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Abstra k
Masyarakat Ekonomi ASEAN 20 15 akan mengarahkan perekonomian negara-negara ASEAN dan
negara-negara mitre ASEAN kearah suatu integrasi ekonomi yang ditandai olch: (i) Terbentuknya pasar
tunggal dan memiliki basis produksi; (ii) Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (iii) Kawasan dengan
pcmbangunan ekonomi yang mereta; serta (iv) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonorni global.
Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan tantangan bagi Indonesia, di mana integrasi ekonomi mcnuntut
adanya kemapanan dari Usaha Keci l Menengah (UKM) sehingga UKM mampu bersaing ditengah persaingan
global. Oleh karena itu, diburuhkan peran aerta pemerintah unruk rncmbuat suatu rangkaia n kebijakan
ekonomi yang mendukung para wirausaha (emrepreneurs ) yang bcrgerak di industri kecil dan menengah
sehingga mampu meningkalkan daya saing untuk berkompetisi di masyerakat ekonomi ASEAN 2015.
Makalah ini ben ujuan untuk membcrik an suatu konsep tentang kebijakan moneter yang berfokus pada pro
entrepreneurship untuk meningkatkan daya saing UKM di Indonesia. Pro emrepreneurshlp merupakan
strategi kebijakan di mana kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung peningkatan faktor-faktor yang
menunjang kegiatan UKM.
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PEN DAHULUAN
Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting untuk mendukung
perekonomian Indonesia. Amin (2013) mengemukakan empat pennasalahan yang
membuat UKM sulit untuk berkembang, yaitu masalah permodalan, pemasaran produk,
kemampuan manajerial dan produktifitas usaba. Menurut Amin (2013), keterbatasan modal
yang dialami oleh UKM disebabkan karena sulitnya UKM memperoleh kredit usaha
karena jenis usaha UKM yang tidak bankable, serta minimn ya infonnasi yang diperoleh
UKM tentang sumber-sumber pemb iayaan dan tata eara memperoleh pembiayaan.
Persoalan pema saran produk berkaitan dengan rendahnya kualitas produk, ketersedi aaan
infrastruktur yang belum memadai dan pengetahuan untuk mengembangkan pema saran
yang masih terbatas. Pennasalahan kemampuan manajerial disebabkan karena sebagian
besar UKM menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendali an dan evaluasi
usaha yang memadai-yang didasari oleh minimnya pengetabuan pelaku usaha dan
karakteristik usaha yang berbentuk usaha keluarga. Pennasalaban produktifitas usaha
disebabkan karena penggunaan teknolcgi produk si yang sederhana sehingga UKM sulit
untuk mengembangkan usahanya.
Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pennodalan adalah melalui
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) . Pada tabun 2013 pemerintah meningkaikan target
penyaluran KUR menjadi Rp 36 triliun dari Rp 30 triliun pada tahun 2012. Namun,
pennasalahan yang masih terjadi adalah masih tingginya suku bunga KUR yang
dibebankan, di mana saat ini suku bunga efektif KUR Bank Rakyat- Indonesia (BNI)
meneapai 22 persen per tahun untuk mikro dan 14 persen per tabun untuk non mikro.
Kondisi suku bunga KUR saat ini bertentangan dengan arah kebijakan SI rate yang
ditetapkan Bank Indonesia (BI) . Kebijakan penurunan BI rate dari 6 persen menjadi 5,75
persen merupakan langkah yang diambil BI untuk menstimulus perekonomian sehingga
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