
 

LAPORAN AKHIR 



 i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Pandemi covid-19 menjadi penyakit global yang menyerang sebagian 

besar negara-negara di dunia. Dampak kesehatan menjadi salah satu dampak 

yang meresahkan karena pandemic covid-19 ini mengancam keselamatan 

manusia. DAmpak lain yang dirasakan adalah ekonomi masyarakat. Terjadinya 

social shock terhadap penularan penyakit ini, bukan saja menghambat 

mobilitas masyarakat namun termasuk berhentinya beberapa sector ekonomi 

penting. 

Salah satu dampak pandemi COVID-19 adalah IKM, UMKM dan sektor 

informal. Sebagian mereka yang terkena dampak COVID-19 bergerak di bidang 

kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terpengaruh yaitu 

makanan, minuman, jasa, industri kreatif dan pertanian. 

Upaya untuk mengurangi dampak dilakukan baik berupa stimulus 

modal usaha, bantuan peralatan, bantuan teknis, pelatihan dan fasilitasi 

digital marketing agar roda perekonomian kembali berputar. Perekonomian 

jalan, masyarakat sehat dan semua lini bergerak yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Kajian ini sangat berguna karena membuka mata akan kondisi yang 

sbenarnya terjadi. Saya berharap kajian ini dapat mematik pemerintah daerah 

khusunya OPd yang bertanggungjawab terhadap perkembangan usaha 

masyarakat. Semoga dengan kajian ini semakin banyak OPD yang inovatif 

mengembangkan masyarakat dengan berbagai program yang responsive 

terhadap Covid-19. 

 

       Surakarta, Maret 2021 

       Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 

membawa dampak yang merugikan dalam berbagai bidang khususnya 

bidang kesehatan dan ekonomi. Menurut IMF risiko ekonomi dari 

epidemi tidaklah sepele. Victoria Fan, Dean Jamison, dan Lawrence 

Summers baru-baru ini memperkirakan perkiraan biaya tahunan 

pandemi sekitar $500 miliar (0,6 persen dari pendapatan global), 

termasuk kehilangan pendapatan dan biaya intrinsik dari peningkatan 

kematian. Bahkan ketika dampak kesehatan dari suatu wabah relatif 

terbatas, konsekuensi ekonominya dapat dengan cepat menjadi lebih 

besar. Liberia, misalnya, mengalami penurunan pertumbuhan PDB 8 

poin persentase dari 2013 hingga 2014 selama wabah Ebola baru-baru 

ini di Afrika barat, bahkan saat tingkat kematian keseluruhan negara 

itu turun pada periode yang sama1.  

Konsekuensi wabah dan epidemi tidak didistribusikan secara 

merata ke seluruh perekonomian. Beberapa sektor bahkan mendapat 

keuntungan secara finansial, sementara yang lain akan menderita 

secara tidak proporsional. Perusahaan farmasi yang memproduksi 

vaksin, antibiotik, atau produk lain yang diperlukan untuk 

penanggulangan wabah adalah penerima manfaat potensial. 

Perusahaan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa cenderung 

menanggung biaya yang besar, setidaknya dalam jangka pendek. 

Populasi yang rentan, terutama yang miskin, cenderung menderita 

secara tidak proporsional, karena mereka mungkin memiliki akses yang 

lebih sedikit ke perawatan kesehatan dan tabungan yang lebih rendah 

 
1 David E.Bloom, Daniel Caradette, JP Sevilla, Epidemics and Economics: New and resurgent infectious 

diseases can have far-reaching economic repercussions, IMF, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/economic-risks-and-impacts-of-
epidemics/bloom.htm 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/economic-risks-and-impacts-of-epidemics/bloom.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/economic-risks-and-impacts-of-epidemics/bloom.htm
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untuk melindungi dari bencana keuangan2.  

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

melaporkan prakiraan ekonomi yang dikeluarkan selama April-Juni 

2020 menggambarkan prospek yang semakin negatif dari skala resesi 

ekonomi global yang dipicu oleh pandemi. Dalam Prospek Ekonomi Juni 

2020, OECD memproyeksikan penurunan 6% dalam PDB global, dan 

penurunan 7,6% jika terjadi gelombang pandemi kedua pada akhir 

2020, dengan penurunan dua digit di beberapa negara yang paling 

terkena dampak, diikuti oleh pemulihan sedang sebesar 2,8% pada 

tahun 2021 Ini mengikuti perkiraan pada akhir Maret, yang 

menunjukkan bahwa dampak langsung awal dari penghentian dapat 

berupa penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat 

di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun 

sekitar satu-tiga3.  

Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa organisasi 

internasional lainnya telah mengeluarkan prakiraan tentang aspek 

dampak ekonomi dari pandemi virus corona. Pembaruan Prospek 

Ekonomi IMF Juni 2020 memproyeksikan penurunan PDB global 

sebesar 4,9 persen pada 2020, 1,9 poin persentase di bawah perkiraan 

April, diikuti oleh pemulihan parsial, dengan pertumbuhan 5,4 persen 

pada 2021. Laporan Investasi Dunia Juni 2020 memperkirakan 

penurunan investasi asing global hingga 40% pada tahun 2020, dengan 

penurunan lebih lanjut sebesar 5-10% pada tahun 2021. ILO 

memperkirakan dampak COVID-19 menghasilkan peningkatan 

pengangguran global antara 5,3 juta (skenario “rendah”) dan 24,7 juta 

(skenario “tinggi”), menandakan bahwa mempertahankan operasi bisnis 

akan sangat sulit bagi Usaha Kecil dan Menengah. WTO melaporkan 

penurunan volume perdagangan barang dagangan global pada Q1 2020 

sebesar 3% tahun-ke-tahun, dan memperkirakan penurunan yang tidak 

terjadi pada Q2 sebesar 18,5%, berpotensi menyebabkan penurunan 

 
2 Ibid 
3 OECD, SME Policy Responses 15 July 2020, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/  

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
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32% selama tahun 20204.  

Pandemi yang sedang berlangsung berimplikasi terhadap 

ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya 

aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi 

masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham 

yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian 5 . Kementrian 

Koperasi dan UMKM pada April 2020, dengan sampel UMKM yang 

terdata di Kemenkop UKM, melaporkan bahwa 56 persen UMKM 

mengaku mengalami penurunan pada hasil omzet penjualan akibat 

pandemi Covid-19, 22 persen lainnya mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan pembiayaan/kredit, 15 persen mengalami permasalahan 

dalam distribusi barang, dan 4 persen sisanya melaporkan kesulitan 

mendapatkan bahan baku mentah.   Dari seluruh UMKM yang terdata 

dalam riset ini, komposisi UMKM yang bergerak dalam industri mikro 

menempati angka 87.4%. Dampak awal pandemi Covid-19 pada sektor 

UMKM terdeteksi pada level UMKM mikro. Angka ini menunjukkan fakta 

yang lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 

72,6% dan lebih rendah dari yang dilaporkan oleh LIPI yaitu sebesar 

94,7%. Kedua riset terakhir dilakukan pada bulan Juni 2020, akhir 

Kuwartal II tahun 20206. 

Bank Indonesia melaporkan UMKM yang terpengaruh oleh 

pandemi adalah eksportir yang paling banyak terpengaruh, yaitu sekitar 

95,4% dari total eksportir. UMKM yang bergerak dalam sektor kerajinan 

dan pendukung pariwisata terpengaruh sebesar 89,9%. Sementara 

sektor yang paling kecil terimbas pandemi Covid-19 adalah sektor 

pertanian, yakni sebesar 41,5%.   Pada level pengusaha, data riset 

Kementerian Koperasi dan UKM, melaporkan UMKM yang terdiri dari 

 
4 ibid 
5 Julio Ronaldo Togas Lengkong, dkk. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Umk Beebeebless 
Collection Di Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4yNn_2MnuA
hUd8HMBHfWgAtoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2FJA
P%2Farticle%2Fdownload%2F31658%2F30224&usg=AOvVaw22CorNKuCQC2F-TuVUYpR7 
6 https://www.nu.or.id/post/read/123247/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-umkm-di-indonesia 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4yNn_2MnuAhUd8HMBHfWgAtoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2FJAP%2Farticle%2Fdownload%2F31658%2F30224&usg=AOvVaw22CorNKuCQC2F-TuVUYpR7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4yNn_2MnuAhUd8HMBHfWgAtoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2FJAP%2Farticle%2Fdownload%2F31658%2F30224&usg=AOvVaw22CorNKuCQC2F-TuVUYpR7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4yNn_2MnuAhUd8HMBHfWgAtoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2FJAP%2Farticle%2Fdownload%2F31658%2F30224&usg=AOvVaw22CorNKuCQC2F-TuVUYpR7
https://www.nu.or.id/post/read/123247/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-umkm-di-indonesia
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pedagang besar dan pedagang eceran mengalami dampak pandemi 

Covid-19 yang paling tinggi (40,92%), disusul UMKM penyedia 

akomodasi, makanan minuman sebanyak (26,86%) dan yang paling 

kecil terdampak adalah industri pengolahan sebanyak (14,25%). 

Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini 

menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan 

pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya 

beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja 

informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-

hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan 

pandemi ini akan berakhir. Kondisi tersebut yang menjadi penyebab 

utama turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi 

dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual.  

Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja 

perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor 

perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing 

yang kemudian diubah menjadi physical distancing dan bekerja dari 

atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang 

kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada 

beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya 

memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan 

keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan  

Masalah-masalah di atas juga semakin meluas jika dikaitkan 

dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Merujuk pada 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam 

rangka Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan 

kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi 

COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau 

barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk 

mencegah penyebaran COVID-19.  Pembatasan tersebut paling sedikit 

dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan 
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kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau 

fasilitas umum. Ditakutkan dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi 

terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan 

yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja UMKM 

dan perekonomian nasional seperti hasil kajian Kementerian Keuangan 

di atas. Tidak salah jika muncul kekhawatiran apalagi jika melihat 

besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang 

terserap dalam UMKM.  

Kota Surakarta yang menjadi kota budaya dengan basis 

perkonomian pada bidang perdagangan tentunya memiliki banyak 

UMKM yang memiliki kontribusi besar dalam sektor perekonomian. 

Tercatat pada tahun 2019 di Kota Surakarta terdapat sebanyak 3.316 

usaha mikro, 69 usaha kecil dan 45 usaha menengah artinya ada 

sebanyak 3.336 UMKM di Kota Surakarta yang tersebar ke dalam 23 

klaster. Selain jumlah UMKM yang cukup besar di Kota Surakarta, 

jumlah IKM di Kota Surakarta juga tidak kalah besar dan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Kota Surakarta. 

Selain UMKM dan IKM, kehadiran pedagang sektor informal seperti 

pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lainnya di Kota Surakarta 

juga memiliki peranan yang penting dalam perekonomian masyarakat.  

Berdasarkan kondisi tersebut perlu kebijakan yang strategis bagi 

pemerintah Kota Surakarta untuk keberlangsungan UMKM, IKM dan 

pedagang sektor informal dalam menghadapi masa pandemi ini. Kajian 

perlu dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah guna 

mendapatkan data dan informasi secara real mengenai permasalahan 

yang dihadapi oleh pelaku UMKM, sehingga Pemerintah Kota Surakarta 

ke depan dapat mengambil kebijakan secara tepat dalam upaya 

mempertahankan kondisi iklim usaha bagi UMKM. Untuk mengetahui 

bagaimana tingkat keberdayaan UMKM dalam masa pandemi ini, perlu 

dilakukan kajian tentang Penyusunan Kajian Dampak Pandemi Covid-

19 Pada Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal Kota 

Surakarta. 
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B. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Kajian 

Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang 

Sektor Informal Kota Surakarta, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004Nomor 104); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 tambahan Lembaga Negara 

Republik Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5429), 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5512), 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;  
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 

Tentang Pemberdayaan Industri; 

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2  Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2010 Nomor 2); 

10. Paraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Surakarta Tahun 2016-2021; 

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi 

Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus 

Disease 2019. 

12. Peraturan Menteri Koperasi Dan UMKM Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh 

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil 

Dan Menengah. 

13. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 

Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan 

Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19). 

14. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 

tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) Dan/Atau 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 

2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
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16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 

/Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan 

Nonbank.  

17. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi 

Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif Surakarta 2017-2021. 

 

C. Maksud Dan Tujuan    

Maksud Penyusunan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Pada 

Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal Kota Surakarta adalah 

menyediakan rancangan strategi dan kebijakan dalam rangka 

mendukung keberlangsungan UMKM, IKM dan Pedagang sektor yang 

terdampak pandemi COVID-19. 

Adapun tujuan kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Pandemi 

Covid-19 Pada Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal Kota 

Surakarta adalah: 

1. Menggambarkan kondisi dan situasi UMKM, IKM dan Pedagang 

sektor informal dimasa pandemi COVID-19 pada berbagai sektor 

usaha yang ada di Kota Surakarta. 

2. Menggambarkan langkah-langkah yang sudah ditempuh UMKM 

maupun IKM dan pedagang sektor informal dalam mempertahankan 

usahanya, baik dari sisi produksi, penjualan maupun tenaga kerja. 

3. Menggambarkan implementasi kebijakan stimulus jangka pendek 

pemerintah bagi UMKM, IKM dan pedagang sektor informal. 

4. Menyusun langkah-langkah strategis sebagai dasar kebijakan 

pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung keberlanjutan dan 

menghidupkan kembali UMKM, IKM dan Pedagang sektor informal. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Penyusunan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 

Pada Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal Kota Surakarta 

meliputi: 
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1. Memetakan kondisi keberdayaan UMKM, IKM, Pedagang Sektor 

Informal pada masa pandemi 

2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM, IKM, Pedagang 

Sektor Informal pada masa pandemi 

3. Menyusun rumusan kebijakan 

4. Menyusun rekomendasi. 

 

E. Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya 

dokumen Penyusunan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 pada 

Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal Kota Surakarta yang 

komprehensif dan berkualitas. 

 

F. Sistematika Laporan Akhir 

Sistematika laporan Akhir Penyusunan Kajian Dampak Pandemi 

Covid-19 Pada Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal Kota 

Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan, Ruanglingkup, Hasil yang diharapkan serta 

sistematika laporan. 

2. Bab II Pendekatan Teknis dan Metode  berisi pendekatan teknis, 

kerangka pikir dan metodologi dalam pelaksanaan pekerjaan 

3. Bab III  Kota Surakarta Selayang Pandang, berisi tentang kondisi 

aspek Geografis dan Demigrafis, Aspek Kesejahteraan dan 

Pemerataan Ekonomi, Aspek Ketenagakerjaan dan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

4. Bab IV Iklim Usaha Masa Pandemi Covd-19 berisi gambaran 

tentang kondisi umum UMKM, IKM dan Pedagang sektor informal, dan 

kondisi usaha masa  pandemic covid-19. 

5. Bab V Permasalahan Strategi dan Kebijakan 

6. Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan Rekomendasi
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BAB II 

PENDEKATAN TEKNIS DAN METODE 

 

A. Pendekatan Teknis 

1. Industri Kecil dan Indsutri Menengah (IKM) 

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat 

lebih tinggi, termasuk jasa industri yang tertuang dalam Undang-

Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Klasifikasi dalam 

kagiatan usaha industri sesuai amanat Undang-undang ditetapkan 

oleh Kementrian Perindustrian melalui Peraturan Menteri 

Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga 

Kerja dan Nilai Investasi Untuk Kasifikasi Usaha Industri.   

Terdapat 3 kagiatan usaha industri yaitu Industri Kecil; Industri 

Menengah dan Industri Besar. Kegiatan Usaha Indsutri Kecil 

merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan 

belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. Sedangkan kegiatan usaha Industri 

Menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 

(Sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling 

sedikit dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau 

mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan 

memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 

belas milyar rupiah). 

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Pengaturan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Melihat undang-undang tersebut, jika diperinci berdasarkan masing-

masing kelompoknya, maka terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
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Usaha Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

ini.  

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 sesuai yang diatur 

dalam Undang-Undang. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria yang digunakan untuk 

mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil 

penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; 
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
b. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut : 

1) 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;  

2) 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). 
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c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : 
1) 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;  
2) 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 rupiah7. 

 

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk 

dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah 

didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel 

pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu 

dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan 

seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan 

manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan 

kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuaan akan menunjang 

keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien 

dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan 

pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan 

dalam mengelola usaha tersebut. 

Secara umum, sektor usaha Kecil dan Menengah memiliki 

karakteristik sebagai berikut :8 

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan 
sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi 
pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date 

sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.  
b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang 

sangat tinggi.  
c. Modal terbatas  
d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih 

sangat terbatas.  
e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan 

untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka 

panjang.  

 
7UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM 
8Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 
2010), hal. 32 
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f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar 
sangat terbatas.  

g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, 
mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk 

mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus 
mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.  
 

Beberapa definisi UMKM  yang berkembang pada prinsipnya di 

negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek (1) jumlah tenaga 

kerja, (2) pendapatan dan (3) jumlah aset. World Bank, membagi UKM 

ke dalam 3 jenis, yaitu : (1) Medium Enterprise, dengan kriteria: jumlah 

karyawan maksimal 300 orang, pendapatan setahun hingga sejumlah 

$ 15 juta, jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta. (2) Small Enterprise, 

dengan kriteria : jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan 

setahun tidak melebihi $ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi $ 3 

juta. (3) Micro Enterprise, dengan kriteria : jumlah karyawan kurang 

dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu dan 

jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu. 

Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki 

minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed 

productive asset) di bawah SG $ 15 juta. Malaysia, menetapkan 

definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang 

bekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang 

modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini 

dibagi menjadi dua, yaitu : Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah 

karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M 

$ 500 ribu dan Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah 

karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah 

M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta. 

Jepang, membagi UKM sebagai berikut : (1) Mining and 

manufacturing, dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300 orang 

atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5 juta, (2) 

Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang 

atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu dan (3)  Retail, dengan 
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kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal 

saham sampai US$ 820 ribu serta (4)  Service, dengan kriteria jumlah 

karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 

420 ribu. Korea Selatan, mendefinisikan UKM sebagai usaha yang 

jumlahnya di bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US$ 

60 juta. 

European Commision, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu : (1) 

Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :jumlah karyawan kurang 

dari 250 orang,  pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta dan 

jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta. (2) Small-sized Enterprise, 

dengan kriteria : jumlah karyawan kurang dari 50 orang,  pendapatan 

setahun tidak melebihi $ 10 juta dan  jumlah aset tidak melebihi $ 13 

juta. (3) Micro-sized Enterprise, dengan kriteria : jumlah karyawan 

kurang dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta, 

jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta 9. 

 

3. Sektor Informal 

Sektor informal adalah sektor ekonomi yang terdiri dari unit 

usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan 

barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja 

dan pendapatan bagi dirinya masing-masing, dan dalam usahanya itu 

sangat dibatasi oleh faktor kapital, baik fisik maupun ketrampilan10. 

Karakteristik sektor informal diantaranya sangat mudah dimasuki, 

sanggat tergantung pada sumber daya asli, modal diperoleh secara 

lokal dan sedikit, kepemilikan bersifat pribadi, oprasi bersekala kecil, 

sangat kurang perencanaan, padat karya dan teknologi yang 

diadaptasikan, produktivitas sanggat rendah, biaya produksi 

pasokan, produksi harga dan kesesuaian anggaran pendapatan. 

 
9 https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/definisi-dan-kriteria-ukm-menurut-lembaga-dan-
negara-asing/  
10 Soeratno, (2000), ”Analisa Sektor Informal : Studi Kasus Pedagang Angkringan di Gondokusuman 
Yogyakarta”, Jurnal OPTIMUM, Volume 1 Nomor 1 September 2000, Yogyakarta. 

https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/definisi-dan-kriteria-ukm-menurut-lembaga-dan-negara-asing/
https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/definisi-dan-kriteria-ukm-menurut-lembaga-dan-negara-asing/
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Ciri-ciri sektor informal sebagai berikut11 :  

a. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik. Usaha pada 
sektor informal tidak menggunakan fasilitas / kelembagaan yang 

tersedia seperti sektor formal; 
b. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha; 

c. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun 
jam kerja; 

d. Kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah 

kadang tidak sampai sektor ini; 
e. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke lain 

subsektor; 
f. Teknologi yang digunakan bersifat primitif; 
g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi 

juga relatif kecil; 
h. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan one man enter 

prises dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga; 
i. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan 

sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi; 

j. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsikan oleh golongan 
masyarakat kota/desa yang berpenghasilan menengah; 

k. Produktivitas dan pendapatan lebih rendah dari usaha-usaha 
besar.  

 

Sektor informal ini mula-mula diperkenalkan oleh Keith Hart 

yang merupakan hasil kajian mengenai aktivitas perekonomian yang 

unik di Accra dan Gana. Dalam penelitiannya itu dia menemukan 

adanya variasi yang besar dalam hal tersedianya peluang pendapatan 

legal dan illegal pada kelompok miskin perkotaan (Gilbert dan Gugler, 

1996 : 95) 12 . Definisi sektor informal tersebut sering dilengkapi 

dengan suatu daftar kegiatan yang terlihat apabila seseorang 

menyusuri jalan-jalan suatu kota Dunia Ketiga: pedagang kaki lima, 

penjual koran, pengamen, pengemis, pedagang asongan, pelacur, dan 

lain-lain. Mereka merupakan pekerja yang tidak terikat dan tidak 

terampil dengan pendapatan rendah dan tidak tetap. Dari hasil 

penelitian Hart tentang sektor informal di dunia ketiga itulah 

 
11 Mulyadi, S.. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan (Jakarta:PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003) 
12 Gilbert, G. & Gugler, J. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Tiara 
Wacana. 
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memunculkan perhatian ilmuwan-ilmuwan sosial terhadap 

keberadaan sektor informal.  

Merebaknya sektor informal ini tidak dapat dilepaskan dari 

fenomena industrialisasi dan urbanisasi di perkotaan. Industrialisasi 

yang ditandai dengan pembangunan yang mengutamakan perkotaan 

(urban bias) telah mengakibatkan jurang pemisah yang bertambah 

lebar antara kondisi perekonomian perkotaan dan pedesaan. Dan 

kebanyakan negara berkembang mengabaikan sektor pertanian di 

desa untuk mendapatkan sumber daya dalam upaya meningkatkan 

usaha industrialisasi dan urbanisasi (Manning, 1995 : 11)13.  

Kondisi urbanisasi berlebih ini menyebabkan adanya tiga gejala 

yang menunjukkan bahwa kota-kota telah tumbuh terlalu pesat 

untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara sedang 

berkembang, yaitu 1) jumlah penganggur dan setengah penganggur 

yang besar dan semakin meningkat; 2) proporsi tenaga kerja yang 

bekerja pada sektor industri perkotaan hampir tidak dapat bertambah 

malahan mungkin semakin berkurang; dan 3) jumlah penduduk dan 

tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah 

tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan 

transportasi yang memadai. Pada akhirnya permasalahan riil yang 

kemudian timbul adalah bukan lagi menyangkut pada pertumbuhan 

ekonomi semata, namun juga telah menyentuh pada masalah baru 

yaitu mengenai pengangguran dan segala konsekuensinya14.   

Pertumbuhan sektor informal dan industri kecil dalam masa 

krisis ekonomoni dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) sebagian 

besar memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas 

permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat 

pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh 

terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan 

tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan; 2) 

 
13 Manning, C. dan Effendi, T.N. 1995. Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Jakarta 
: Gramedia. 
14 Ibid 
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sebagian besar tidak mendapat modal dari bank, implikasinya 

keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak 

banyak mempengaruhi sektor ini 3) mempunyai modal yang terbatas 

dan pasar yang bersaing 15. 

Sektor informal merupakan penopang ekonomi negara yang 

awalnya tidak diperhitungkan, namun memiliki keunggulan terutama 

dalam mensikapi perubahan yang cepat dan global. Pandemi covid-19 

ini menjadi pembelajaran bahwa sector informal mampu bertahan 

ditengah perubahan ekonomi global.  

 

4. Industri Kecil dan Menengah 

Industri kecil dan menengah di Indonesia memiliki peran yang 

strategis dalam perekonomian Nasional. IKM memiliki ragam produk 

yang sangat banyak, kemudian mampu mengisi wilayah pasar yang 

sangat luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas 

serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dalam 

masa pandemi sekarang ini maka kebiajakan pemerintah dalam 

mempertahankan eksistensi para pelaku IKM sangat diperlukan untuk 

menjaga kestabilan Ekonomi Nasional. Dalam Undang-Undang No. 3 

Tahun 2014 tentang Perindustrian dikemukakan bahwa dalam usaha 

Pemberdayaan IKM peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 

Pemberdayaan IKM dapat dilakukan melalui: 

a. Perumusan Kebijakan 
Perumusan kebijakan dibuat oleh Mentri yang kemudian 
menetapkan prioritas pengembangan IKM dengan mengacu pada 

sumberdaya Industri Daerah; penguatan dan pendalaman 
struktur indsutri Nasional; dan perkembangan ekonomi Nasional 

dan Global. 
b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan 

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui peningkatan 

kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh 
lapangan, serta konsultan industry kecil dan menengah; dan 

 
15 Hartati Sulistyo Rini, Dilema Keberadaan Sektor Informal. Jurnal Komunitas Research and Learning 
in Sociology and Anthropology,  4 (2) (2012) : 200-209  
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas 
 
 

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas
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kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan 
pengemangan, serta asosiasi indusri dan asosiasi preofesi terkait. 

c. Pemberian Fasilitas 
Pemberian fasilitas dapat diberikan dalam bentuk peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; 
bantuan dan bimbingan teknis; bantuan bahan baku dan bahan 
penolong; bantuan mesin dan peralatan; pengembangan produk; 

bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk 
mewujudkan Industri Hijau; bantuan informasi pasar, promosi, 
dan pemasaran; akses pembiayaan, termasuk mengusahakan 

penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; penyediaan Kawasan 
Industri untuk industri kecil dan Indsutri Menengah yang 

berpotensi mencemari lingkungan; dan pengambangan, 
penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri 
kecil dan menengah, indsutri kecil dengan industri besar, dan 

industri menegah dengan industri besar, serta industry kecil dan 
industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip 

saling menguntungkan. 
 
 

Usaha kecil dan menengah diberi nama dengan kata sifat yang 

menunjukkan ukuran, demikian para ekonom cenderung membaginya 

menjadi kelas-kelas menurut beberapa indikator kuantitatif yang dapat 

diukur. Itu Kriteria paling umum untuk membedakan antara bisnis 

besar dan kecil adalah jumlahnya karyawan (Hatten: 2011). Salah satu 

upaya pertama untuk memberikan definisi UKM adalah bahwa dari 

Laporan Bolton 1971 (Carter dan Jones-Evans: 2006). Laporan ini 

menyarankan dua pendekatan definisi: pendekatan kuantitatif dan 

pendekatan kualitatif. Akademisi, pembuat kebijakan, lembaga 

internasional dan badan statistik terutama menerapkan kuantitatif 

kriteria dalam mendefinisikan UKM.  Komisi Eropa mempromosikan 

kriteria jumlah staf sebagai yang utama. Komisi Eropa melalui 

pedoman menentukan kriteria untuk mendefinisikan adalah: jumlah 

karyawan, omset dan neraca tahunan (European Commission: 2005)16.  

Kesulitan atas definisi seringkali membingungkan yaitu antara 

industry kecil menengah dan usaha kecil menengah. Usaha Kecil dan 

 
16  Gentrit Berisha.Justina Shiroka Pula. Defining Small and Medium Enterprises: a critical review 

Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences Vol 1 No 1.www.iipccl.org 
IIPCCL Publishing, ISSN 2410-3918 Tirana-Albania March 2015 
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Menengah atau UKM adalah sebuah usaha yang melakukan aktivitas 

dalam bentuk menjual kembali berbagai aneka jenis produk yang di 

hasilkan oleh IKM atau Industri Kecil dan Menengah. Seperti halnya 

Warung Kecil hingga warung besar. UKM biasanya melakukan aktivitas 

dalam bidang jasa seperti laundry, perbaikan alat elektronik, mesin 

dan lain sebagainya. Sementara IKM adalah sebuah usaha yang 

memproduksi berbagai macam jenis produk yang di gunakan dalam 

berbagai keperluan aktivitas makhluk hidup ataupun yang lainnya. 

Jika seseorang memiliki aktivitas produksi dan pemasaran secara 

langsung, maka dapat di sebut sebagai dan IKM. 

Produk IKM akan tersuplay dengan baik jika para UKM 

didukung dengan berbagai kemudahan teknik sistem distribusi yang 

dilakukan oleh para IKM bersama dengan UKM. Tanpa adanya Pelaku 

usaha UKM, para pelaku usaha IKM akan menjadi kesulitan dalam 

men-supply hasil produksi dari industri yang dijalaninya 17. Sebagai 

pembeda antara UKM dengan IKM dapat ditengok dari kriteria sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1. 

Perbedaan IKM dan UKM 

No Jenis Kekayaan Hasil 

1. Usaha Kecil Rp50 juta - Rp500 
juta 

Rp300 juta – Rp2 
miliar 

2. Industri kecil Sampai dengan 
Rp200 juta 

Hebih kecil dari Rp1 
miliar 

3. Usaha Menengah 

 

Rp500 juta – Rp10 
miliar 

Rp2 miliar  - Rp50 
miliar 

4. Industri Menengah   

 

Rp200 juta – Rp10 

miliar 

Rp1 miliar - Rp50 

miliar 

 

5. Usaha Kecil dan Menengah 

Dalam rangka menumbuhkan dan mendukung iklim usaha 

bagi UMKM, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah menetapkan 8 

 
17 https://republika.co.id/berita/pux1g1/apa-perbedaan-ikm-dan-ukm 

 

https://republika.co.id/berita/pux1g1/apa-perbedaan-ikm-dan-ukm
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aspek kebijakan dalam penumbuhan iklim usaha UMKM. Kedelapan 

aspek kebijakan tersebut meliputi : 

a. Pendanaan  

1) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit 
perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; 

2) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas 
jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah; 

3) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan 
secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam 

pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan;  

4) 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.  

b. Sarana dan Prasaran 
1) Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan 

mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; 

2) Memberikan keringan tarif prasarana tertentu bagi Usaha 
Mikro dan Kecil. 

c. Informasi usaha 
1) Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data 

jaringan informasi bisnis; 

2) Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, 
sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan 
teknologi mutu; 

3) Memberikan jaminan transparasi dan akses yang sama bagi 
semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala 

informasi usaha. 
d. Kemitraan 

1) Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah; 
2) Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

dan Usaha Besar; 
3) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 

dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah; 
4) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 

dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah; 
5) Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
6) Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin 
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tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi 
konsumen; 

7) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusataan 
usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang 

merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
e. Perizinan usaha 

1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan 

sistem pelayanan terpadu satu pintu; 
2) Membebaskan biaya perizinaan bagi Usaha Mikro, dan 

memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha kecil. 

f. Kesempatan berusaha 
1) Menentukkan peruntukan tempat usaha yang meliputi, 

pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi setra 
industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, 
lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainya; 

2) Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan 
kecil di Subsektor perdagangan ritel; 

3) Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah; 

4) Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh 

Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; 
5) Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan; 
6) Memiliki ciri khas tertentu di setiap produk yang diproduksi 

agar dapat menarik konsumen. 
g. Promosi dagang  

1) Meningkatkan promosi produk Usaha Mikro Kecil, dan 
Menengah di dalam negeri dan luar negeri; 

2) Memperluas sumber pendanaan untuk promosi Produk Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah di dalam negeri dan luar negeri; 
3) Memberikan insetif dan tata cara pemberian insetif untuk 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan 

pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk 
dalam dan luar negeri; 

4) Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas 
produk dan desain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 
kegiatan usaha dalam dan luar negeri. 

h. Dukungan kelembagaan 
Mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, 

lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan 
mitra bank, dan lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah. 

 
Sedangkan dalam upaya pemberdayaan UMKM di Indonesia 

juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 

4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

adalah sebagai berikut:  
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a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan 

prakarsa sendiri;  
b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan;  
c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi 

pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM); 
d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM); 

e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 
secara terpadu. 

 

6. Pandemi COVID-19 dan Implikasi Bagi Pelaku Usaha IKM, UMKM 

dan Pedagang Informal 

Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan 

sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini 

bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh 

dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, 

menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona 

sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. 

Mengutip dari tulisan Aknolt Kristian Pakpahan yang berjudul 

COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 

Pandemi COVID-1918 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan 

dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, 

pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada 

perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. 

Pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang 

ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, 

jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan 

konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah 

kepada ketidakpastian. 19  Prediksi di atas mengancam juga 

perekonomian nasional Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan 20 

 
18 https://core.ac.uk/download/pdf/305104996.pdf 
19 “SME Policy Responses,” OECD 2020, diakses 23 April 2020, https://read.oecd-
ilibrary.org/view/?ref=119_119680- i6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses. 
20 Ibid 

https://core.ac.uk/download/pdf/305104996.pdf
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menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi 

COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang 

punggung perekonomian nasional terdampak secara serius tidak saja 

pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada 

jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena 

pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 

terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 

persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga 

kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor 

ekonomi).21 

Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUKM ada 

sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka 

terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: 

sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen 

melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen 

melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen 

melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.22 

Masalah-masalah diatas juga semakin meluas jika dikaitkan 

dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Merujuk pada 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB 

dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB meliputi 

pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang 

diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap 

pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau 

 
21 “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018,” 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, diakses 23 April 2020, 
http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20
KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM) 
22 Riska Rahman, “37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid,” The Jakarta Post, 16 April 

2020, https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government-
prepares-aid.html. 
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kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19.23  

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 

persen pada tahun 2018. Kontribusi ini menunjukkan peran UMKM 

sebagai tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. 24  Mengutip 

dari laman www.djkn.kemenkeu.go.id, Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID- 19) bukan hanya berdampak pada kesehatan 

manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem 

keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas 

ekonomi domestik.  

Menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah mengambil 

strategi kebijakan “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”. Langkah 

awal dalam masa extraordinary ini adalah Pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang. Langkah tersebut diperkuat dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung 

Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.  

Program tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan 

daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia 

secara keseluruhan. Dimulai dari rumah tangga masyarakat yang 

 
23 Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan 

COVID-19, diakses 23 April 2020, 

http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Ber

skala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf. 
24 Arif Budianto, “8 Juta UMKM Ditarget Bertransaksi Online Pada 2019,” Koran Sindo, diakses 22 April 2020, 

http://www.djkn.kemenkeu.go.id/
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paling rentan, lalu ke sektor usaha. Pelan-pelan roda perekonomian 

mulai berputar. Adapun Program PEN dimaksud adalah: 

1. Menganggarkan belanja penanganan Covid-19 

2. Melakukan perlindungan sosial melalui Bansos kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah 

3. Membantu Pemda dan Sektoral KL diantaranya program Padat 

Karya 

4. Subsidi bunga UMKM 

5. Pembiayaan Korporasi. Terdapat Lembaga Penjaminan 

diantaranya PT SMI, PT PII, LPEI sebagai lembaga Special Mission 

Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan 

6. Insentif Usaha berupa pajak 

 

Kebijakan utama yang dilakukan oleh Pemerintah dalam 

mempertahankan keberlanjutan UMKM yaitu melalui Restrukturisasi 

kredit UMKM dan Kredit modal kerja UMKM. Dukungan pemerintah 

terhadap UMKM selama pandemi Covid-19 diwujudkan dalam enam 

kebijakan yang dapat digolongkan dalam tiga kelompok kebijakan, 

yakni restrukturisasi kredit UMKM, kredit modal kerja, dan dukungan 

lainnya.   

Kebijakan restrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan: 1) 

relaksasi penilaian kualitas aset serta 2) penundaan pokok dan 

subsidi bunga. Kebijakan modal kerja dilakukan dengan pemberian: 

3) kredit modal kerja berbunga murah serta 4) penjaminan kepada 

Askrindo dan Jamkrindo. Sedangkan dukungan lain terhadap UMKM 

dilakukan dengan: 5) pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung 

pemerintah dan 6) bantuan presiden produktif usaha mikro.  

Restrukturisasi kredit UMKM yang pertama dilakukan dengan 

relaksasi penilaian kualitas aset berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan 14/POJK.05/2020. 

Penetapan kualitas aset pada kredit hingga Rp 10 miliar dapat hanya 

didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok/bunga. Selain itu, 
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dilakukan restrukturisasi, yakni kredit debitur terdampak Covid-19 

ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi dan restrukturisasi 

dilakukan tanpa batasan plafon/jenis pembiayaan. 

Restrukturisasi kredit UMKM juga dilakukan dengan 

penundaan pokok dan subsidi. Kebijakan ini mendapatkan payung 

hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 

yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 85/PMK.05/2020. 

Subsidi bunga atau subsidi margin diberikan kepada debitur UMKM 

dengan plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar 

dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Kebijakan ini mulai berlaku 

sejak 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2020.  

Terdapat empat kriteria bagi calon penerima subsidi bunga 

atau subsidi margin ini. Pertama, memiliki baki debet kredit atau 

pembiayaan hingga 29 Februari 2020. Kedua, tidak termasuk dalam 

daftar hitam nasional. Ketiga, memiliki kategori performing loan 

lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020. 

Keempat, memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP. 

Bagi mereka yang mengambil kredit usaha rakyat (KUR) Super 

Mikro, yakni  pinjaman hingga Rp 10 juta, mendapatkan subsidi 

bunga paling tinggi 25 persen selama enam bulan. Selanjutnya, bagi 

debitur KUR mikro kecil menengah (MKM) dengan pinjaman Rp 10 

juta hingga Rp 500 juta mendapatkan subsidi bunga atau margin 

sebesar 6 persen selama tiga bulan pertama dan 3 persen selama tiga 

bulan berikutnya. 

Sedangkan debitur KUR MKM dengan pinjaman Rp 500 juta 

hingga Rp 10 miliar mendapatkan subsidi bunga atau margin sebesar 

3 persen selama tiga bulan pertama dan 2 persen selama tiga bulan 

berikutnya. Selain itu, debitur dari kelompok ini harus memperoleh 

restrukturisasi dari penyalur kredit atau pembiayaan. Sedangkan 

debitur yang memiliki beberapa akad kredit atau pembiayaan 

kumulatif Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, subsidi bunga atau subsidi 

margin diberikan untuk paling banyak satu akad kredit atau 
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pembiayaan pembiayaan. Bagi debitur kredit ultra mikro (UMi), 

Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), serta Pegadaian 

mendapatkan penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 

bulan periode April hingga September 2020. 

Selanjutnya terdapat pula kebijakan untuk kredit ultra mikro 

(UMi) berupa relaksasi syarat administratif dan kecepatan pemberian 

kredit. Penyaluran kredit UMi ini dilakukan secara lebih luas dan 

dijamin kemudahannya. Mereka yang memiliki pinjaman online, 

koperasi, petani, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga 

Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), serta 

UMKM Pemda, mendapatkan relaksasi dengan diberikan subsidi 

bunga 6 persen selama 6 bulan. 

Kebijakan modal kerja yang pertama dilakukan dengan 

pemberian kredit modal kerja berbunga murah melalui penempatan 

uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada 

bank umum mitra. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 

triliun rupiah di bank umum mitra selama 6 bulan. Penempatan dana 

pemerintah ini dilakukan untuk mengakselerasi pemberian kredit, 

khususnya UMKM dan industri padat karya dalam rangka percepatan 

pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kebijakan ini diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 yang 

diperbarui dengan PMK Nomor 104/PMK.05/2020. 

Pemerintah menetapkan empat kriteria bagi bank umum mitra 

yang akan diberi penempatan dana. Pertama, izin usaha bank umum 

masih berlaku. Kedua, kegiatan usaha berada di Indonesia dan 

mayoritas pemilik adalah warga negara/badan hukum 

Indonesia/pemerintah. Ketiga, tingkat kesehatan minimal komposit 3 

yang telah diverifikasi oleh OJK. Keempat, melaksanakan kegiatan 

perbankan yang mendukung percepatan PEN, yakni ekspansi kredit 

kepada debitur koperasi-UMKM dan memberikan dukungan 

pembiayaan kepada lembaga keuangan yang melakukan ekspansi 

kredit kepada debitur koperasi-UMKM. 
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Selain itu, bank umum mitra penempatan uang negara 

dilarang melakukan empat hal. Pertama, menggunakan dana 

penempatan untuk membeli surat berharga negara (SBN). Kedua, 

menggunakan dana penempatan untuk transaksi valas. Ketiga, 

membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi. 

Keempat, memotong/memungut remunerasi yang diperoleh dari 

penempatan uang negara.  

Pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal 

kerja pelaku UMKM. Skema penjaminan kredit modal kerja UMKM 

telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

71/PMK.08/2020. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa PT 

Jamkrindo dan PT Askrindo ditugaskan sebagai penjamin. Dalam hal 

ini, pemerintah memberikan dukungan melalui pembayaran IJP, loss 

limit, juga PMN kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo. 

Jaminan tersebut diberikan kepada pelaku UMKM yang 

memenuhi lima kriteria. Pertama, bentuk usaha perseorangan, 

koperasi, atau badan usaha. Kedua, plafon pinjaman maksimal 

sebesar Rp 10 miliar dan hanya diberikan kepada satu pemerima 

jaminan. Ketiga, tenor pinjaman maksimal tiga tahun. Keempat, tidak 

termasuk dalam daftar hitam nasional. Kelima, memiliki kolektibilitas 

1 atau 2 per 29 Februari 2020. 

Dukungan lain terhadap UMKM dilakukan dengan pemberitan 

insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan 

presiden produktif usaha mikro. Pemberian insentif PPh final UMKM 

ditanggung pemerintah diberikan kepada pelaku UMKM dengan PPh 

final tarif 0,5 persen (sesuai PP 23/2018). Insentif pajak untuk UMKM 

ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

44/PMK.03/2020 yang diperbarui dengan PMK Nomor 

86/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Melalui 

insentif ini, wajib pajak UMKM dengan penghasilan bruto tidak lebih 

dari Rp 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final (0,5 persen 

dari omzet). Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga 
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Desember 2020 dengan pengajuan permohonan insentif yang dapat 

dilakukan secara daring melalui situs www.pajak.go.id. 

Dukungan UMKM juga dilakukan dengan pemberian banpres 

produktif usaha mikro (BPUM). Pemerintah memberikan bantuan 

langsung sebesar Rp 2,4 juta tiap penerima atau sebesar Rp 600 ribu 

per bulan selama empat bulan. Bantuan ini diberikan kepada 12 juta 

pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. 

Kriteria penerima BPUM adalah WNI yang memiliki KTP, memiliki 

usaha mikro yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga 

pengusul, serta memiliki rekening bank di bank umum. 

Pada tahap pertama, BPUM diberikan kepada 9.162.486 usaha 

mikro per 28 Juli 2020. Banpres tersebut disalurkan melalui enam 

lembaga, yakni PT Pegadaian sebesar 59,37 persen jumlah penerima, 

Himbara sebesar 32,09 persen jumlah penerima, Dinas Koperasi dan 

UKM seluruh Indonesia sebesar 5,87 persen jumlah penerima, 

Gerakan Koperasi sebesar 1,77 persen jumlah penerima, Asbanda 

sebesar 0,88 persen jumlah penerima, dan Perbarindo sebesar 0,03 

persen jumlah penerima. Selain dukungan pembiayaan, pekerja 

UMKM terdampak juga didorong memanfaatkan program kartu 

prakerja. Di dalamnya terdapat bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 

juta, insentif pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat 

bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei 

untuk tiga kali survei. 

Skema awal program kartu prakerja menargetkan 2 juta orang, 

yakni para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, serta 

pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Merespons 

dampak Covid-19, target penerima manfaat kartu prakerja dinaikkan 

menjadi kurang lebih 5,6 juta orang dengan prioritas pekerja yang ter-

PHK serta pelaku UMKM yang terdampak dengan total anggaran Rp 

20 triliun. 
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7. Kerangka Pikir Kajian 

Alur pikir penyusunan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Pada 

Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal Kota Surakarta Kota 

Surakarta berdasarkan tahapan di atas digambarkan melalui skema 

sebagai berikut : 
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Gambar 1 : Diagram Alur Pikir Proses Penyusunan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kapasitas UMKM, IKM, 

Pedagang Sektor Informal Kota Surakarta 
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B. Metode  

1. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam pekerjaan penyusunan Kajian 

Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang 

Sektor Informal adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan meliputi : 

a. Studi Pustaka 

Data yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai publikasi atau 

dokumen yang relevan yang dapat dijadikan sebagai refrensi data 

dalam mendukung pekerjaan penyusunan Kajian Dampak Pandemi 

Covid-19 Pada Kapasitas UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal. 

Beberapa data yang dapat dijadikan sebagai refrensi studi/kajian 

antara lain : 

▪ Hasil kajian cepat pemerintah pusat terhadap dampak 

pandemi Covid 19 terhadap Perekonomian Indonesia 

▪ Kebijakan pembatasan sosial yang dirilis pemerintah dalam 

menghadapi pandemi Covid 19 

▪ Rilis kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid 

19, terutama dibidang industri dan UMKM. 

▪ Kajian pemberdayaan UMKM Kota Semarang Tahun 2020 

b. Wawancara mendalam 

Wawancara dalam hal ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

kunci yang terstruktur untuk dikembang lebih lanjut pada saat 

wawancara. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pelaksana 

program maupun pelaku UMKM, IKM  dan Pedagang Sektor 

Informal dalam rangka mendapatkan beberapa informasi mengenai 

kondisi saat ini terkait keberdayaan pelaku UMKM, IKM  dan 

Pedagang Sektor Informal dan permasalahan yang dihadapi pelaku 

UMKM, IKM  dan Pedagang Sektor Informal dimasa pandemi Covid 

19. 

c. Diskusi kelompok terfokus (focus group discussion).  

Diskusi dapat melibatkan beberapa orang sesuai dengan 

kebutuhan dengan latar-belakang yang sama dengan topik yang 
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telah ditentukan. FGD dilakukan dengan Perangkat Daerah, 

perbankkan, perguruan tinggi, dan pelaku pelaku UMKM, IKM  dan 

Pedagang Sektor Informal.  

d. Observasi (direct observation).  

Pemantau dalam hal ini mengumpulkan informasi dari pengamatan 

langsung (apa yang dilihat/didengar langsung) atau kunjungan 

lapangan terhadap pelaku UMKM, IKM dan Pedagang Sektor 

Informal. Observasi ini akan memberikan informasi penting 

mengeai gambaran kondisi pelaku UMKM, IKM dan Pedagang 

Sektor Informal di Kota Surakarta dalam menghadapi pandemi 

Covid 19.  

 

2. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam pekerjaan 

penyusunan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kapasitas 

UMKM, IKM, Pedagang Sektor Informal sebagai berikut: 

a. Analisis Deskriptif 

Merupakan teknik analisis data kuantitatif dengan cara 

mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud melakukan generalisasi. Dalam analisis deskriptif, 

penyajian data dilakukan melalui tabel, grafik atau diagram. 

Analisis deskriptif akan menghasilkan sebuah gambaran kondisi 

UMKM, IKM dan Pedagang Sektor Informal meliputi permodalan, 

produksi, pemasaran dan tenaga kerja.  

b. Analisis Triangulasi 

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal 

ini, analisis triangulasi dilakukan dengan membandingkan data 

kuantitatif dengan hasil FGD maupun wawancara yang diharapkan 

dapat lebih menyempurnakan hasil analisis. 
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BAB III 

KOTA SURAKARTA SELAYANG PANDANG 

 

1) Aspek Geografis dan Demografis  

1. Kondisi Geografis  

Kota Surakarta terletak antara 110° 45’ 15”dan 110°45’ 35” Bujur 

Timur dan antara 7°36’ dan 7°56’ Lintang Selatan. Kota Surakarta 

menjadi salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-

kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain 

di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 

Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah 

administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara  : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar. 

• Sebelah Timur  : Kabupaten Karanganyar. 

• Sebelah Selatan  : Kabupaten Sukoharjo. 

• Sebelah Barat  : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. 

 
Gambar 3.1 Peta Kota Surakarta 
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Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 44,04 Km². Secara 

administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi 

kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.786 Rukun 

Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1  

Pembagian wilayah Administrasi Kota Surakarta 

Kecamatan Kelurahan Luas 

Wilayah 

RW RT 

(Km2) 

Laweyan 11 8,64 105 458 

Serengan 7 3,19 72 312 

Pasar Kliwon 10 4,82 101 437 

Jebres 11 12,58 153 649 

Banjarsari 15 14,81 195 930 

Kota Surakarta 54 44,04 626 2.786 
Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku “Kota Surakarta Dalam Angka 2020. 
 

2. Kondisi Demografis  

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami 

penurunan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 575.230 jiwa menjadi 

sebanyak 522.364 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta 

pada tahun 2020 sama seperti pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,97. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki di Kota 

Surakarta lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan 

karena baerada di bawah 100.  

Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2015 

hingga tahun 2019 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju 

pertumbuhan sebesar 0,97% pada tahun 2019 dan terjadi penurunan 

jumlah penduduk pada tahun 2020. Kepadatan penduduk Kota 

Surakarta Pada tahun 2020 sebesar 11.861 jiwa/km2, menurun jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13.062 jiwa/km2. 

Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis 

kelamin, dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2015-

2020 bisa dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.2  

Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2015 – 2020 

No Variabel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Jumlah 
penduduk 

512.226 514.171 516.102 517.887 519.587 522.364 

Laki-laki 249.113 249.978 250.896 251.772 - 257.043 

Perempuan 263.113 264.193 265.206 266.115 - 265.321 

2. 
Laju 
Pertumbuhan 

% 

0,42 0,38 0,38 0,35 0,32 0,53 

3. 
Rasio Jenis 

kelamin  
1,00  0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 

4. 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

13.307 11.675 11.719 11.759 11.798,07 11.861 

Sumber: BPS Kota Surakrta, Buku Kota Surakrta Dalam Angka 2020. 
 

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2019 berdasarkan 

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan 

Banjarsari mencapai sebesar 182.145 jiwa, sedangkan Kecamatan yang 

memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 

54.513 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Sumber: BPS Kota Surakrta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2020. 

Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 
2019 

 

 

 

 

 

5
4

.5
1

3

8
6

.8
1

2

1
0

2
.2

8
8

1
4

6
.8

0
2

1
8

2
.1

4
5

S E R E N G A N P A S A R K L I W O N L A W E Y A N J E B R E S B A N J A R S A R I



BAB III-4 

2) Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi  

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu 

indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam 

suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar 

harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas 

dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun 

dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang 

dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi 

penggunaan. 

Nilai PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 

pada tahun 2020 adalah Rp34.827.188,29 juta. Secara nominal nilai 

PDRB ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 

sebesar Rp.37.771.066,12 juta. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi 

oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya 

inflasi. 

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kota 

Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha 

Konstruksi yaitu mencapai Rp8.913.264,95 juta, mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 2016 (Rp10.191.821,93 juta). 

Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp7.779.824,28 juta, 

disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 

Rp6.455.883,90 juta, dan Industri Pengolahan sebesar 

Rp2.598.563,54 juta.  

Tabel 3.3  

Produk  Domestik  Regional  Bruto Kota  Surakarta Atas  Dasar  Harga  
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2016-2020 

Kategori 
Lapangan 
Usaha 

2016 2017 2018 2019* 2020** 

A 
Pertanian, 
Kehutanan,dan 
Perikanan 

195.992,73 204.857,52 219.281,71 233.444,75  149.001,94  

B 
Pertambangan 
dan Penggalian 

779,11 800,26 801,67 796,04  174,08  
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Kategori 
Lapangan 
Usaha 

2016 2017 2018 2019* 2020** 

C 
Industri 
Pengolahan 

3.254.402,37 3.494.987,13 3.755.201,87 4.060.311,37  2.598.563,54  

D 
Pengadaan 
Listrik dan Gas 

74.052,94 82.618,04 89.447,76 94.467,61  80.921,82  

E 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, 
Limbah dan 
Daur Ulang 

57.524,26 61.512,83 64.543,46 68.562,82  60.886,07  

F Konstruksi 10.191.821,93 10.991.143,65 12.059.892,39 13.011.418,38  8.913.264,95  

G 

Perdagangan 
Besar dan 

Eceran; 

Reparasi Mobil 
dan Sepeda 
Motor 

8.491.044,94 9.172.700,08 9.840.818,19 10.635.516,54  7.779.824,28  

H 
Transportasi 
dan 
Pergudangan 

991.644,08 1.063.356,74 1.133.736,50 1.241.375,56  384.648,82  

I 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

2.203.000,85 2.322.958,56 2.438.524,86 2.596.798,29  483.953,24  

J 
Informasi dan 
Komunikasi 

3.945.722,76 4.623.422,76 5.182.973,52 5.764.427,29  6.455.883,90  

K 
Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

1.456.897,01 1.592.352,78 1.704.370,50 1.805.302,07  1.206.749,40  

L Real Estat 1.555.463,91 1.673.992,64 1.760.865,00 1.846.239,69  1.482.893,04  

M,N 
Jasa 
Perusahaan 

307.938,45 332.367,83 372.415,59 414.236,87  256.718,39  

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan 
dan Jaminan 
Sosial Wajib 

2.250.744,30 2.351.648,03 2.459.805,65 2.594.387,03  1.761.678,74  

P 
Jasa 
Pendidikan 

2.017.343,19 2.228.476,48 2.425.953,87 2.643.711,13  1.481.236,98  

Q 
Jasa 
Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

416.391,63 453.531,32 499.078,89 535.372,96  425.010,18  

R,S,T,U Jasa lainnya 360.301,66 391.612,83 422.259,08 456.680,62  305.778,92  

Produk Domestik 
Regional Bruto 

37.771.066,12 41.042.339,48 44.429.970,52 48.003.049,02  34.827.188,29  

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020 

 
Berdasarkan Harga Konstan 2010, angka PDRB juga mengalami 

kenaikan, dari sebesar Rp29.975.873,01 juta pada tahun 2016 dan 

mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp47.644.563,66 juta pada tahun 

2020. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya 

produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.4  

Produk  Domestik  Regional  Bruto Kota  Surakarta Atas  Dasar  Harga  
Konstan  Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016-2020 

Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** 

A 
Pertanian, 
Kehutanan,dan 
Perikanan 

131.448,34 136.489,99 141.975,97 243.528,14 243.528,14 

B 
Pertambangan 
dan Penggalian 

532,82 530,74 522,35 281,60 281,60 

C 
Industri 
Pengolahan 

2.348.380,68 2.450.405,47 2.556.984,70 4.024.918,64 4.024.918,64 

D 
Pengadaan 
Listrik dan Gas 

69.156,76 72.109,52 75.706,00 95.484,59 95.484,59 

E 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

50.640,12 53.818,10 56.315,73 74.921,49 74.921,49 

F Konstruksi 7.865.547,96 8.273.638,75 8.688.085,26 12.883.929,92 12.883.929,92 

G 

Perdagangan 
Besar dan 
Eceran; Reparasi 

Mobil dan 
Sepeda Motor 

7.033.100,30 7.432.993,59 7.800.993,15 10.306.413,83 10.306.413,83 

H 
Transportasi dan 
Pergudangan 

859.855,02 908.893,25 960.615,10 488.770,97 488.770,97 

I 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

1.538.027,02 1.605.808,59 1.672.613,64 2.179.997,16 2.179.997,16 

J 
Informasi dan 
Komunikasi 

3.951.532,65 4.368.733,75 4.897.768,51 6.929.679,08 6.929.679,08 

K 
Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

1.042.310,13 1.094.706,81 1.131.379,74 1.856.884,85 1.856.884,85 

L Real Estat 1.329.672,87 1.398.274,02 1.433.835,71 1.890.733,35 1.890.733,35 

M,N 
Jasa 
Perusahaan 

224.929,61 234.951,42 256.239,26 387.892,84 387.892,84 

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 

Wajib 

1.661.471,93 1.682.112,54 1.732.862,82 2.567.427,62 2.567.427,62 

P Jasa Pendidikan 1.273.574,34 1.333.726,85 1.411.139,38 2.688.467,54 2.688.467,54 

Q 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 
Sosial 

305.888,62 328.182,40 357.001,84 622.766,87 622.766,87 

R,S,T,U Jasa lainnya 289.803,84 310.104,68 332.182,93 402.465,17 402.465,17 

Produk Domestik Regional 
Bruto 

29.975.873,01 31.685.480,46 33.506.222,09 35.443.181,34 47.644.563,66 

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020  

 
Kontribusi per sektoral atau kategori pada PDRB dari tahun 2016 

hingga tahun 2020 didominasi oleh lima kegori lapangan usaha 

diantaranya: konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil, dan Sepeda Motor, informasi dan komunikasi, Industri 

Pengolahan; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan 
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masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota 

Surakarta. 

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta pada 

tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha kontruksi, yaitu mencapai 

sebesar 27,04% angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya (27,11%). Selanjutnya lapangan usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

sebesar 21,63% menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

(22,16%), disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 

sebesar 14,54%, meningkat dibanding tahun 2016 (10,44%), kemudian 

Kontribusi kategori Industri Pengolahan sebesar 8,45% mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 (8,46%). Berikutnya 

lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,64% meningkat 

dibandingkan tahun 2016 (5,34%). 

Tabel 3.5  

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota 
Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2015-2019 
Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 

A 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

0,52 0,5 0,49 0,49 0,51 

B 
Pertambangan dan 

Penggalian 
0 0 0 0 - 

C Industri Pengolahan 8,58 8,47 8,44 8,46 8,45 

D 
Pengadaan Listrik 

dan Gas 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

E 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

0,15 0,15 0,15 0,14 0,16 

F Konstruksi 26,97 26,71 27,14 27,11 27,04 

G 

Perdagangan Besar 

dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

22,46 22,43 22,15 22,16 21,63 

H 
Transportasi dan 
Pergudangan 

2,61 2,72 2,55 2,59 1,03 

I 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

5,93 5,85 5,5 5,41 4,58 

J 
Informasi dan 

Komunikasi 
10,44 11,09 11,67 12,01 14,54 
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Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 

K 
Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
3,88 3,89 3,84 3,76 3,9 

L Real Estat 4,11 4,07 3,96 3,85 3,97 

M,N Jasa Perusahaan 0,81 0,8 0,84 0,86 0,81 

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

5,95 5,72 5,54 5,4 5,39 

P Jasa Pendidikan 5,34 5,34 5,46 5,51 5,64 

Q 
Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
1,1 1,11 1,12 1,12 1,31 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,95 0,94 0,95 0,95 0,84 

PDRB 

  
100 100 100 100 100 

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021  

 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan harga konstan 2010, Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Surakarta tahun 2020 sebesar -1,74%, jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,35%. Pertumbuhan 

Ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan 

komunikasi yaitu sebesar 19,70%. Salah satu penyebabnya adalah 

maraknya kegiatan online maupun peralatan komunikasi yang lebih 

maju sehingga mempercepat proses transaksi, serta meningkatnya 

akses internet selama pandemi COVID-19. Dari 17 kategori yang ada, 

seluruhnya mengalami pertumbuhan negatif, kecuali pada kategori 

informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 19,70% dan Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial (12,11%) yang justru mengalami pertumbuhan 

positif.  

Empat Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi 

negatif sebesar lebih dari 10 persen (tahun 2020), yaitu: Transportasi 

dan Pergudangan (-62,69%), Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum (-15,67%), Lapangan Usaha Jasa Lainnya (-

14,32%), dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (-8,53%).  
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Tabel 3.6  

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 

Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 
2015-2019 

Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 

A 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

1,17 3,84 4,02 2,97 1,92 

B 
Pertambangan dan 

Penggalian 
-0,44 -0,39 -1,58 -2,22 -6,15 

C 
Industri 

Pengolahan 
3,73 4,34 4,35 5,88 -4,01 

D 
Pengadaan Listrik 
dan Gas 

6,24 4,27 4,99 5,21 1,6 

E 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

2,4 6,28 4,64 4,74 3,22 

F Konstruksi 6,43 5,19 5,01 4,63 -1,95 

G 

Perdagangan Besar 

dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

4,61 5,69 4,95 5,78 -5,18 

H 
Transportasi dan 

Pergudangan 
5,31 5,7 5,69 7,32 -62,69 

I 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

5,12 4,41 4,16 5,21 -15,67 

J 
Informasi dan 

Komunikasi 
6,14 10,6 12,11 10,12 19,7 

K 
Jasa Keuangan 

dan Asuransi 
7,92 5,03 3,35 4,44 2,13 

L Real Estate 6,45 5,16 2,54 2,98 0,43 

M,N Jasa Perusahaan 8,38 4,46 9,06 9,53 -8,53 

O 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 

Wajib 

2,34 1,24 3,02 3,9 -2,15 

P Jasa Pendidikan 4,1 4,72 5,8 5,98 -0,96 

Q 
Jasa Kesehatan 
dan Kegiatan 

Sosial 

7,11 7,29 8,78 6,19 12,11 

R,S,T,U Jasa lainnya 6,09 7,01 7,12 7,44 -14,32 

Produk Domestik Regional 
Bruto 

5,35 5,7 5,75 5,78 -1,74 

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2020 
 

Pertumbuhan  Ekonomi tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu 

mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami 

penurunan sebesar -7,52% dari tahun sebelumnya. Kondisi selaras 

dengan nasional (2,07%) dan provinsi Jawa tengah (2,65%) yang juga 
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menurun drastis pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini.  

 
Sumber : BPS Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan Nasional, 2020 
 

Gambar 3.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta 
tahun 2016-2020 

 
Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi negatif kota-

kota lainnya di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, Pertumbuhan 

Ekonomi kota Surakarta menempati posisi ke-4 tertinggi setelah Kota 

Magelang (2,45%), Kota Tegal (2,25%), dan Kota Pekalongan (1,87%). 

Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Sumber : BPS Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan Nasional, 2020 

Gambar 3.4 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta 

tahun 2019 
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3. PDRB Per Kapita 

PDRB Perkapita kota Surakarta dalam kurun waktu 2015 hingga 

tahun 2019 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2015 

tercatat sebesar 68.271 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami 

kenaikan hingga tahun 2019 sebesar 92.387 ribu rupiah. Kenaikan 

angka PDRB per kapita yang cukup tinggi disebabkan oleh faktor 

inflasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.   

 
Sumber : Buku"Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha 
2014-2018", BPS Kota Surakarta 2020 

Gambar 3.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut 

Lapangan Usaha Kota Surakarta tahun 2014-

2019  
 

Posisi relatif PDRB Per kapita Kota Surakarta dibandingkan 

dengan kota-kota lainnya di provinsi Jawa tengah pada tahun 2019 

yaitu sebesar Rp.92.387 ribu rupiah,  menempati posisi kedua tertinggi 

setelah Kota Semarang. Berdasarkan capaian tersebut Kota Surakarta 

berada di atas capaian Jawa Tengah dan Nasional pada tahun yang 

sama. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Sumber : Buku"Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha 2014-
2018", BPS Kota Surakarta 2020 

Gambar 3.6 Posisi Realtif PDRB Per Kapita Menurut Lapangan 

Usaha Kota Surakarta Tahun 2019  

 

4. Inflasi  

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus 

menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat 

disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan 

kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya 

adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa 

tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan 

penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. 

Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir. Laju Inflasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 

menunjukan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2015, laju inflasi 

Kota Surakarta sebesar 2,56%, menurun pada tahun 2016 (2,15), dan 

menanjak pada tahun 2017 (3,10), kemudian di tahun berikutnya terus 

menurun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 1,36%. Selengkapnya 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020 

Gambar 3.7 Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2015–2020 

 

 
3) Aspek Ketenagakerjaan  

1. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator 

ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar 

jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah 

penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya 
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbuka menunjukkan 

kenaikan tahun (2017-2020), yaitu pada tahun 2020 menjadi sebesar 

7,92%, dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 sebesar 4.47%. 

Grafik di bawah menunjukkan bahwa TPT Kota Surakarta menunjukkan 
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Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2020 

Gambar 3.8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota 
Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-
2020 

 

Dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 

7,92%, Kota Surakarta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah 

(6,48%) dan Nasional (7,07%) serta tertinggi diantara kota lainnya. 

Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Surakarta tahun 2020 

menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang 

dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7-8 orang merupakan 

pengangguran. 

 

Sumber :, Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS  2020 

Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota 

Surakarta dan Kota Lainnya, Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional Tahun 2020 
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2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Perkembangan angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2017 

mengalami fluktuatif hingga tahun 2020 dari angka 66,10% pada Tahun 

2017 menjadi 65,62% pada Tahun 2018, kemudian mengalami kenaikan 

pada tahun 2019, yaitu 68,93% serta mengalami penurunan kembali 

menjadi 68,84 pada tahun 2020. Kondisi tersebut tidak relevan dengan 

Nasional yang mengalami kenaikan pada tahun 2019, sedangkan Jawa 

Tengah bergerak fluktuatif. Selengkapnya perkembangan TPAK Kota 

Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016 

hingga 2020 dapat dilihat berikut. 

 

Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2020 

Gambar 3.10 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 

dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) 
 

Dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,84%, 

Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah 

(69,43%)dan Nasional (67,77%). Dibandingkan dengan kota lainnya di 

Jawa Tengah TPAK Kota Surakarta tahun 2020 berada di posisi tertinggi 

ketiga setelah Kota Salatiga sebesar 70,23% dan Kota Semarang sebesar 

69,89%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2020 

Gambar 3.11 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di 

Jawa Tengah Tahun 2020 (%) 

 

3. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk 

mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka 

Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama 

Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap 

sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta mengalami 

peningkatan yang positif dari tahun 2016 sebesar 80,76 menjadi sebesar 

82,21 pada tahun 2020. Hal ini menunjukan relevansi dengan capaian 

IPM Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Secara Rinci dapat dilihat pada gambar berikut. 
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 Sumber: BPS Jawa Tengah,2020 

Gambar 3.12 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2016-

2020 
 

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan 

IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan 

dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka 

waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui 

perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin 

berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan 

intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing 

secara ekonomi (bidang ekonomi). 

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 

2020 sebesar 82,21. Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di 

Kota Salatiga sebesar 83,14; Kota Semarang di peringkat kedua dengan 

indeks 83,05; dan Kota Surakarta menempati peringkat ketiga dengan 

indeks sebesar 82,21. Secara rinci terlihat pada gambar berikut. 
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Sumber: BPS  Provinsi Jawa Tengah, 2020 

Gambar 3.13 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta 

Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di 

Jawa Tengah Tahun 2020 
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BAB IV 

IKLIM USAHA MASA PANDEMI COVID-19 

 

 

A. Kondisi Umum UMKM, IKM dan Pedagang Sektor Informal 

 

UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki pengaruh besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. UMKM memiliki kontribusi 

besar dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, 

penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah 

untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif, dan paling utama memiliki 

kontribusi besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kota Surakarat. 

Jika melihat pada struktur ekonomi Kota Surakarta, perdagangan 

besar dan eceran termasuk paling tinggi menyumbang perekonomian Kota 

Surakarta. Usaha di bidang perdagangan besar dan eceran adalah penjualan 

barang tanpa proses mengubah bentuk produk yang diperdagangkan, kecuali 

penyortiran atau pengemasan ulang. Biasanya pedagang membeli dalam skala 

besar untuk dijual lagi secara eceran. Ditahun 2019, sektor ini menyumbang 

perekonomian Kota Surakarta mencapai 22,16% dan ditahun 2020 sebesar 

21,63% sangat mendominasi 17 sektor PDRB Kota Surakarta. Sementara itu 

lapangan usaha pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada 

tahun 2019 memiliki kontribusi pada PDRB sebesar 5,41% dan ditahun 2020 

sebesar 4,58%. Sektor ini bergerak pada jenis usaha restoran, rumah makan, 

kafe, katering dan yang serupa. 

UMKM Kota Surakarta setiap tahun datanya menunjukkan 

peningkatan. Tahun 2019 jumlah mencapai 3.426 unit, meningkat sebanyak 

342 unit dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, dan merupakan 

peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan kenaikanditahun 2017 

sebanyak 42 unit dan tahun 2018 sebnayak 64 unit. Jumlah UMKM didomnasi 

oleh kelompok Usaha Mikro mencapai 96,67%. Komposisi UMKM tersebar 

diseluruh kecamatan dengan kategori UMKM meliputi makanan dan 

minuman, fashion dan busana, jasa dan perdagangan.  

Ditahun 2020, dengan adanya pandemi Covid 19, jumlah UMKM 

mengalami penurunan sebanyak 328 unit menjadi 3.098 unit karena ada 

beberapa UMKM yang tidak mampu bertahan kemudian gulung tikar. 
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Perkembangan UMKM Kota Surakarta selama lima tahun terakhir ditunjukan 

melalui tabel berikut : 

Tabel 4.1  
Jumlah UMKM Kota Surakarta Tahun 2016-2020 

No. Kriteria 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Mikro 2.965 3.005 2.994 3.312 - 

2.  Kecil 12 14 52 69 - 

3.  Menengah 1 1 38 45 - 

UMKM Kota Surakarta 2.978 3.020 3.084 3.426 3.098 
Sumber : Dinas Koperasi, UKM Kota Surakarta, 2020 

 

Kelompok usaha industri juga memiliki peranan penting dalam 

menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Dilihat dari sektor 

lapagan usaha pada PDRB, industri pengolahan ditahun 2019 memiliki 

kontirbusi mencapai sebesar 8,46% dan ditahun 2020 sebesar 8,45%. Industri 

pengolahan yang dimaksud meliputi berbagai kegiatan produksi yang 

mengubah bentuk bahan baku atau mentah menjadi barang setengah jadi atau 

barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Ditahun 2020, kelompok 

indsutri di Kota Surakarta tercatat sebanyak 1.951 unit. Jumlah tersebut 

didominasi oleh kelompok industri kecil mencapai 1.473 unit. Berikutnya 

adalah industri menengah sebanyak 453 unit dan industri besar sebanyak 25 

unit. 

 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

Gambar 4.1 Jumlah Industri di Kota Surakarta 
 

 

Jenis kelompok usaha masyarakat di Kota Surakarta yang banyak 

berkembang selain UMKM dan IKM adalah mereka yang bergerak disektor 

informal. Kegiatan usaha ini cukup banyak mengingat Kota Surakarta 
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merupakan kota perdagangan dan jasa. Pada sektor informal ini merupakan 

jenis usaha yang di kelola oleh seseorang pengusaha dan biasanya hanya 

membutuhkan modal yang minim. Jenis usahanya banyak dikelola oleh 

masyarakat golongan bawah dan tidak memerlukan pendidikan khusus, 

sehingga siapapun bisa masuk di dalamnya. Jumlah kelompok usaha informal 

ini kadang sulit untuk menghitung jumlahnya karena usaha tersebut mudah 

didirikan dan sebarannya kadang tidak tentu. Namun disisi lain, jenis usaha 

ini memiliki kontribusi dalam penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat 

kecil, sehingga mampu menjadi penyumbang dalam mengurangi jumlah 

pengangguran.  

Analisis terhadap kondisi pedagang yang ada disektor informal fokus 

pada kelompok usaha pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di Kota 

Surakarta biasanya dapat ditemukan dilokasi-lokasi strategis dan banyak 

dikunjungi atau dilewati orang, seperti di pasar, di tepi jalan utama dan di 

pusat perkantoran atau sekolah. Pedagang kaki lima yang ditemukan biasanya 

mereka akan menjajakan dagangan mereka dengan bantuan meja, tenda 

maupun etalase sederhana. Jenis dagangan yang di perjual belikan oleh para 

pedagang kaki lima cukup banyak dan beraneka ragam seperti makanan, 

cemilan, gorengan, baju, sepatu tas, cinera mata dan barang lainnya. 

Jumlah pedagang kaki lima di Kota Surakarta pada tahun 2020 

berdasarkan data yang tercatat di Dinas Perdagangan mencapai 627. Jumlah 

tersebut tersebar di 5 Kecamatan, di mana jumlah terbanyak berada di 

Kecamatan Banjarsari yang mencapai 225 unit. Wilayah dengan jumlah 

pedagang kaki lima paling sedikit berada di Kecamatan Laweyan, namun 

perbedaannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan tiga kecamatan 

lainnya. Sebaran jumlah pedagang kaki lima berdasarkan masing-masing 

kecamatan digambarkan melalui grafik berikut. 
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Sumber : Dinas Perdagangan 

Gambar 4.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta Berdasarkan 
Kecamatan 

 

B. Kondisi Usaha Masa  Pandemi 

Pandemi yang terjadi hinga saat ini menimbulkan dampak terhadap 

berbagai macam aspek kehidupan masyarakat terutama sektor yang paling 

terdampak adalah Ekonomi. Kebijakan dalam rangka pencegahan penularan 

Covid-19 merupakan sebuah tantangan sendiri pagi penggiat ekonomi di masa 

pandemi ini. Kebijakan social distancing membuat sejumlah pelaku usaha 

mengeluh dkarena penurunan daya beli masyarakat.  

Kota Surakarta dengan basis ekonominya adalah perdagangan 

merupakan kota yang merasakan dampak dari pandemic. Kegiatan para pelaku 

usaha tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Untuk 

mengetahui seberapa besar dampak Pandemi Covid-19 ini terhadap para pelaku 

usaha maka perlu dilakukan kajian secara komperhensif. Kajian dilakukan 

untuk mengetahui gambaran sejauh mana dampak pandemi ini terhadap 

keberlangsungan usaha di Kota Surakarta sehingga dapat menjadi sebuah 

acuan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengambil sebuah kebijakan bagi 

pelaku usaha di masa pandemi sekarang. 

Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kapasitas UMKM, IKM, 

Pedagang Sektor Informal dimasa pandemi, dilakukan penelitian terhadap 

kelompok usaha tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan delapan 

indikator yaitu  modal dan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi 

usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, 

dan dukungan kelembagaan.  
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1. Identitas Responden 

a. Tingkat Pendidikan 

Pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta dilihat berdasarkan tingkat 

pendidikannya paling banyak adalah lulusan S-1 yaitu sebesar 36,67% 

kemudian selisih tidak begitu besar yaitu tamatan SMA 35% dan terdapat 

pelaku UMKM yang tamatan SD dan relatif kecil yaitu sebesar 1,67%. 

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.3 Pelaku UMKM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Pada pelaku usaha industry kecil dan menengah, dilihat berdasarkan 

tingkat pendidikannya sebagian besar adalah sarjana (S1) yaitu sebesar 

52,38%, berikutnya adalah tamatan SMA sebesar 23,81%. Kondisi tersebut 

digambarkan melalui grafik di bawah ini. 
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Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.4 Pelaku IKM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Pelaku usaha disektor pedagang sektor informal rata-rata masih 

lulusan SMA dan SMP terlihat persentase tamatan SMA dan SMP paling 

dominan. Selain itu, pelaku pedagang sektor informal juga banyak dari 

pelakunya adalah tamat SD dan tidak tamat SD. 

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.5 Pelaku Usaha Pedagang Sektor Inforal Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan 

 

Gamabaran diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha pada 

kelompok UMKM dan IKM secara umum memiliki tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan pada UMKM dan IKM 
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memerlukan keterampilan khusus. Kelompok pedagang informal sebagian 

besar adalah tamatan SMA, SMP, SD dan tidak tamat SD.  Kegiatan usaha 

pedagang informal tidak mengandalkan keterampilan khusus.  Kapasitas 

usaha yang digeluti juga kecil baik dari sisi sarana prasarana maupun 

permodalan. 

 

b. Omzet  

Pada masa pandemi beberapa pelaku usaha mengeluhkan adanya 

penurunan omzet, pada pelaku UMKM penurunan omzet di masa pandemi 

rata-rata mengalami penurunan omzet lebih dari 50%, sedangkan pelaku 

usaha yang menutup usahanya ada sebesar 3,33%, dan ada juga pelaku 

UMKM yang mengatakan bahwa dimasa pandemi omzet usaha mereka 

malah meningkat (10,00%). 

Rata-rata pelaku industri baik kecil maupun industri menengah 

mengeluhkan terjadinya penurunan omzet baik penurunannya lebih dari 

50% maupun kurang dari 50%, sedangkan ada pelaku indsutri juga yang 

mengatakan omzetnya meingkat (4,76%). Pelaku IKM yang menutup 

usahanya di masa pandemi ada sebesar (9,25%). 

Penurunan omzet para pelaku pedagang sektor informal rata-rata 

mengalami penurunan omzet lebih dari 50% sedangkan pelaku pedagang 

sektor indormal yang mengalami peningkatan omzet hanya 3,70% saja. 

Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.6 Penurunan Omzet Usaha di Masa Pandemi 
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Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini 

berdampak pada penurunan omzet pelaku usaha baik pada sektor UMKM, 

IKM maupun pelaku pedagang sektor informal, namun ada juga pelaku 

usaha yang mengalami peningkatan omzet. Pada pelaku IKM sektor usaha 

yang meningkat terjadi pada penyedia jasa kebersihan, hal ini tentusaja 

sangat relevan dimana pada masa pandemi ini masyarakat dituntut untuk 

selalu menjaga kebersihan diri. Sedangkan pada pelaku UMKM sektor 

pelaku usaha yang mengalami peningkatan pada sektor penyedia masker 

dan obat-obatan herbal. 

 
c. Kapasitas Produksi  

 

Para pelaku usaha baik UMKM, IKM maupun pedagang sektor 

informal dimasa pandemi rata-rata menurunkan produksinya hingga lebih 

dari 50%. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian dan beban 

biaya produksi. Sedangkan pelaku UMKM yang tidak menurunkan 

produksinya ada sebesar 6,67%, pada pelaku IKM ada sebesar 9,52% dan 

pada sektor pedagang informal ada sebesar 11,11%. Selengkapnya 

penurunan produksi para pelaku usaha UMKM, IKM dan pedagang sektor 

informal dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.7 Penurunan Produksi Usaha di Masa Pandemi 

 

Turunnya daya beli masyarakat di Kota Surakarta pada masa 

pandemi berakibat pada penurunan omzet yang diterima para pelaku 

usaha. Penurunan omzet pada pelaku usaha mengakibatkan menurunnya 

produksi usaha baik UMKM, IKM maupun pedagang sektor informal. 
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Penurunan produksi tersebut untuk menekan biaya produksi dan baiaya 

lainnya sehingga tidak terjadi kerugian bagi pelaku usaha karena produk 

yang dijual tidak dibeli oleh masyarakat.  

 

2. Kegiatan Usaha UMKM, IKM dan PKL 

a.  Modal dan Pendanaan 

1) Asal Modal Awal 

Penggunaan modal awal usaha secara umum baik UMKM, IKM 

maupun pedagang informal berasal dari modal sendiri. Pelaku UMKM 

yang menggunakan modal mencapai sebesar 73,33%, pelaku IKM 

sebesar 38,10% dan pedagang informal sebesar 70,37%. Sumber 

terbesar kedua modal usaha didapatkan dari pinjaman perbankan, di 

mana pelaku UMKM yang mengakses modal melalui perbankan 

mencapai 16,67%, pelaku IKM sebesar 38,10% dan pedagang informal 

sebesar 7,41%. Secara keseluruhan, sumber pembiayaan untuk 

kegiatan usaha baik pada kelompok UMKM, IKM dan pedagang informal 

berasal dari modal sendiri, perbankan, keluarga dan orang lain. Kondisi 

sumber pendanaan kegiatan usaha selengkapnya dapat dilihat pada 

grafik berikut. 

 

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 
Gambar 4.8 Sumber Modal dan Pendanaan Pelaku Usaha UMKM, IKM dan 
Pedagang Informal 
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2) Akses terhadap Pinjaman 

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kota Surakarta yang 

pernah mengakses pinjaman sebanyak 70,00% dan sebanyak 30,00% 

dari pelaku UMKM tidak pernah mengakses pinjaman. Pinjaman yang 

pernah diakses oleh pelaku industri kecil dan menengah di kota 

Surakarta yaitu sebanyak 71,43%. Sebanyak 28,57% pelaku IKM belum 

pernah mengakses pinjaman. Besarnya pedagang sektor informal yang 

pernah dan belum pernah mengakses pinjaman tidak terpaut cukup 

jauh, karena pedagang sektor informal yang pernah mengakses 

pinjaman sebanyak 51,86% dan yang belum pernah mengakses 

pinjaman sebanyak 48,15%. 

 

3) Kepemilikan Agunan 

Agunan merupakan sebuah asset yang dijanjikan peminjam 

kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atas pinjaman yang 

diterima. Kepemilikan agunan ini penting bagi pelaku usaha yang ingin 

meningkatan akses permodalan melalui pinjaman, adapun fungsi 

agunan itu sendiri sebagai pengaman dalam hal pelunasan pinjaman. 

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kota Surakarta yang 

mempunyai agunan sebanyak 66,67% sedangkan yang tidak memiliki 

agunan yang dapat diajukan untuk mengurus pinjaman sebanyak 

33,33%. 

Kepemilikan agunan pada pelaku industri kecil dan menengah 

rata-rata telah memiliki agunan yaitu ada sebesar 71,43%, dan 

sebanyak 28,57% pelaku industri kecil dan menengah di kota Surakarta 

tidak memiliki agunan yang dapat diajukan untuk mengurus pinjaman. 

Sedangkan pedagang sektor informal di Surakarta yang memiliki 

agunan yang dapat diajukan untuk mengurus pinjaman ada sebesar 

55,00% sisanya yaitu sebanyak 45,00% tidak memiliki agunan yang 

dapat digunakan untuk mengurus pinjaman. 

 

4) Peningkatan Permodalan  

 

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 55,00% 

menyisihkan 10-30% dari keuntungan untuk meningkatkan 

permodalan, sebanyak 35,00% pelaku UMKM menyisihkan keuntungan 



BAB IV-11 

dibawah 10% untuk meningkatkan permodalan dan sebanyak 10,00% 

pelaku UMKM yang menyisihkan keuntungan diatas 30% untuk 

meningkatkan permodalan. 

Penyisihan keuntungan yang banyak dilakukan oleh pelaku indutri 

kecil dan menengah di kota Surakarta adalah dibawah 10% yaitu 

sebanyak 47,62%. Selanjutnya pelaku IKM yang melakukan penyisihan 

10-30% keuntungan untuk meningkatkan permodalan adalah sebanyak 

38,10%. Pelaku IKM di kota Surakarta yang melakukan penyisihan 

keuntungan diatas 30% untuk meningkatkan permodalan hanya 

sebanyak 14,29%. 

Pedagang sektor informal di kota Surakarta melakukan 

peningkatan permodalan dengan menyisihkan keuntungan mereka. 

Sebanyak 66,67% pedagang sektor informal di kota Surakarta 

menyisihkan 10% keuntungannya untuk peningkatan modal, 25,93% 

dari pedagang sektor informal di Surakarta menyisihkan 10-30% 

keuntungannya untuk meningkatkan permodalan dan sisanya adalah 

7,41% pedagang sektor informal di kota Surakarta menyisihkan 

keuntungannya diatas 30% untuk meningkatkan permodalan. 

 
 

Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.9 Peningkatan Modal 
 

Permodalan dan pendanaan pada pelaku usaha UMKM, IKM dan 

pedagang sektor informal menunjukkan bahwa dalam menjalankan 

usaha, pelaku usaha baik UMKM, IKM maupun pedagang informal 

modal usaha didominasi oleh modal sendiri. Beberapa temuan dari hasil 

penelitian ini adalah: 
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a) Pelaku usaha yang mengakses permodalan perbankan masih relatif 

kecil, sektor IKM memiliki persentase tertinggi mencapai 38,10% 

dibandingkan pada kelompok UMKM.  

b) Pelaku usaha sektor informal dalam menjalankan usahanya sudah 

ada yang mampu mengakses permodalan ke pihak perbankan, yaitu 

mencapai 7,41%. 

c) Masih kecilnya pelaku usaha dalam mengakses perbankan untuk 

menjalankan usahanya berdasarkan hasil wawancara mereka 

berasumsi  tidak ingin mengambil resiko ke depannya apabila 

meminjam kepada pihak Bank dan pihak lembaga keuangan lainnya 

yang ditakutkan memiliki permasalahan dalam pengembalian setiap 

bulan atau periode tertentu. Namun ada juga pelaku usaha yang 

memberikan alasan mereka belum memahami dalam mengakses 

modal usaha baik pada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. 

 

b. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasaran merupakan unsur utama pendukung kegiatan 

usaha UMKM, IKM dan usaha disektor informal. Dalam kajian ini, sarana 

dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kegiatan usaha 

meliputi : kebutuhan fasilitas umum dalam menunjang usaha, pihak 

penyedia fasilitas umum penunjang usaha, biaya dalam menggunakan 

fasilitas umum, dampak penyediaan fasilitas umum dan peran pemkot 

dalam penyediaan sarana dan prasarana. 

1) Kebutuhan Fasilitas Umum dalam Menunjang Usaha 

Bagi pelaku UMKM, IKM dan pedagang sektor informal keberadaan 

fasilitas umum dalam menunjang kegiatan usaha sebagaian besar 

menjadi salah satu kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, 

terdapat 85,71% pelaku UMKM, 88,33% pelaku industri dan 74,07% 

pedagang sektor informal mengatakan bahwa fasilitas umum 

dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan usaha.  

Keberadaan fasilitas umum bagi mereka penting sebagai bagian 

untuk mempromosikan dan menjajakan produk mereka, baik pada even 

resmi maupun tidak resmi. Sementara itu, terdapat 14,29% pelaku, 

11,67% dan 25,93% pedagang sektor informal yang mengatakan bahwa 

fasilitas umum tidak menjadi hal penting dalam menunjang kegiatan 

usaha mereka.  
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Kondisi yang sangat berpengaruh pada masa penademi ini adalah 

adanya penutupan atau pengehentian kegiatan-kegiatan yang diadakan 

difasilitas umum, seperti car freeday, event pariwisata, evet hiburan dan 

berbagai event pertunjukan yang rutin dilaksanakan. Kondisi tersebut 

menjadi hal yang dikeluhkan oleh pelaku usaha, terutama pada sektor 

informal yang banyak mengandalkan keramaian pada berbagai fasilitas 

umum yang ada di Kota Surakarta.  

 

2) Penyedia Fasilitas Umum Penunjang Usaha 

Bagi pelaku usaha UMKM, IKM, dan pedagang sektor informal, 

terdapat beberapa pihak yang memiliki andil mendukung penyediaan 

fasilitas umum dalam menunjang kegiatan usaha mereka. Berdasarkan 

hasil wawancana menunjukan paling tidak ada 3 pihak yang memiliki 

peran dalam menyediakan fasilitas umum, yaitu pemerintah, 

perusahaan melalui CSR dan pelaku usaha itu sendiri.  

Berdasarkan survei menunjukkan bahwa pihak yang ikut berperan 

dalam penyediaan fasilitas umum menurut pelaku UMKM adalah 

pemerintah yaitu 59,26% dan dari pelaku usaha itu sendiri seesar 

40,74%. Menurut pelaku IKM, yang berperan dalam penyediaan fasilitas 

umum yaitu pemilik usaha itu sendiri sebanyak 48,00%, pemerintah 

sebanyak 28,00% dan pihak swasta  (CSR) sebanyak 24,00%. Sementara 

itu menurut pedagang sektor informal, yang wajib menyediakan fasilitas 

umum untuk usaha yaitu pemerintah sebanyak 47,14%, pelaku usaha 

(sendiri) sebanyak 44,29% dan pihak swasta atau CSR sebanyak 8,57%. 

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 
Gambar 4.10 Pihak Penyedia Fasilitas Umum Penunjang Usaha 
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3) Biaya dalam Menggunakan Fasilitas Umum 

Berdasarkan hasil wawancara, para pelaku usaha sebagian besar 

mengatakan bawa dalam menggunakan fasilitas umum mereka tidak 

ada pungutan biaya atau gratis. Dilihat berdasarkan persentase 

jawaban yang diberikan, pelaku UMKM mengatakan bahwa sebesar 

56,67% mereka tidak dipungut biaya, sedangkan sebanyak 43,33% 

mereka mengatakan berbayar. Pada pelaku IKM, mereka memberikan 

jawaban 61,90% dalam menggunakan fasilitas umum tidak berbayar 

dan sebanyak 38,10% dipungut biaya.  

Kemudian yang menunjukan jawaban berbeda ada pada kelompok 

pedangan informal. Jawaban mereka menunjukkan dalam penggunaan 

fasilitas umum  sebanyak 74,07% harus membayar dalam akses fasilitas 

umum tersebut berupa biaya retibusi dan uang kebersihan,sedangkan 

sebanyak 25,93% menyatakan bahwa mereka tidak dipungut biaya 

dalam akses fasilitas umum yang ada selama ini. Dalam hal ini, 

beberapa fasilitas umum yang diakses pelaku usaha dengan membayar 

jasa kebersihan dan keamanan masih harus membayar retribusi kepada 

penyedia jasa pada lokasi-lokasi seperti shelter dan lapak.  

 

4) Dampak Penyediaan Fasilitas Umum 

Keberadaan fasilitas umum bagi pelaku usaha memberikan 

dampak positif dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Hasil survei 

pada pelaku UMKM mengatakan sebanyak 51,67% mengatakan bahwa 

penyediaan fasilitas umum sangat berdampak terhadap usaha, 

sebanyak 23,33% mengatakan bahwa penyediaan fasilitas umum 

berdampak, 15,00% mengatakan bahwa penyediaan fasilitas umum 

cukup berdampak, 8,33% penyediaan fasilitas umum kurang 

berdampak dan 1,67% penyediaan fasilitas umum tidak berdampak 

dalam usaha. 

Pelaku industri kecil dan menengah di kota Surakarta mengatakan 

bahwa 47,62% sangat berdampak antara penyediaan fasilitas umum 

untuk meningkatkan usaha, sebanyak 33,33% mengatakan penyediaan 

fasilitas umum cukup berdampak untuk meningkatkan usaha, 

sebanyak 9,52% penyediaan fasilitas umum berdampak dalam 

peningkatan usaha dan sebanyak 9,52% penyediaan fasilitas umum 

kurang berdampak untuk meningkatan usaha. 
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Sementara itu, menurut pedagang sektor informal, jawaban 

mereka mengatakan sebanyak 44,44% penyediaan fasilitas umum 

sangat berdampak terhadap peningkatan usaha, sebanyak 37,04% 

penyediaan fasilitas umum berdampak dalam peningkatan usaha, 

sebanyak 3,70% mengatakan penyediaan fasilitas umum cukup 

berdampak untuk meningkatkan usaha, sebanyak 7,41% penyediaan 

fasilitas umum kurang berdampak terhadap peningkatan usaha, 7,41% 

penyediaan fasilitas umum tidak berdampak dalam peningkatan usaha.  

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 
Gambar 4.11 Dampak dalam Penyediaan Fasilitas Umum Penunjang Usaha 

 
5) Peran Pemerintah Kota dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Peran pemerintah Kota Surakarta dalam penyediaan sarana dan 

prasarana menurut pelaku usaha masih belum optimal dalam 

mendukung kegiatan usaha mereka. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan hasil survei yang mereka sampaikan. Kecendrungan belum 

optimal dapat dilihat dari jawaban pelaku UMKM, bahwa pemerintah 

cukup berperan (23,33%) dan kurang berperan (16,67%) dalam 

mendukung kegiatan UMKM. Kemudian menurut pelaku IKM, 

kecenderungan belum optimal ditunjukkan pada jawaban bahwa 

pemerintah cukup berperan (38,10%) dan kurang berperan (14,29%) 

dalam mendukung kegiatan IKM.  

Sementara itu, jawaban berbeda disampaikan oleh pedagangan 

informal. Pemerintah Kota Surakarta sudah optimal dalam penyediaan 

sarana dan prasarana umum dalam menunjang usaha mereka. Sebesar 

58% menurut para pelaku usaha informal pemerintah Kota sangat 

berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana karena selama ini 
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mereka menggantukan kegiatan usahanya dominan pada sarana dan 

prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota. 

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.12 Peran Pemerintah dalam penyediaan fasilitas 
umum penunjang usaha 

 

Terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini yang 

menunjang kegiatan pelaku usaha, beberapa harapan yang 

disampaikan oleh para pelaku usaha yaitu :  

a) Harapan yang disampaikan para pelaku UMKM terkait sarana dan 

prasaran dalam menunjang kegiatan usahanya yaitu peningkatan 

terhadap promosi produk-produk UMKM, pengadaan sarana 

pedagang seperti Shelter, UMKM centre, fasilitasi pendaftaran pada 

penyedia layanan E-Commerce.  

b) Pelaku pedagang sektor informal pada masa pandemi mengeluhkan 

banyaknya penutupan fasilitas umum seperti Sekolah, tempat 

wisata, event pariwisata, event budaya, Car Free Day (CFD) yang 

mana fasilitas-fasilitas tersebut meruakan lahan untuk berjualan 

bagi mereka, harapan para peradagangan sektor informal adalah 

pembukaan kembali fasilitas umum tersebut. 

 

c. Informasi Usaha 

1) Mengakses Informasi Usaha 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM, akses informasi yang harus disediakan oleh pemerintah daerah 

dalam menunjang pelaku usaha antara lain dapat berupa bank data dan 

jaringan informasi bisnis; penyebarluasan informasi mengenai pasar, 

sumber-sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desian dan 
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tekhnologi, dan mutu. Serta memberikan jaminan transparansi dan 

akses yang sama bagi seluruh pelaku Usaha baik UMKM, IKM maupun 

Pedagang sektor informal atas segala informasi usaha. 

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah kota Surakarta 

sebagian besar pernah mengakses informasi usaha yang disediakan oleh 

pemerintah. Hal tersebut terlihat dari jawaban yang disampaikan 

sebanyak 63,33% pelaku UMKM pernah mengakses informasi usaha, 

sedangkan sebanyak 36,67% pelaku UMKM belum pernah mengakses 

informasi usaha yang disediakan oleh pemerintah kota Surakarta. 

Hal berbeda disampaikan oleh pelaku IKM, jawaban yang 

disampaikan sebagian besar belum pernah mengakses informasi usaha 

yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Surakarta yaitu sebanyak 

76,19%, sedangkan sebagian kecil yaitu sebanyak 23,81% sudah pernah 

mengakses informasi usaha dari pemerintah Kota Surakarta. Hal ini 

sangat disayangkan karena dengan adanya informasi usaha dapat 

digunakan dalam rangka pengembangan jaringan usaha. 

Sementara itu, pelaku pedagang sektor informal di kota 

Surakarta belum pernah mengakses informasi usaha yang disediakan 

oleh pemerintah Kota Surakarta yang mencapai 85,19%. Beberapa 

pedagang faktor informal tidak mengetahui cara untuk mengaksesnya. 

Pelaku pedagang informal  yang pernah mengakses hanya sebesar 

14,18%.  

Informasi pengembangan usaha yang selama ini disediakan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta belum secara menyeluruh dapat diakses dan 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Padahal keberadaan informasi usaha 

dapat digunakan sebagai pengembangan jaringan usaha bagi para 

pelaku usaha, baik UMKM, IKM maupun pedagang sektor informal. 

 

2) Ketermanfaatan Informasi Usaha 

Informasi usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta 

selama ini bagi pelaku usaha memberikan manfaat dalam menunjang 

keberlangsungan usaha mereka. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 

masing-masing pelaku usaha. Menurut pelaku UMKM, memberikan 

jawaban bahwa  informasi usaha yang disediakan sangat bermanfaat 

(38,33%), cukup bermanfaat (26,67%) dan bermanfaat (6,67%).  
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Menurut pelaku IKM, informasi usaha yang disediakan oleh 

pemerintah Kota mengatakan cukup bermanfaat (38,10%), bermanfaat 

(19,05%) dan sangat bermanfaat (14,29%). Sementara itu menurut 

pelaku usaha informal, sebanyak 44,44% mengatakan informasi usaha 

tersebut bermanfaat, 18,52% informasi usaha sangat bermanfaat dan 

sebanyak 7,41% informasi usaha cukup bermanfaat. 

Dari sekian jawaban pelaku usaha, masih terdapat pelaku usaha 

yang mengatakan bahwa keberadaan informasi usaha belum 

memberikan manfaat bagi mereka. Kondisi tersebut ditunjukkan dari 

jawaban pelaku UMKM yang menyatakan informasi usaha kurang 

bermanfaat (6,67%) dan mengatakan tidak bermanfaat (6,67%).

 Pada pelaku IKM yang menyatakan kurang bermanfaat sebesar 

23,81%, dan 4,76% pelaku industri mengatakan tidak bermanfaat. 

Sementara itu, pada pelaku usaha informal terdapat 29,63% 

mengatakan informasi usaha kurang bermanfaat bagi mereka. 

 

 

Sumber : hasil survei, 2021 
Gambar 4.13 Ketermanfaatan Informasi Usaha Yang disediakan 
oleh Pemerintah  

 
3) Bentuk Informasi 

Beberapa menu informasi usaha yang disediakan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta, pemanfaatan sarana informasi oleh masing-

masing pelaku usaha berbeda-beda. Bentuk informasi usaha yang 

pernah diakses oleh pelaku UMKM antara lain sebanyak 41,46% 

informasi tentang pemasaran, sebanyak 20,73% informasi usaha 

tentang sumber pembiayaan, sebanyak 8,54% informasi usaha tentang 

desain dan teknologi mutu, sebanyak 6,10% informasi usaha tentang 

penjaminan. 
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Bentuk informasi yang pernah didapatkan oleh pelaku IKM 

sebanyak 20,83% informasi usaha tentang pemasaran, masing-masing 

sebanyak 4,17% informasi usaha tentang sumber pembiayaan, 

penjaminan, desain dan teknologi mutu. Sementara itu, pedagang sektor 

informal yang pernah memanfaatkan informasi sarana usaha antara 

lain 13,79% tentang sumber pembiayaan, 10,34% tentang pemasaran, 

3,45% tentang desain dan teknologi mutu.  

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.14 Bentuk Informasi Usaha yang Pernah Diakses  
 

Berdasarkan hasil survei terhadap bentuk informasi yang sudah 

didapatkan atau dimanfaatkan oleh pelaku usaha, menunjukkan masih 

banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkannya dengan baik. Pada 

pelaku UMKM terdapat 23,17% belum pernah mendapatkan informasi 

usaha, pada pelaku IKM terdapat 66,67% belum pernah mendapatakan 

informasi usaha, dan sebesar 72,41% pedagang sektor informal belum 

pernah mendapatkan informasi usaha. 

 

d. Kemitraan 

Dalam mewujudkan kemitraan Pemerintah Kota memiliki tanggung 

jawab dalam : mewujudkan kemitraan antar pelaku usaha; medorong 

terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha; 

mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar antar 

pelaku usaha; medorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin 

tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen sreta 

mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang 

perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan para pelaku usaha. 
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Indikator yang digunakan dalam kajian ini untuk menunjukkan 

pola kemitraan pelaku usaha yaitu keterlibatan dalam asosiasi, media yang 

digunakan dalam pengembangan jaringan usaha, ketermanfaatan jaringan 

usaha, aktor yang memfasilitasi pengembangan jaringan usaha dan 

kontrak kerjasama. 

 

1) Keterlibatan Dalam Asosiasi 

Kemitraan mempunyai peran penting dalam terjadinya 

hubungan yang saling menguntungkan. Hasil survei menunjukan para 

pelaku usaha di Kota Surakarta yang sudah tergabung dalam sebuah 

asosiasi perkumpulan usaha paling banyak pada pelaku UMKM 

sebesar 60,00%. Sementara itu pelaku IKM yang sudah tergabung 

dalam asosiasi baru sebesar 66,67% dan pedagang sektor informal 

sebesar 62,96%. Dengan demikian, perhatian lebih banyak pada 

kelompok IKM dan pedagang informal yang belum banyak terlibat 

dalam sebuah asosiasi.  

 

2) Media yang Digunakan Dalam Pengembangan Jaringan Usaha 

Media yang digunakan dalam pengembangan jaringan usaha 

oleh masing-masing pelaku usaha komposisinya berbeda-beda. Dari 

sekian banyak media yang tersedia, paling banyak pelaku usaha 

menggunakan media WhatsApp Grup, Media Sosial dan beberapa 

memanfaatkan marketplace yang tersedia pada beberapa aplikasi.  

Media yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam pengembangan 

jaringan usaha antara lain WhatsApp Grup sebanyak 52,17%, Media 

Sosial sebanyak 40,22%, media lain sebanyak 5,43% dan market place 

sebanyak 2,17%. Pelaku IKM dalam pengembangan jaringan usaha 

paling besar menggunakan media sosial sebanyak 51,85% dan 

WhatsApp Grup sebanyak 40,74%. Sementara itu, pelaku informal 

mengmbangkan jaringan usaha paling banyak pada WhatsApp Grup 

sebanyak 44,44% dan media konvensional sebanyak 3,70% dengan 

menjajakan dipinggir jalan atau tempat umum. 

Hasil survei menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha 

yang belum memanfaatkan berbagai media dalam pengembangan 

jaringan usahanya terutama pada pelaku IKM dan pedagang sektor 

informal. Pada pelaku IKM, terdapat 7,41% yang belum menggunakan 
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media sebagai pengembangan jaringan usaha, dan pada pelaku 

pedagang informal  terdapat 44,44% tidak tergabung dalam media 

apapun.  

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 
 

Gambar 4.15 Media yang Digunakan dalam Memperluas Jaringan 

Usaha  

 
3) Ketermanfaatan Jaringan Usaha 

Jaringan usaha yang digunakan oleh pelaku usaha dengan 

menggunakan berbagai media menurut mereka bermanfaat dalam 

mendukung usahanya. Bagi pelaku UMKM, jaringan usaha bermanfaat 

dengan jawaban yang disampaikan terdiri dari sangat bermanfaat 

sebesar 38,33%, mengatakan bermanfaat sebesar 35,00%, dan 

mengatakan cukup bermanfaat sebanyak 18,33%. 

Bagi pelaku IKM, keberadaan berbagai media jaringan usaha 

memiliki peran yang besar. Hal tersebut ditunjukkan dari jawaban 

yang disampaikan yaitu sebesar sebesar 52,38% mengatakan sangat 

bermanfaat, sebesar 19,05% mengatakan cukup bermanfaat dan 

sebesar 19,05% mengatakan bermanfaat. Sementara itu, 

ketermanfaatan jaringan pengembangan usaha juga dirasakan oleh 

pedagang sektor informal, karena menurut mereka adanya jaringan 

pengembangan usaha itu yang memilih sangat bermanfaat sebanyak 

51,85%, bermanfaat sebanyak 29,63%, dan cukup bermanfaat 

sebanyak 3,70%. 

Seluruh jawaban kemanfaatan jaringan usaha yang tersedia saat 

ini, masih terdapat pelaku usaha yang belum merasakan manfaat dari 
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adanya jaringan usaha tersebut. Pada pelaku UMKM, terdapat 6,67% 

yang menyatakan kurang bermanfaat, dan sebesar 1,67% tidak 

bermanfaat. Pada pelaku IKM, terdapat 19,05% yang belum 

mendapatkan kemanfaatannya dan pada pelaku usaha informal 

sebesar 14,81%.  

  

 
Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.16 Ketermanfaatan Jaringan Usaha  
 

 
4) Aktor yang Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Usaha 

Dalam pengembangan jaringan usaha, terdapat beberapa aktor 

yang memiliki peran besar dalam memberikan fasilitasi. Menurut 

pelaku UMKM, aktor yang memfasilitasi pengembangan jaringan usaha 

paling dominan adalah diri sendiri dengan jawaban mencapai 57,14%, 

peran pemerintah daerah sebanyak 28,57%, dan lainnya sebanyak 

8,57%. Sedangkan lembaga pendidikan dan LSM masing-masing 

sebanyak 2,86%. 

Pada pelaku IKM, aktor yang memfasilitasi dalam rangka 

pengembangan jaringan usaha bagi mereka secara umum sama 

dengan pelaku UMKM yaitu ada pada pelaku IKM itu sendiri dengan 

jawaban mencapai 86,96%. Pelaku IKM juga memberikan jawaban 

sebesar 4,35% saling memfasilitasi antar pelaku IKM. Selain itu aktor 

yang berperan dalam memberikan fasilitasi usaha mereka adalah 

International Council for Small Business (ICSB) dengan peran sebesar 

4,35% berdasarkan jawaban yang mereka sampaikan. 

Sementara itu, jawaban yang mirip juga disampaikan oleh 

pedagang sektor informal, yang sebagian besar mengatakan bahwa 

yang memfasilitasi pengembangan jaringan usaha adalah diri sendiri 
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yaitu sebesar 81,48%. Sementara itu, aktor asosiasi pedagang 

berperan sebesar 7,41% dan lainnya sebesar 11,11%. 

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.17 Aktor yang Berperan dalam Pengembangan 
Jaringan Usaha  

 
Bagi para pengusaha aktor utama dalam memfasilitasi jaringan 

usaha adalah diri sendiri. Aktor lain di luar pelaku usaha, bagi mereka 

perannya tidak terlalu besar, baik itu pemerintah kota, asosiasi 

maupun lembaga lainnya. 

 

5) Kontrak Kerjasama  

Berdasarkan hasil survei, pelaku usaha baik UMKM, IKM dan 

pedagangan informal relatif masih banyak yang belum melakukan 

kerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran dan penjualan 

produknya. Pelaku UMKM di Kota Surakarta yang pernah melakukan 

kontrak kerjasama dengan pihak lain terkait pemasaran produk hanya 

sebesar 33,90%, sedangkan yang tidak pernah melakukan kontrak 

kerjasama dengan pihak lain terkait dengan pemasaran produk 

sebanyak 66,10%. Kontrak kerjasama dengan pihak lain dalam 

pemasaran produk juga belum banyak dilakukan oleh pelaku IKM. 

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 80,95% pelaku IKM tidak 

pernah melakukan kontrak kerjasasma dan hanya sebesar 19,05% 

pelaku IKM yang pernah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak 

lain dalam hal pemasaran produk. Sementara itu, pedagang sektor 

informal di Kota Surakarta belum ada satupun yang pernah 

melakukan kontrak kerjasama dengan orang lain terkait dengan 

pemasaran produk. 
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e. Perizinan Usaha 

Variabel yang mendukung pada perijinan usaha dalam kajian ini 

meliputi status kepemilikan ijin usaha, kesulitan dalam mengajukan ijin, 

faktor-faktor yang mempersulit perijinan, pengaruh perijinan terhadap 

usaha dan motivasi pelaku usaha dalam melakukan ijin usahanya. 

1) Kepemilikan Ijin Usaha 

Sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang 

ada di Kota Surakarta sudah memiliki izin usaha. Berdasarkan data 

hasil survei diketahui pelaku UMKM yang sudah memiliki izin di Kota 

Surakarta mencapai 78,33%, sedangkan yang tidak memiliki izin 

usaha sebanyak 21,67%. Pada pelaku industri hampir seluruhnya 

sudah mempunyai izin usaha, yaitu sebesar 90,48%, yang berarti 

pelaku IKM belum memiliki izin usaha sebanyak 9,52%. Sementara 

pedagang sektor informal salah satu cirinya adalah belum memiliki 

usaha. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil survey yang dilakukan 

dimana tidak ada pedagang sektor informal yang memiliki izin usaha. 

 

2) Kesulitan Dalam Mengajukan Ijin Usaha 

Berkaitan dengan kesulitan dalam mengajukan ijin usaha, 

berdasarkan hasil survey menunjukkan sebanyak 78,33% pelaku 

UMKM dan 61,90% pelaku IKM di Kota Surakarta mengungkapkan 

bahwa tidak memiliki kesulitan dalam mengajukan izin usaha. Kondisi 

tersebut menunjukkan sebagian kecil saja yang mengalami kesulitan 

dalam mengurus atau mengajukan perjinan usaha, yaitu pada pelaku 

UMKM sebesar 21,67% dan pada pelaku IKM sebesar 38,10%.  

 

3) Faktor Kesulitan Mengurus Ijin Usaha 

Berdasarkan hasil survey kepada pelaku usaha, terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam 

pengurusan perijinan. Menurut pelaku UMKM, dalam pengurusan 

perijinan tingkat kesulitan adalah dalam pemenuhan persyaratan 

(27,54%), pembiayaan perijinan (21,74%) dan mekanisme perijinan 

(7,25%).  Sementara itu, pada pelaku IKM ditemukan bahwa faktor 

yang mempengaruhi pengurusan izin usaha adalah karena mekanisme 

pengurusan izin (56,52%), pemenuhan persyaratan (17,39%) dan 

pembiayaan perijinan (4,35%). 



BAB IV-25 

 
Sumber : hasil survei, 2021 
Gambar 4.18 Faktor Kesulitan dalam Mengurus Izin Usaha 

 
4) Keterpengaruhan Izin Usaha 

Keterpengaruhian ijin usaha merupakan informasi mengani 

manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha ketika kegiatan usahanya 

sudah berijin, Menurut pelaku usaha UMKM  izin usaha dapat 

mempengaruhi usaha yang sedang dijalankan. Sebanyak 36,67% 

pelaku usaha memilih bahwa izin usaha sangat berpengaruh terhadap 

usaha, sebanyak 33,33% pelaku usaha memilih bahwa izin usaha 

berpengaruh terhadap usaha, sebanyak 18,33% pelaku usaha memilih 

cukup berpengaruh terhadap usaha, sebanyak 8,33% pelaku usaha 

memilih bahwa izin usaha tidak berpengaruh terhadap usaha dan 

sebanyak 3,33% memilih bahwa izin usaha kurang berpengaruh 

terhadap aktivitas usaha.  

Pelaku IKM menyatakan  kepemilikan izin usaha sangat 

berpengaruh terhadap usaha (71,43%), kepemilikan izin usaha cukup 

berpengaruh sebanyak 14,29%, kepemilikan izin usaha berpengaruh 

sebanyak 9,25%, dan kepemilikan izin usaha kurang berpengaruh 

sebanyak 4,76%. Secara rinci dapat disimak pada grafik berikut : 
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Sumber : hasil survei, 2021 
Gambar 4.19 Keterpengaruhan Izin Usaha  

 
5) Motivasi Dalam Mengurus Ijin Usaha 

Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktir yang 

memberikan motivasi untuk mengurus perijinan usaha. Menurt pelaku 

UMKM yang memotivasi dalam proses pengurusan izin usaha yang 

paling banyak adalah dari diri sendiri yaitu sebesar 38,71%, sesama 

pelaku usaha sebanyak 31,18%, pemerintah sebanyak 23,66% dan 

dari keluarga sebanyak 6,45%.  Menurut pelaku IKM, mereka 

medanpatkan motivasi dalam pengurusan izin usaha yaitu berasal dari 

diri sendiri sebanyak 60,00%, sesama pelaku usaha sebanyak 20,00%, 

pemerintah sebanyak 10,00%, keluarga sebanyak 6,67% dan lainnya 

sebanyak 3,33%. 

 

 

 
Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.20 Motivasi dalam kepemilikan izin usaha 
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f. Kesempatan Berusaha 

Untuk melihat kondisi pada variabel kesempatan berusaha, indikator 

yang digunakan dalam kajian ini adalah pengembangan usaha dan bentuk 

pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

1) Pengembangan usaha 

Pelaku UMKM yang ada di Kota Surakarta mayoritas 

mempunyai rencana dalam rangka pengembangan usaha baru yaitu 

sebanyak 91,67% sedangkan 8,33% pelaku UMKM menjawab tidak 

mempunyai rencana pengembangan usaha baru. Sementara itu, pada 

pelaku IKM diketahui yang memiliki rencana dalam pengembangan 

usaha baru mencapai sebesar 85,17%, sedangkan yang tidak memiliki 

rencana untuk mengembangkan usaha baru sebanyak 14,29%. 

Temuan justru pada pelaku usaha sektor informal yang menyatakan 

bahwa mereka memiliki rencana dalam rangka pengembangan usaha 

(66,67%) dan sebesar 33,33% mereka tidak memiliki rencana untuk 

mengembangkan usaha baru. 

 

2) Bentuk Pengembangan Usaha 

Hasil survei menunjukkan rencana dalam pengembangan usaha 

yang dipilih oleh pelaku UMKM antara lain melakukan inovasi produk 

sebanyak 38,78%, membangun jaringan usaha sebanyak 31,63%, 

memperkuat jaringan usaha sebanyak 21,43% dan membuka cabang 

baru sebanyak 8,16%. Pada pelaku UMKM rencana pengembangan 

usaha yang dipilih oleh pelaku industri antara lain membangun 

jaringan usaha sebesar 37,14%, melakukan inovasi produk sebesar 

31,43%, memperkuat modal usaha sebesar 20,00%, dan membuka 

cabang baru sebanyak 11,43%. Pelaku usaha sektor informal dalam 

melakukan pengembangan usaha antara lain dengan membuka 

cabang baru sebanyak 34,38%, memperkuat modal usaha sebanyak 

25,00%, melakukan inovasi produk sebanyak 21,88% dan membangun 

jaringan usaha sebanyak 18,75%. Selengkapnya dapat disimak pada 

grafik berikut : 
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Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.21 Bentuk Pengembangan Usaha 

 

g. Promosi Dagang 

Untuk melihat kegiatan promosi dagang yang selama ini mereka 

gunakan, terdapat tiga indikator yang digunakan, yaitu media yang 

digunakan untuk promosi usaha, aktor yang berperan dalam promosi 

produk usaha dan peran pemkot dalam dalam promosi produk. 

1) Media yang Digunakan Untuk Promosi Usaha 

Promosi sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam rangka 

meningkatkan pendapatan dan juga pengembangan usaha baik dalam 

negeri maupun di luar negeri. Pelaku UMKM di Kota Surakarta dalam 

melakukan promosi dagang menggunakan beberapa media yang 

digunakan untuk promosi usaha antara lain media sosial sebesar 

33,33%, melalui e-commerce sebesar 33,33%, menggunakan media 

lain seperti media cetak dan media konvensional lainnya sebesar 

23,46%, berkeliling atau door to door sebesar 8,64% serta dengan 

mengikuti event sebesar 1,23%.   

Pelaku IKM dalam melakukan promosi usaha dalam rangka 

peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha paling banyak 

menggunakan media e-commerce yaitu sebesar 31,03%, media lainnya 

seperti media cetak dan media konvensional sebesar 27,59%,  

berkeliling atau door to door sebesar 20,69%, dan yang tidak 

menggunakan media sebagai promosi dagang bagi industri kecil dan 

menengah sebanyak 3,45%. Pedagang sektor informal lebih banyak 

melakukan promosi dagang dengan menggunakan media kelilng atau 

door to door yaitu sebesar 35,29%, menggunakan media lain seperti 

media cetak dan media konvensional lainnya sebesar 29,41%, melalui 
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media sosial sebesar 14,71%, sedangkan dengan cara mangkal, dagang 

di pinggir jalan, dan tidak menggunakan media memiliki nilai yang 

sama sebesar 5,88% dan menggunakan e-commerce sebanyak 2,94%. 

 

 

Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.22 Media Promosi Usaha 

 

2) Aktor Yang Berperan Dalam Promosi Produk Usaha 

Kegiatan promosi dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha di 

Kota Surakarta secara umum bergantung pada masing-masing pelaku 

usaha itu sendiri. Hasil survei pada pelaku UMKM menunjukkan 

bahwa yang berperan dalam kegiatan promosi tersebut didominasi oleh 

diri sendiri sebesar 40,18%, sesama pelaku usaha sebanyak 23,21%, 

keluarga sebesar 21,43%, Pemerintah sebesar 10,71% dan lainnya 

sebanyak 4,46%. 

Pada pelaku IKM dalam melakukan promosi usaha yang 

didukung oleh diri sendiri 56,67%, sesama pelaku usaha sebesar 

23,33%, keluarga sebesar 13,33%, sedangkan pelanggan/agen serta 

teman sebesar 3,33%. Sementara itu pada pelaku usaha sektor 

informal mayoritas juga oleh diri sendiri yaitu sebesar 85,19% dan 

sisanya yaitu sebesar 7,41% merupakan keluarga dan 7,41% 

dilakukan oleh sesama pelaku usaha. 

 

3) Peran Pemerintah Daerah dalam  Promosi Produk 

Menurut pelaku UMKM peran pemerintah kota dalam promosi 

produk berupa mengadakan event/display produk sebanyak 31,11%, 

menyediakan pasar sebanyak 21,11%, belum ada peran sebanyak 
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21,11%, memfasilitasi pendaftaran pada e-commerce sebanyak 15,56% 

dan mempromosikan produk melalui website Pemkot sebanyak 

11,11%. Menurut IKM, peran pemerintah kota mempromosikan 

produk sebesar 52,00%, menyediakan pasar sebanyak 20,00%, 

mengadakan event/display produk sebanyak 16,00%, mempromosikan 

produk melalui website pemkot sebanyak 8,00% dan memfasilitasi 

pendaftaran pada e-commerce sebanyak 4,00%.    

Menurut pelaku usaha sektor informal, peran pemerintah kota 

dalam promosi produk bagi pedagang sektor informal sebesar 73,33%, 

menyediakan pasar sebesar 13,33%, mengadakan event/display 

produk sebesar 6,67% dan mempromosikan produk melalui website 

pemerintah kota sebesar 6,67%. Selengkapnya dapat disimak pada 

grafik berikut : 

 

 

Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.23 Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Promosi Usaha 
 

h. Dukungan Kelembagaan 

1) Pembukuan keuangan 

Usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Surakarta 

yang sudah melakukan pembukuan keuangan dalam menjalankan 

usahanya sudah mencapai 53,33% yaitu sudah mencakup setengah 

dari UMKM yang ada di Kota Surakarta, sisanya sebanyak 46,67% 

tidak melakukan pembukuan keuangan. Kesadaran akan pembukuan 

keuangan bagi UMKM dapat menjadi tolok ukur aspek kebijakan 

dalam bentuk dukungan kelembagaan. 

Industri kecil dan menengah di Kota Surakarta mayoritas sudah 

melakukan pembukuan keuangan dalam pengembangan usahanya. 
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Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa industri kecil dan 

menengah di Kota Surakarta yang sudah melakukan pembukuan 

keuangan sebanyak 85,71% sedangkan yang belum melakukan 

pembukuan keuangan hanya sebanyak 14,29%. 

Berbeda halnya dengan pedagang sektor informal yang ada di 

kota Surakarta, kesadaran akan pengembangan usaha melalui 

pembukuan keuangan masih sangat rendah, hanya 18,52% pedagang 

sektor informal yang melakukan pembukuan keuangan sedangkan 

sisanya yaitu 81,48% belum melakukan pembukuan keuangan. 

 

2) Pelatihan Kewirausahaan 

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di kota 

Surakarta sebagian besar sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Pelaku usaha mikro, kecil 

dan menengah yang pernah mengikuti kegiatan kewirausahaan 

sebanyak 78,33% sedangkan yang belum pernah mengikuti kegiatan 

pelatihan kewirausahaan sebanyak 21,67%. Berdasarkan hasil survey, 

dapat diketahui bahwa aktor yang mengadakan pelatihan bagi pelaku 

UMKM antara lain Pemerintah sebanyak 63,64%, Asosiasi sebanyak 

13,64%, Pihak swasta sebanyak 16,67% dan Lembaga pendidikan 

sebanyak 6,06%. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam 

pemberian pelatihan pelaku UMKM di Surakarta sudah cukup baik. 

 

 

Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.24 Pihak penyelenggara pelatihan bagi UMKM 
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Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu faktor 

pendorong dalam pengembangan usaha bagi para pelaku usaha, salah 

satunya bagi pelaku usaha Industri kecil dan menengah. Berdasarkan 

dahasil survei, pelaku usaha Industri kecil dan menengah yang ada di 

kota Surakarta yang sudah mengikuti pelatihan kewirausahaan 

sebanyak 47,62% sedangkan 52,38 belum pernah mengikuti kegiatan 

pelatihan kewirausahaan. Adapun aktor yang mengadakan pelatihan 

terhadap Industri kecil dan menengah yang ada di kota Surakarta 

antara lain Pemerintah sebanyak 47,37%, Lembaga pendidikan 

sebanyak 21,05%, sedangkan asosiasi dan pihak swasta sama-sama 

sebanyak 15,79%. 

 

 

Sumber : hasil survei, 2021 

Gambar 4.25 Pihak penyelenggara pelatihan bagi UMKM 
 

Hal berbeda disampaikan oleh para pedagang sektor informal dari 

hasil survei di kota Surakarta pedagang sektor informal belum pernah 

mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya. 

 

3) Pelatihan terhadap tenagakerja yang dimiliki 

Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah peran tenaga kerja 

sangat penting dalam proses produksi. Maka dari itu, perlu adanya 

pelatihan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemilik usaha. Pelaku 
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usaha mikro, kecil dan menengah yang sudah pernah melakukan 

pelatihan tenaga kerja di kota Surakarta hanya sebesar 41,67% 

sedangkan sebesar 58,33% belum pernah melakukan pelatihan kepada 

tenaga kerja. 

Pelaku industri kecil dan menengah di Surakarta yang sudah 

pernah melakukan pelatihan tenaga kerja sebanyak 47,62% 

sedangkan yang belum pernah melakukan kegiatan pelatihan tenaga 

kerja sebanyak 52,38%. Terdapat selisih yang cukup sedikit antara 

pelaku industri kecil dan menengah yang pernah melakukan kegiatan 

pelatihan tenaga kerja dengan pelaku industri kecil dan menengah 

yang belum pernah melakukan kegiatan pelatihan kepada tenaga 

kerja.  Pada pedagang sektor informal dalam menjalankan usahanya 

tidak memiliki tenagakerja. 
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BAB V 

PERMASALAHAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

A. Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, IKM dan Pedagang Sektor 

Informal ta pada masa pandemi diuraikan sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

a. Keterbatasan kepemilikan agunan yang dapat dijadikan pinjaman  

b. Masih rendahnya perkembangan permodalan  

c. Belum optimalnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas 

umum maupun khusus pada fasilitas promosi perdagangan  

d. Ketidakmampuan  membayar sewa kios 

e. Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha tergabung dalam asosiasi 

f. Rendahnya kemitraan dengan E-commerce 

g. Belum optimalnya peran Pemerintah dalam memfasilitasi kemitraan 

h. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM dalam mekanisme pengajuan 

izin usaha 

i. Masih rendahnya manajemen usaha terutama dalam penyusunan 

rencana pengembangan usaha dan pengelolaan keuangan 

j. Belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi promosi 

k. Banyaknya pelaku UMKM yang tidak bisa menyesuaikan iklim usaha 

pada masa pandemi Covid-19 

 

2. Industri Kecil dan Menengah 

a. Rendahnya perkembangan modal usaha. 

b. Plafon pengajuan pinjaman menurun karena omzet juga menurun.  

c. Belum optimalnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas 

umum khusus pada fasilitas promosi perdagangan.  

d. Rendahnya IKM yang mengakses informasi usaha. 

e. Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha tergabung dalam asosiasi. 

f. Belum optimalnya peran Pemerintah dalam memfasilitasi kemitraan. 

g. Kesulitan memahami mekanisme pengurusan izin. 

h. Masih rendahnya pengetahuan dalam penyusunan rencana 

pengembangan usaha.  

i. Belum optimalnya penggunaan media sosial dalam promosi.  
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j. Belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi promosi. 

k. belum optimalnya pelatihan bagi tenaga kerja. 

 

3. Pedagang Sektor Informal 

a. Keterbatasan informasi pengajuan pinjaman sehingga pelaku  pedagang 

sektor informal masih sedikit yang mengajukan pinjaman. 

b. Masih minimnya bantuan permodalan dari Pemerintah. 

c. Penutupan fasilitas Umum seperti Sekolah, Tempat Wisata, event 

pariwisata, budaya dan Car Free Day. 

d. Keterbatasan akses informasi usaha. 

e. Belum optimalnya kesadaran pelaku pedagang sektor informal untuk 

melakukan kemitraan. 

f. Belum optimalnya peran Pemerintah dalam memfasilitasi kemitraan. 

g. Tidak memiliki izin usaha. 

h. Masih menggunakan media prmomosi konvensional. 

i. rendahnya pemahaman tentang pembukuan keuangan. 

j. belum adanya pelatihan yang menyentuh pedagang sektor informal. 

 

B.   Kebijakan Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi COVID 19 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) bukan hanya 

berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap 

memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan 

berbagai aktivitas ekonomi domestik. Untuk itu, Pemerintah telah mengambil 

strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan 

perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai 

kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan 

belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian. 

Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan 

negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, Pemerintah berusaha 

melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Menghadapi 

permasalahan tersebut Pemerintah mengambil strategi kebijakan “Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN)”. Langkah awal dalam masa extraordinary ini adalah 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
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(COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang. 

Langkah tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.  

Program PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli 

masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. 

Dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor 

usaha (UMKM). Pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar. Dengan 

adanya program PEN diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi. Adapun 

Program PEN dimaksud adalah: 

1. Menganggarkan belanja penanganan Covid-19 

2. Melakukan perlindungan sosial melalui Bansos kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah 

3. Membantu Pemda dan Sektoral KL diantaranya program Padat Karya 

4. Subsidi bunga UMKM 

5. Pembiayaan Korporasi. Terdapat Lembaga Penjaminan diantaranya PT 

SMI, PT PII, LPEI sebagai lembaga Special Mission Vehicle (SMV) 

Kementerian Keuangan 

6. Insentif Usaha berupa pajak 

 

Untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah, pemerintah pusat 

telah menyiapkan dana insentif daerah yang ada dalam paket Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan pemerintah pusat melalui 

APBN dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah dalam bentuk Penyiapan 

tambahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk  mendukung 
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percepatan pemulihan perekonomian didaerah, penyediaan fasilitas pinjaman 

kepada Pemerintah Daerah untukmendukung pemulihan ekonomi di daerah 

dan penggunaan cadangan DAK fisik untuk program pembangunan fisik  

(antara lain untuk pemukiman dan perumahan, serta pertanian) dengan 

metode swakelola,  padat karya dan penggunaan tenaga lokal. 

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid 19, pemerintah 

pusat telah memberikan arahan kebijakan pada pemerintah daerah melalui 3 

fokus kebijkan, yaitu : 

1. Upaya Pemulihan Ekonomi, dengan fokus : 

a. Pembangunan infra aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra 

pertumbuhanekonomi. 

b. Pembangunan dan perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan  

karakteristik penciptaan lapangankerja, 

c. Perbaikan sistem pelayanan investasidaerah. 

d. Melanjutkan beberapa program DAK Prioritas yg ditunda di 2020. 

2. Sinergi TKDD dan K/L dalam Human Capital Development(Pendidikan, 

Kesehatan), dengan fokus : 

a. Pengetatan mandatory spending DTU untuk Pendidikan dan  

Kesehatan. 

b. Dukungan untuk program merdeka belajar. 

c. Peningkatan kemampuan pelayanan RS dan FKTP. 

3. Peningkatan Belanja Infrastruktur Daerah 

a. Pemanfaatan creative financing, seperti pinjaman daerah,  penerbitan 

Obligasi Daerah dan/atauKPBU. 

b. Pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antar  

Daerah. 

c. Dukungan TKDD untuk pelaksanaan creative financing melalui  skema 

pendanaan terintegrasi (integrated funding). 

 

Dana instentif yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah bertujuan : 

1. Melanjutkan peran insentif untuk memperbaiki pengelolaan TKDD 

2. Melanjutkan kebijakan yang mendukung pencapaian prioritas nasional 

3. Melanjutkan peran insentif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan  

keuangan daerah 
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4. Melanjutkan refocusing dan penajaman indikator yang lebih  

mencerminkan kinerja pemerintah daerah 

5. Melanjutkan penguatan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat 

6. Mendorong peningkatan investasi dan ekspor 

7. Mendorong pemanfaatan pembiayaan kreatif 

8. Mendorong peningkatan kualitas belanja melalui pemenuhan  mandatory 

spending 

9. Mendorong penyampaian pelaporan tepat waktu. 

 

Sementara itu, kegunaan dari dana insentif yang diterima oleh 

pemerintah daerah yaitu : 

1. DID digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan 

kebutuhan daerah yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID 

sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima. 

2. Apabila Pendanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas 

kategori DID telah terpenuhi sesuai dengan alokasi yang diterima, Daerah 

dapat menggunakan DID di luar dari kegiatan dimaksud dengan 

menyertakan Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa 

pendanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori 

DID sesuai dengan alokasi yang diterima telah terpenuhi. 

3. Alokasi DID tidak dapat digunakan untuk mendanai: 

4. Honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan  

panitia kegiatan 

5. Perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan. 

6. Persyaratan penyaluran DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi 

Sistem Informasi Keuangan Daerah. 

 

Untuk dana insentif tambahan daerah, diberikan kepada pemerintah 

daerah yang dapat berkinerja baik didalam penanganan epidemi Covid-19, dan 

kepada pemerintah daerah yang menciptakan Inovasi terbaik dalam penyiapan 

dan pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Tujuan 

adanya dana insentif tambahan dalam rangka memberikan insentif atas tata 

normal baru dengan  melihat pemda yang telah melakukan pengurangan 

jumlah paparan Covid-19 secara  nasional, berhasil memperbaiki posisinya 

dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang efektif 

berdasarkan penentuan  kategori hijau dari BNPB, mendukung percepatan 
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pemulihan ekonomi di  dearah, dan mendorong daerah untuk berinovasi dalam  

penerapan protokol Covid-19. 

Alokasi anggaran yang ada dalam dana insentif tambahan digunakan 

untuk  mendorong pemulihan ekonomi didaerah seperti industrikecil, Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah, koperasi, dan pasar tradisional. Selain itu dana 

tersebut digunakan untuk kegiatan dibidang kesehatan dan bantuan sosial. 

Penggunaan DID untuk UMKM yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah 

adalah dengan memperhatikan pada efisiensi biaya produksi dan optimalisasi 

penjualan. Efisiensi produksi bagi UMKM ditekankan pada mencari bahan 

baku yang lebih murah, efektivitas dan efisiensi tenaga kerja, memohon 

penundaan  pembayaran beban  pembiayaan, dan mencari pembiayaan 

murah. Optimalisasi penjualan difokuskan pada memberi potongan harga, 

mencari pasar baru dan penggunaan teknologi sebagai inovasi. 

Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah dalam memperkuat peran 

UMKM terdiri atas jangka pendek dan jangka menengah. Intervensi jangka 

menengah dilakukan dengan pemberian stimulus sisi demand atas  output 

UMKM, menjadi penghubung platform online  dengan UMKM, secara khusus 

pemerintah daerah berperan dalam memperkuat  komponen local supplychain, 

upaya meningkatkan mutu dan daya  saing output UMKM, dan pemberian 

kredit murah bagi UMKM. Untuk jangka menengah, intervensi pemulihan 

UMKM dilakukan dengan adaptive supplychain, mendorong sisi pembiayaan  

dari non-perbankan, fasilitasi trading house dan  logistic, dan peningkatan dan  

pemutakhiran database  UMKM. 

 

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Iklim Usaha 

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Strategi peningkatan keberdayaan, perlindungan serta 

pengembangan UMKM melalui: 

a. Pemetaan potensi UMKM berdasarkan jenis usaha  

b. Memperluas jaringan kemitraan UMKM 

c. Fasilitasi pemahaman mekanisme dalam kepengurusan izin 

d. Perluasan akses informasi jaringan pemasaran 

e. Pembangunan dan pengelolaan sarana Promosi Produk 

f. Peningkatan kompetensi tenagakerja UMKM 

g. Fasilitasi pengambangan kelembagaan 
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2. Industri Kecil Dan Menengah 

Strategi peningkatan daya saing industri kecil dan menegah 

melalui : 

a. Fasilitasi pengembangan model dan strategi bisnis pada pelaku 

industri kecil dan menengah 

b. Peningkatan keahlian individual sdm industry kecil dan menengah 

c. Penerapan kemampuan tekhnologi informasi 

d. Peningkatan inovasi bentuk produk dan pemasaran 

e. Peningkatan penyelenggaraan promosi dagang  

3. Pedagang Sektor Informal 

Strategi peningkatan iklim usaha pedagang sektor informal 

melalui: 

a. Fasilitasi bantuan akses informasi peningkatan permodalan 

b. Perluasan jaringan kemitraan pada pedagang sektor informal 

c. Fasilitasi pengembangan pemasaran melalui media elektronik 

d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang perdagangan  

 

Arah kebijakan yang diambil dalam peningkatan iklim usaha baik pada 

pelaku UMKM, IKM dan sektor informal difokuskan pada : 

1. Peningkatan akses terhadap penyedia layanan pinjaman permodalan bagi 

pelaku usaha. 

2. Percepatan kepengurusan izin usaha UMKM dengan bertambahnya 

jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan insentif. 

3. Penataan ulang prasarana umum sebagai dukungan untuk kegiatan 

usaha setelah dampak Pandemi. 

4. Penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha terutama di sektor 

informal yang melakukan kegiatannya difasilitas umum untuk tetap 

melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. 

5. Fasilitasi pelaku usaha dalam penyediaan sarana promosi pada penyedia 

layanan E-commerce baik skala lokal maupun nasional. 

6. Pembukaan fasilitas umum dan penyelenggaraan even-even lokal untuk 

pemulihan kegiatan pada pelaku usaha pedagang sektor Informal dengan 

tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. 

 



 

BAB VI-1 

BAB VI 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

1. Kondisi UMKM pada masa Pandemi  75 persen mengalami penurunan omzet 

hingga lebih dari 50 persen, hanya 10 persen pelaku UMKM yang mengalami 

peningkatan Omzet. Sebanyak 47,62 persen pelaku IKM mengalami 

penurunan omzet kurang dari 50persen, sedangkan yang meningkat hanya 

sebesar 4,76 persen. Pedagang sektor informal mengalami penurunan omzet 

hingga lebih dari 50 persen, sedangkan yang meningkat hanya sebesar 3,70 

persen. 

2. Kapasitas produksi UMKM rata-rata mengalami penurunan hingga lebih dari 

50 persen, sedangkan IKM dan pedagang sektor informal menurun lebih dari 

50 persen. 

3. Masih terbatasnya sarana prasarana dalam menunjang promosi produk 

UMKM, IKM dan pedagang sektor informal. 

4. Belum semua pelaku UMKM memiliki izin usaha. 

5. Rendahnya plafon pengajuan pinjaman dikarenakan omzet yang menurun 

pada masa pandemic. 

6. Belum semua UMKM,  IKM dan pedagang sektor informal mampu  

menyesuaikan iklim usaha pada masa pandemic covid-19. 

7. Belum semua pelaku UMKM, IKM dan pedagang sektor informal 

memanfaatkan media elektronik dalam pemasaran produk usaha. 

8. Penutupan fasilitas umum berdampak pada penurunan omzet khususnya 

pedagang sector informal. 

9. Pelaku pedagang sektor informal tidak memiliki izin usaha, media promosi 

yang digunakan masih konvensional dan kompetensi inovasi masih terbatas. 

10. Upaya yang telah dilakukan Pelaku UMKM dari sisi produksi, penjualan 

maupun tenagakerja 

a. Pelaku UMKM menurunkan kapasitsa produksi untuk menekan biaya 

sehingga tidak terjadi kerugian akibat menurunnya daya beli masyarakat 

di masa pandemic covid-19. 

b. Penjualan produk UMKM memanfaatkan IT baik dalam bentuk media 

sosial maupun pada e-commerce tingkat lokal maupun nasional.  



 

BAB VI-2 

c. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan baik dilakukan 

secara mandiri maupun fasilitasi dari pemerintah daerah. 

d. Melalukan efisiensi bahan baku dan distribusi. 

e. Memetakan ulang segmen pasar, dan menyesuaikan kebutuhan 

konsumen. 

f. Bagi pelaku pedagang sektor informal tidak banyak upaya yang dilakukan 

dalam rangka mempertahankan usaha yang digeluti. Mereka tetap 

menjalankan usaha dalam segala keterbatasan.  

11. Upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah adalah sebagai 

berikut : 

a. Insentif pajak IKM dan UMKM dan restrukturisasi kredit IKM dan UMKM. 

b. Kebijakan modal kerja yang pertama dilakukan adalah pemberian kredit 

modal kerja berbunga murah melalui penempatan uang negara dalam 

bentuk deposito dan/atau giro pemerintah pada bank umum mitra. 

Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun rupiah pada bank 

umum mitra selama 6 bulan. Penempatan dana pemerintah ini dilakukan 

untuk mengakselerasi pemberian kredit, khususnya untuk UMKM dan 

industri padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi 

masyarakat kelas bawah.  

c. Program Bantuan Langsung (BLT) bagi UMKM mulai September-

Desember 2020. Dalam program ini, setiap pelaku usaha mendapatkan 

bantuan sebesar Rp2,4 juta/pelaku usaha, tujuannya adalah untuk 

memperkuat ketahanan bisnis. 

d. Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan untuk pedagang sector 

informal berupa stimulus usaha, dan paket sembako , bantuan sosial 

produktif, peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis pemasaran digital.  

12.  Kebijakan stimulus jangka pendek pemerintah bagi UMKM, IKM dan 

pedagang sektor informal baik berupa stimulus permodalan, bantuan 

teknis, marketing, dan pengembangan usaha telah mendongkrak 

bergeraknya perekonomian daerah. 

13. Arah kebijakan yang diambil dalam peningkatan iklim usaha baik pada 

pelaku UMKM, IKM dan sektor informal difokuskan pada : 

a. Peningkatan akses terhadap penyedia layanan pinjaman permodalan bagi 

pelaku usaha. 

b. Percepatan kepengurusan izin usaha UMKM dengan bertambahnya 

jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan insentif. 



 

BAB VI-3 

c. Penataan ulang prasarana umum sebagai dukungan untuk kegiatan 

usaha setelah dampak Pandemi. 

d. Penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha terutama di sektor 

informal yang melakukan kegiatannya difasilitas umum untuk tetap 

melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. 

e. Fasilitasi pelaku usaha dalam penyediaan sarana promosi pada penyedia 

layanan E-commerce baik skala lokal maupun nasional. 

f. Pembukaan fasilitas umum dan penyelenggaraan even-even lokal untuk 

pemulihan kegiatan pada pelaku usaha pedagang sektor Informal dengan 

tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. 

 

B. Rekomendasi 

1. Membuka fasilitas umum secara bertahap untuk memberikan akses 

promosi dan penjualan produk usaha terutama pada pedagang sektor 

informal. 

2. Replikasi beberapa program pemerintah, namun disesuaikan dengan skala 

dan iklim Kota Surakarta. 

3. Mempromosikan praktek-praktek baik digital marketing sehingga dapat 

menjadi pembelajaran baik IKM, UMKM dan pedagang sector informal dalam 

mengembangkan usaha. 

4. Pemerintah Daerah meningkatkan besaran belanja kebutuhan daerah 

dengan menggunakan produk hasil UMKM dan IKM. 

5. Peningkatan promosi jumlah produk usaha UMKM dan IKM melalui media 

online dengan memperbanyak forum-forum marketplace berbasis internet 

oleh Pemda atau masyarakat untuk memasarkan produk-produk UMKM 

dan IKM. 

6. Memeberikan insentif bagi UMKM dan pedagang sector informal untuk 

penguruan ijin usaha. 
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