beradaptasi dengan pemahaman yang baik 

berkaitan dengan regulasi, kolaborasi, dan literasi keuangan.  

Berbagai topik pembahasan di dalam buku ini meliputi, antara lain: 

1. Peran Strategis UMKM pada Tantangan Globalisasi Kini 

2. Permasalahan dalam Pengembangan UMKM di Indonesia 

3. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan UMKM 

4. Pentingnya Literasi Keuangan Pada UMKM 

5. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 

6. Konsep Fintech dan kemampuannya 

7. Konvergensi industri dan Evolusi peluang bisnis baru 

8. Regulasi Fintech 

9. Segmen yang muncul: RegTech, InsurTech, dan Lawtech 

10. IoT dan Cybersecurity 

11. Peran Kolaborasi dalam Financial Technology 

12. Koordinasi Stakeholder dengan angel investor, fund manager, mentor perusahaan 

13. Kebijakan Terkait Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


