
PATEN
PROGRAM ADAPTASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL Edisi Kesatu 2022

#BERUBAHDIGITAL
Transformasi Menyambut 

Masa Depan



Mari kita membuktikan betapa visionernya konsep berdikari 
yang sudah kita kenal sejak puluhan tahun silam. Setahun 
sebelum genap 20 tahun kemerdekaan Indonesia, Presiden 

Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno menyinggung konsep berdiri 
di atas kaki sendiri (berdikari) untuk pertama kalinya. Dalam pidato 
berjudul Tahun Vivere Pericoloso! (Tavip), Bung Karno memformulasikan 
konsep Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, 
dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu 
bangsa.

Konsep tersebut terasa kekinian saat Indonesia beranjak memasuki 
era digitalisasi. Metaverse boleh jadi akan menggerus banyak hal sebagai 
sesuatu yang baru namun konsep-konsep kemandirian akan membuat 
suatu bangsa akan memiliki fondasi yang sangat kuat untuk bertahan 
bahkan menyerang.

Oleh karena itu, logika berpikir mandiri harus sebisa mungkin 
diterapkan di era digital yang borderless. Jalan pikiran dari kita untuk 
kita dan oleh kita menjadi tidak terelakkan. Sebagaimana untuk hal 
berbelanja memenuhi kebutuhan sendiri.

Membiarkan pasar besar dengan konsumsi raksasa di negara ini 
sama artinya dengan melewatkan kesempatan untuk menyejahterakan 
masyarakat sendiri. Oleh karena itu, belanja produk lokal merupakan 
jawaban atas beragam persoalan yang selama ini mendera bahkan 
masalah keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

Belanja harus segera diarahkan pada produk lokal yang dihasilkan 
oleh koperasi dan UMKM. Bukan semata belanja masyarakat yang juga 
didorong melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tetapi juga 
belanja pemerintah dan BUMN.

Sebab di sana ada potensi ratusan triliun yang bisa dioptimalkan 
sebagai upaya menghidupkan kembali roda sektor riil di tingkat 
terbawah. Terlebih saat UU Cipta Kerja mengamanatkan pemerintah dan 
BUMN agar mengalokasikan 40 persen anggarannya untuk berbelanja 
produk buatan dalam negeri.

Tahun ini saja ada peluang Rp500 triliun yang bisa dioptimalkan 
oleh para pelaku koperasi dan UMKM apabila belanja pemerintah dan 
BUMN mengarah 40 persennya ke produsen lokal. Terlebih sebagaimana 
disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bahwa produk 
lokal kini sudah sangat berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga tak 
perlu diragukan lagi.

Kementerian Koperasi dan UKM pun menginisiasi Temu Bisnis yang 
diharapkan bisa mengoptimalkan tujuan dari regulasi belanja pemerintah 
kepada koperasi dan UMKM ini. Hingga ke depan kelak, produk lokal 
yang dihasilkan para pelaku koperasi dan UMKM benar-benar bisa 
menjadi tuan di negeri sendiri.
Salam Bangga Buatan Lokal!

Salam, 
Budi Mustopo

Belanja Produk lokal di era digital
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Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM 
pun sedang bersiap memenuhi target 
UMKM bertransformasi digital, Koperasi 
Modern berbasis digital, hingga basis 

data tunggal UMKM, yang diamanatkan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) agar bisa mencapai 20 juta 
UMKM Bertransformasi Digital dan 250 Koperasi 
Modern tahun ini.

KemenKopUKM menggelar Rapat Koordinasi 
(Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan 
Lengkap KUMKM Tahun 2022 yang berlangsung 
selama tiga hari, Senin-Rabu (28-30 Maret 2022) di 
Gedung Smesco, Jakarta. Dalam pembukaan secara 
resmi Rakornas tersebut oleh Presiden Jokowi 
ditegaskan, sepanjang pandemi Covid-19 selama 
dua tahun terakhir, sebanyak 17,5 juta UMKM sudah 
masuk dalam ekosistem digital. Namun jumlah ini 
dinilai belum cukup dan harus terus ditingkatkan. 

“Momentum saat ini tepat untuk dimanfaatkan 
lebih banyak lagi UMKM transformasi digital, mengisi 
marketplace, dan menjadi bagian dari rantai pasok 
agar UMKM naik kelas,” ucap Presiden Jokowi dalam 
pengarahan dan pembukaan secara resmi dari Istana 

#BERUBAHDIGITAL
Transformasi Menyambut Masa Depan

Negara secara virtual, yang juga didampingi Menteri 
Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, 
Senin (28/3).

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia tak 
boleh hanya jadi penonton di tengah masifnya 
perkembangan ekonomi digital. Ia juga menekankan 
sudah cukup Indonesia dibanjiri dengan produk 
impor, sehingga kebutuhan produk harus bisa 
dipenuhi produk dalam negeri.

“Saya titip jumlah UMKM dipastikan onboarding 
masuk marketplace atau platform digital harus 
mencapai target 20 juta minimal di tahun ini, dan 
meningkat 24 juta di tahun depan, sampai 30 juta di 
2024,” pinta Jokowi.

Target tersebut bisa diwujudkan dengan adanya 
kerja keras semua pihak dan memiliki tujuan dan 
keinginan yang sama. “Dengan target yang ditentukan 
Insya Allah kita bisa. Jumlah koperasi berbasis digital 
juga harus ditingkatkan dari 250 di 2022 menjadi 
400 di tahun 2023 di 500 di tahun 2024. Begitu juga 
1 juta UMKM yang onboarding di e-Katalog LKPP 
dituntaskan tahun ini,” sebut Presiden Jokowi.

Ia juga mengingatkan kepada Pemerintah Pusat 

UMKM bukan mendadak untuk bisa melangkah ke era digital namun berubah terdigitalisasi 
dalam seluruh ekosistem bisnisnya memang sudah menjadi keniscayaan. Maka UMKM 

Indonesia yang beranjak berubah digital seluruhnya merupakan transformasi dan langkah 
konkret untuk menyambut masa depan.
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hingga daerah, para menteri maupun BUMN, bahwa 
anggaran BUMN semua harus difokuskan untuk 
membeli produk dalam negeri utamanya, yang 
diproduksi oleh UMKM Tanah Air.

Presiden Jokowi juga meminta peningkatan 
SDM KUMKM terus dilakukan, mulai dari pusat 
hingga daerah. KUMKM harus lebih kompetitif dan 
berkualitas. Membenahi packaging (kemasan). “Saya 
sudah menandatangani Perpres Nomor 2 Tahun 2022, 
pengembangan wirausaha nasional untuk lebih baik 
lagi. Lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang 
maju dan produktif untuk bersaing di pasar global,” 
imbuhnya.

Yang tak kalah penting sambung Jokowi, agar 
pemerintah pusat dan daerah mempermudah 
perizinan dan akses produk UMKM semakin kreatif 
dan menarik. “Pendataan tunggal yang komprehensif 
dan berkualitas. Tujuannya, agar UMKM tumbuh 
fokus terarah dan berkelanjutan terus maju,” pungkas 
Presiden Jokowi.

Di kesempatan yang sama, MenKopUKM 
Teten Masduki menjelaskan, penyelenggara 
Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan 
Lengkap Koperasi dan UMKM memiliki empat poin 
substansi yang menjadi latar belakang krusialnya. 
Pertama, disahkannya Perpres Nomor 2 mengenai 
Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Kedua, menghadirkan UMKM Indonesia dalam 
ekosistem digital serta memaksimalkan potensi 
ekonomi yang tercipta. Ketiga, memunculkan para 
Pahlawan Digital, agregator/enabler/konsolidator 
dalam pemanfaatan teknologi digital bagi KUMKM 
dan keempat, pendataan lengkap KUMKM sebagai 
fundamental Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM.

“Substansi tersebut dikemas dalam tiga Working 
Group yang kami gelar. Kami mengundang 1.200 
peserta (200 luring dan 1.000 daring) yang merupakan 
perwakilan dari beragam pemangku kepentingan. 
Mulai dari Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia 
(BI) OJK, Pemerintah Daerah, lembaga pembiayaan 
perbankan dan nonbank, BUMN, perguruan tinggi, 
asosiasi, lembaga inkubator, komunitas dan pelaku 
platform digital KUMKM, fintech, dan e-commerce,” 
kata Menteri Teten.

Ia menegaskan, di tengah tantangan pandemi 
Covid-19, bertransformasi digital menjadi keniscayaan, 
untuk bertahan, bangkit, tumbuh, sampai dengan 
memenangkan persaingan. Tahun 2020 lalu jumlah 
UMKM digital di Indonesia hanya8 juta. Di tengah 

pandemi, angka ini bertumbuh signifikan, yakni 115 
persen dalam rentang 2 tahun.

“Hari ini, setidaknya 17,59 juta UMKM hadir 
dalam platform lokapasar digital atau e-commerce. 
Sebanyak 27 persen dari total populasi UMKM, 58 
persen dari target 30 juta UMKM onboard ekosistem 
digital,” katanya.

Namun demikian, sambung MenKopUKM, 
transformasi digital bukan semata menghadirkan 
KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital 
KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di 
aspek pemasaran saja. Melainkan juga membangun 
ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke 
hilir.

“Dengan pendekatan digital KUMKM tersebut, 
kami optimis, target yang diberikan Presiden Jokowi 
dapat tercapai, sehingga kita dapat mengoptimalkan 
potensi ekonomi digital Indonesia,” ucap Teten.

Pihaknya juga menggarisbawahi, target 1 juta 
UMKM onboard dalam platform pengadaan barang 
dan jasa pemerintah LKPP, sesuai arahan Presiden, 
untuk dioptimalkan berbelanja produk dalam negeri, 
dari UMKM Indonesia.

“Ini adalah perjuangan kita untuk memastikan 
potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di 
tahun 2030 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh 
para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia,” kata 
MenKopUKM.

Pemetaan dan Sinergi
Kementerian Koperasi dan UKM menekankan 

bahwa proses UMKM onboarding ke ekosistem 
digital membutuhkan sebuah metode pendekatan, 
pemetaan, dan sinergi lintas sektoral. Deputi Bidang 
Kewirausahaan KemenKopUKM, Siti Azizah dalam 
kelompok kerja Digitalisasi Koperasi dan UMKM 
Menuju Ekonomi Digital dalam Rapat Koordinasi 
Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan 
Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 
2022, di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (28/3), 
mengatakan KemenKopUKM mengundang para 
pakar untuk membagikan metode dan strategi 
untuk percepatan digitalisasi UMKM. Selain itu, 
pihaknya juga mengundang pemerintah daerah 
yang memiliki e-commerce lokal yang berhasil untuk 
mengembangkan digitalisasi UMKM. 

“Working group ini diharapkan menghasilkan 
komitmen dari semua stakeholder dari semua yang 
hadir untuk pemetaan, strategi lintas sektoral untuk 
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Ini adalah perjuangan 
kita untuk memastikan 

potensi ekonomi 
digital sebesar Rp4.531 

triliun di tahun 2030 
dapat dimanfaatkan 

sepenuhnya oleh para 
pelaku KUMKM dan 

masyarakat Indonesia

“

mewujudkan target 30 juta UMKM ke platform 
digital,” kata Siti Azizah. 

Menurutnya, saat ini diperlukan metode 
pendekatan untuk pelaku UMKM agar dapat go 
digital. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan 
di antaranya ialah literasi digital, kapasitas produksi, 
dan pola pikir dari kewirausahaan. 

“Diharapkan pendekatan untuk digitalisasi UMKM 
ini holistik dari hulu ke hilir. Kita enggak bisa kerja 
sendiri, kita perlu kerja sama lintas stakeholders. Kita 
perlu menyusun roadmap untuk mewujudkan target 
30 juta UMKM digital dan 1 juta UMKM masuk ke 
LKPP,” tuturnya. 

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Koperasi 
dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Iwan Faidi menilai bahwa digitalisasi 
UMKM menjadi hal yang harus segera dilakukan. 
Pasalnya, nilai ekonomi digital Indonesia merupakan 
yang terbesar di kawasan Asia Tenggara atau 
mencapai US$146 miliar di 2045. 

“Memang onboard UMKM itu mudah, yang susah 
itu mendampingi mereka tetap jualan. Karena banyak 
UMKM yang masih belum melek digital dan kita harus 
mengajari dari hulu ke hilir. Adopsi teknologi dapat 
meningkatkan produktivitas UMKM,” ucap Iwan. 

Iwan menekankan bahwa upaya peningkatan 
digitalisasi UMKM diharapkan dapat memperkuat 
daya saing UMKM yang ujungnya dapat berkontribusi 
pada perekonomian nasional. 

Di tempat yang sama, Chairman Indonesia 
E-Commerce Association (idEA) Bima Laga merasa 
bahwa keikutsertaan UMKM dalam ekosistem 
e-commerce akan menguatkan finansial dan daya 
saing mereka. Hal ini karena pertumbuhan e-commerce 
mengalami kenaikan yang signifikan, atau mencapai 
52% dari tahun 2020 sampai tahun 2021. 

“Yang perlu dilakukan sekarang ialah kolaborasi 
untuk mendigitalisasikan UMKM. Salah satu contoh 
nyata kolaborasi itu ada di Gerakan Nasional Bangga 
Buatan Indonesia, di mana sudah ada 9,9 juta pelaku 
UMKM onboarding di platform e-commerce,” tegas 
Bima. 

Sementara itu, CEO Wahyoo, Peter Shearer 
menuturkan bahwa kunci untuk mempercepat 
digitalisasi UMKM ialah mengerti dan mendampingi 
para pelaku UMKM. Hal inilah yang dilakukan oleh 
pihaknya selama 4 tahun sehingga saat ini terdapat 
18 ribu mitra UMKM kuliner yang terdaftar di Wahyoo 
dan dapat memanfaatkan digitalisasi. 

5 Kesatu 2022Paten



6 Kesatu 2022Paten



“Kami mencoba untuk lebih mengerti UMKM 
kuliner kami. Jadi kita harus mengerti kesulitan mereka 
di mana mereka itu tidak mengerti soal teknologi. 
Jadi kami meminta mereka siapkan beberapa hal 
yang mereka mampu siapkan, sedangkan teknologi 
akan kami bantu. Inilah upaya kami untuk merangkul 
pelaku UMKM untuk mampu melakukan digital,” 
katanya.

Teknologi Generasi Ketiga Web 3.0 
Internet Generasi Ketiga (Web 3.0) yang 

merupakan teknologi berbasis web dan aplikasi, 
diharapkan bisa dimanfaatkan para pelaku Koperasi 
dan UMKM (KUMKM) untuk mengembangkan 
usahanya. terutama di tengah sejumlah tantangan di 
era disrupsi digital saat ini.

Diketahui pemanfaatan Web 3.0 ini meliputi 
teknologi berbasis blockchain, desentralisasi aplikasi, 
desentralisasi keuangan, sampai non-fungible token 
alias NFT. 

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM 
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari 
mengatakan, pemanfaatan Web 3.0 bagi KUMKM 
ini menjadi bahasan utama dalam Working Group 
2, yang merupakan salah satu agenda di Rapat 
Koordinasi (Rakornas) Transformasi Digital dan 
Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 yang digelar 
selama tiga hari Senin-Rabu (28-30 Maret 2022) di 
Smesco, Jakarta.

“Dalam working group ini kami menekankan, apa 
saja yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder 
terkait, sebagai upaya dalam menghadapi fenomena 
disrupsi digital ketiga atau Web 3.0 saat ini,” kata Fiki 
dalam Working Group 2 bertajuk KUMK Digital Next 
and Beyond, di gedung Smesco, Senin (28/3).

Fiki membahas, dalam era Web 3.0 saat ini, 
pemanfaatan pada UKM bisa meliputi NFT untuk 
engagement bagi brand maupun fanbase. Sementara 
pemanfaatan blockchain untuk memproteksi Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI). Serta dunia virtual aktivasi 
interaktif yang tidak terbatas oleh batasan geografis.

Meski begitu, belum ada negara yang menjadikan 
cryptocurrency yang menjadikannya sebagai alat 
tukar, karena sifatnya yang masih volatile. Untuk 
sambung Fiki, harus ada mitigasi regulasi dari 
pemerintah tidak terlambat, sehingga menimbulkan 
kekosongan hukum seperti kasus ojek daring.

“Pemerintah harus mulai memberikan perhatian 
khusus kepada mata uang kripto atau NFT. Karena 
sudah banyak masyarakat Indonesia yang terlibat 
di dalamnya. Sehingga ke depan, perkembangan ini 

menjadi peluang bukan ancaman bagi perekonomian 
negara,” kata Fiki.

Di kesempatan yang sama, Komisaris Utama 
PT Telkomsel Wishnutama Kusubandio melihat, 
bagaimana blockchain harus mempunyai dampak 
ekonomi yang besar, tidak bisa asal ikut-ikutan. 
Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan adalah, 
bagaimana Indonesia yang merupakan kawasan 
luas dan tersebar dalam beberapa pulau, tidak bisa 
disamaratakan dalam akses teknologi dan informasi.

“Ini kenyataannya. Perlu kita akui, bahwa tidak 
semua masyarakat Indonesia itu melek digital 
dan mendapat akses internet yang sama,” ucap 
Wishnutama.

Hal itu juga tegasnya, menjadi tantangan bagi 
KemenKopUKM, bagaimana akses fasilitas teknologi 
bisa sampai di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu 
infrastruktur digital, digital society, juga policy terkait 
digital ekonomi, maupun digital security dan digital 
government juga perlu dipertimbangkan, dan harus 
dipersiapkan secara matang.

“Saat berbicara UMKM transformasi digital, bukan 
hanya sekadar masuk ke e-commerce. Tapi bagaimana 
produk UMKM bisa muncul di layar utama, menjadi 
barang-barang yang direkomendasikan untuk bisa 
dijual. Sehingga bersignifikan bagi penjualan,” kata 
Wishnutama.

Ke depan sambungnya, perlindungan data terkait 
penggunaan Web 3.0 bagi KUMK akan lebih ketat. 
Ada baiknya kata Wishnutama, teknologi blockchain 
itu menguasai datanya sendiri, menjadi desentralisasi. 

Co-Founder Blocksphere Indonesia Gilang 
Bhagaskara menambahkan, digitalisasi UMKM lewat 
kemajuan blockchain ini bisa memudahkan UMKM 
yang sulit mendapatkan pendanaan, karena sulit 
diverifikasi dan tidak memiliki data yang kuat.

“Cara baru untuk melakukan transaksi, baik itu 
finansial maupun non-finansial. Tidak membutuhkan 
jaringan perbankan, melainkan data transaksi tersebut 
dicatat dan diamankan oleh publik secara aman dan 
transparan,” imbuhnya.

Sementara, CEO PT Visualogy Teknologi 
Adrian Zakhary menuturkan, dengan teknologi 
blockchain, maka setiap transaksi digital di atasnya 
dapat diverifikasi keasliannya. Beberapa jenis 
blockchain memiliki smart contract, atau kode yang 
memungkinkan eksekusi alur kerja secara otomatis.

Pada akhirnya, perubahan menjadi digital inilah 
yang akan mengantarkan UMKM mampu semakin 
berdaya saing menghadapi era siber yang penuh 
dengan kecanggihan.
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Bayangkan, apa jadinya jika hendak 
mengambil perencanaan atau keputusan 
tidak berbasis pada data? Betapa 
buruknya keputusan tersebut. Tanpa 

data seperti orang lumpuh dan tuli yang berjalan di 
jalan bebas hambatan, kata Geoffrey Moore, seorang 
penulis buku dan konsultan bisnis dari Amerika 
Serikat.

Data menjadi isu besar dalam pembangunan 
ekonomi dan dunia usaha akhir-akhir ini. Data yang 
akurat, lengkap, terbaru menjadi kebutuhan paling 
besar dalam setiap basis pengambilan keputusan atau 
untuk melakukan langkah-langkah pengembangan 
usaha.

Itu sebabnya, Presiden Jokowi dalam pidato 
Kenegaraan di DPR pada 2019 menyatakan, “Data 
adalah jenis kekayaan baru bangsa kita.”

Agung Indrajit, Kepala Sekretariat Satu Data 
Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/
Bappenas mengatakan, “Data yang berkualitas 
akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas 
(tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan, 
dan progresif). Pembangunan yang berkualitas akan 

menghasilkan data yang berkualitas pula.”
Kebutuhan akan data yang berkualitas menjadi 

pertimbangan utama bagi pemerintah untuk 
melakukan pendataan Koperasi dan UMKM secara 
nasional sehingga dapat menghasilkan data tunggal 
KUMKM. 

“Dalam sejarah pendataan KUMKM, kita memiliki 
data tapi validitas belum akurat. Untuk itulah, 
pendataan KUMKM dilakukan mulai 1 April sampai 
September 2022,” ujar Sekretaris Kementerian 
Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim 
saat Rakornas KUMKM Transformasi Digital dan 
Pendataan Lengkap KUMKM yang diselenggarakan 
(29/03/2022). 

Penyelenggaraan Basis Data Tunggal KUMKM 
merupakan amanat UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
kerja,

Dalam pasal 88 mengenai pembangunan Basis 
Data Tunggal (BDT) menyatakan Pemerintah (pusat 
dan daerah) wajib menyelenggarakan sistem informasi 
dan pendataan UMKM yang terintegrasi secara tepat 
waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses 
oleh masyarakat. Basis Data Tunggal dibentuk dalam 

Kekayaan Baru Pembangunan KUMKM

SATU DATA KUMKM
“Data really powers everything that we do.” Kalimat itu menjadi salah satu kalimat 

inspirasional terkenal dari Jeff Weiner, pendiri aplikasi LinkedIn.
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jangka dua tahun sejak berlakunya UU. 
Dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM pada 
Pasal 55 mengamanatkan Basis Data Tunggal 
UMKM dikoordinasi oleh Kementerian dalam hal 
ini Kementerian Koperasi dan UKM yang mengacu 
pada standar Data KUMKM. Penyusunan dilakukan 
berkoordinasi dengan BPS. 

Penyelenggaraan Data Tunggal UMKM juga 
berpedoman pada Perpres No. 39 Tahun 2019 
tentang Satu Data Indonesia yang menjadi panduan 
tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data 
yang akurat, muktahir dan terpadu yang dapat dibagi 
dipakai antar institusi. 

Deputi Bidang Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky 
Sumadi dalam Rakornas mengatakan data KUMKM 
yang akan dikumpulkan dalam sistem Informasi Data 
Tunggal KUMKM akan menjadi sumber data dan 
informasi KUMKM terbesar dan memiliki potensi 
pemanfaatan yang sangat luas. Platform data terkait 
UMKM milik Pemerintah maupun non-Pemerintah 
yang ada saat ini tetap memiliki perannya masing-
masing sesuai kebutuhan instansi. Dengan adanya 
Basis Data Tunggal KUMKM yang dapat dibagi pakai 
dengan platform data pemerintah lainnya, diharapkan 
tercipta keseragaman informasi untuk menghindari 
tumpang tindih target sehingga efektivitas dan 
efisiensi program/kegiatan dapat dimaksimalkan. 

Pendataan Lengkap KUMKM itu akan dilaksanakan 
selama tiga tahun secara bertahap, mulai tahun 2022 
hingga 2024. Target data yang dikumpulkan: pada 
2022 sebanyak 14,5 juta data, pada 2023 sebanyak 25 
juta data, dan pada 2024 sebanyak 26 juta data. Target 
pendataan hingga tahun 2024 adalah sebanyak 65 
juta pelaku KUMKM. 

Untuk pendataan April - Oktober 2022 fokus pada 
usaha menetap dan di semua sektor dengan kriteria 
memiliki bangunan tempat usaha dan campuran, 
kecuali sektor pertanian, tahap kedua atau pada 2023 
adalah UMKM Pertanian dan 2024 masih bersifat 
tentative. 

Kriteria Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 
yaitu, merupakan sektor Non Pertanian. Hal ini karena 
BPS sendiri akan melakukan sensus pertanian pada 
Tahun 2023. Selain itu Pelaku UMKM yang didata 
merupakan Usaha yang menetap dengan kriteria 
memiliki Bangunan tempat usaha atau campuran. 

Dalam pelaksanaannya nanti, KemenKopUKM 
akan bekerjasama dengan BPS dan Dinas yang 
membidangi Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia 
meliputi Data yang tersebar pada 34 Provinsi di 240 

Kab/Kota terpilih pada Tahun Pendataan 2022 dengan 
total Enumerator sebanyak 29 ribu orang. Selanjutnya 
pada 2023 , total sasaran data KUMKM sebanyak 25 
juta data yang tersebar di 274 Kabupaten/Kota pada 
33 Provinsi. 

Arif Rachman mengatakan, Kelompok Variabel 
Data Inti pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) 
KUMKM paling sedikit memuat Identitas Usaha dan 
Pelaku Usaha. Adapun secara rinci, Kelompok Variabel 
Data Inti pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) 
KUMKM mencakup Identitas Pelaku Usaha; Identitas 
Usaha/Badan Usaha; Karakteristik Usaha secara 
Umum; Sumber Daya Manusia; Proses Produksi/
Bisnis; Pemasaran; dan Status Keuangan. 

Walidata dan Produsen Data 
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang 

Ekonomi Rulli Nuryanto mengatakan peran seluruh 
stakeholder terkait, mulai dari pemerintah pusat, 
yakni KemenkopUKM sebagai wali data hingga 
daerah sebagai produsen data sangat dibutuhkan 
untuk berkontribusi dan bersinergi membangun basis 
data KUMKM yang benar, mutakhir dan akurat. 

“Strategi implementasi data tunggal dilakukan 
dengan dua cara, yakni perbaikan tata kelola data 
UMKM dan pemanfaatan data terbuka,” kata Rulli 
Nuryanto pada acara Kelompok Kerja Rakornas 
Pendataan Lengkap KUMKM 2022.

Perbaikan tata kelola mencakup penataan regulasi 
dan lembaga, standarisasi dan sinkronisasi data, 
peningkatan kapasitas, interopabilitas data. Adapun 
pemanfaatan data terbuka, akan disajikan dalam 
portal satu data, format terbuka dan memperluas 
pemanfaatan data. 

Rulli mengatakan dalam proses pembangunan 
Basis Data Tunggal tahapan yang telah dilakukan 
adalah dengan melakukan Pembahasan Prelist 
Data, Pengiriman surat Menteri Koperasi dan UKM 
kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia, 
Penyusunan Variabel Data KUMKM, Pembahasan 
Standarisasi Variabel Data KUMKM Bersama BPS, 
Penyusunan Kuisioner Pendataan, Pembahasan 
Kuisioner Pendataan Bersama BPS dan Pembangunan 
Aplikasi Sistem Informasi Basis Data Tunggal KUMKM.

Mengingat penyusunan data tunggal berpedoman 
pada Perpres No 39 Tahun 2021 tentang Satu Data 
Indonesia seluruh stakeholder, yakni Walidata dan 
Produsen Data wajib melakukan pengintegrasian atau 
berkolaborasi dalam penanganan dan pengelolaan 
data KUMKM. Diharapkan, ada optimalisasi para pihak 
untuk melakukan pengkinian data KUMKM mulai dari 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 
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Perjalanan penyelesaian koperasi 
bermasalah masih panjang. Kementerian 
Koperasi dan UKM terus melakukan 
berbagai upaya agar kasus-kasus koperasi 

bermasalah dapat diselesaikan dan hak-hak anggota 
terpenuhi.. 

Pemenuhan hak anggota, itulah yang menjadi 
prioritas KemenkopUKM. Berbagai langkah yang 
dilakukan, baik mediasi, berupaya memastikan aset 
koperasi untuk menjamin pembayaran kewajiban, 
mengawasi proses homologasi (perjanjian damai) 
menjalin koordinasi dengan kepolisian dan K/L 
dengan tujuan untuk kepentingan terbaik anggota. 

Hal itu juga yang terungkap saat Menteri Koperasi 
dan UKM Teten Masduki melakukan pertemuan 
dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan 
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa 
waktu lalu, yang juga turut dihadiri Menteri ATR/
BPN Sofyan Djalil dan Ketua MA, Muhammad 
Syarifuddin. Pertemuan itu khusus membahas tentang 
perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh UU 
Kepailitan/PKPU kepada Anggota Koperasi Simpan 
Pinjam yang dalam putusan homologasi. 

Pada pertemuan itu, Menteri Teten menyampaikan 
proses homologasi yang telah diputuskan oleh PKPU 
ternyata tidak bisa berjalan lancar. 

“Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh 
Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, 

proses pembayaran tahapan homologasi oleh delapan 
Koperasi Simpan Pinjam yang ditangani Satgas 
cenderung sangat lambat, belum bisa mencapai 
target tahap satu walaupun proses pembayaran 
sudah masuk tahap berikutnya,” kata Menteri Teten.

Kenyataan ini, kata MenkopUKM sangat 
memprihatinkan. Di lain pihak tidak ada sanksi yang 
bisa diterapkan apabila pembayaran tidak terpenuhi 
sesuai dengan tahapan yang seharusnya. 

“Ini menjadi pertanyaan besar bagaimana itikad 
baik dari Pengurus Koperasi untuk mengupayakan 
proses pembayaran tahapan homologasi itu,” kata 
Menteri Teten.

Itu sebabnya, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil 
diharapkan dapat mendukung proses Asset Based 
Resolution sebagai mekanisme pembayaran 
homologasi, khususnya terkait koordinasi dalam 
upaya pencabutan blokir terhadap aset-aset berupa 
lahan/gedung yang bukan merupakan barang bukti 
terkait dugaan tindak pidana. 

Merespon harapan MenkopUKM itu, Sofyan Djalil 
segera menyanggupi untuk mendukung proses Asset 
Based Resolution dimaksud. “Tentu nanti kita pelajari 
satu per satu (case by case) agar aset dimaksud bisa 
clear and clean.” 

Sebagaimana diketahui, aset koperasi pada 
umumnya berupa piutang atau tagihan kepada para 
anggota peminjam, aset tetap berupa lahan dan 

KemenkopUKM
Prioritaskan
Perlindungan Hak Anggota
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gedung, serta aset lainnya yang berupa investasi. 
Selain mengupayakan penagihan piutang sebagai 
sumber pembayaran tahapan homologasi, koperasi 
dapat menjual aset tetap yang dimilikinya untuk 
melakukan pembayaran tahapan homologasi. 

Yang menarik, Menteri Teten juga secara khusus 
mengharapkan perlindungan hukum kepada 
Mahkamah Agung agar Hakim di Pengadilan 
Niaga berhati-hati dan tidak mudah mengabulkan 
permohonan PKPU/Kepailitan yang diajukan.

”Persyaratan untuk memohonkan PKPU 
berdasarkan Undang-Undang cukup dilakukan oleh 
dua atau lebih pemohon, padahal Anggota KSP yang 
besar anggotanya mencapai ratusan ribu orang” kata 
Teten.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh cukup dua 
orang harus mempertimbangkan nasib ribuan hingga 
ratusan ribu anggota lainnya. Menteri 
Teten mengatakan kenyataannya 
pelaksanaan pembayaran 
kewajiban koperasi terhadap 
anggota sesuai putusan 
homologasi tidak mudah 
dilaksanakan.

Selanjutnya dalam 
pertemuan itu, 
Menteri Koperasi dan 
UKM, Teten Masduki 
juga menyampaikan 
tentang perlunya 
mengatur dengan tegas 
apakah badan hukum 
Koperasi menjadi muatan 
aturan UU Kepailitan/
PKPU mengingat sebetulnya 
Undang-Undang ini lebih tepat 
diberlakukan kepada Korporasi daripada 
Koperasi. 

“Berdasarkan pengalaman kami mengikuti proses 
tahapan pembayaran delapan KSP bermasalah yang 
masuk dalam proses PKPU nampaknya tidak ada 
sanksi yang tegas terkait dengan keterlambatan 
dalam tahapan pembayaran homologasi”, ujar Teten. 

Sementara itu Ketua Mahkamah Agung, 
Muhammad Syarifuddin menyatakan bahwa 
pihaknya akan melakukan pembinaan kepada Hakim 
Pengadilan Niaga untuk mempertimbangkan secara 
hati-hati atas permohonan PKPU Koperasi. “Kami 
sudah menerima surat dari Bapak Menteri Koperasi 
dan UKM dan akan menjadi perhatian kami dalam 
materi pembinaan Hakim Pengadilan Niaga terkait 
hal ini.” 

Menko Polhukam Mahfud MD juga menegaskan 
bahwa pihaknya mendukung perlunya perhatian 
khusus terkait substansi pengaturan dalam UU 
Kepailitan dan PKPU yang saat ini posisinya sedang 
dalam proses pembahasan untuk penyempurnaan. 
Selain itu, Kemenko Polhukam juga berpandangan 
perlunya UU Perkoperasian yang baru. 

“Kami sangat memahami kebutuhan perlunya 
pengaturan tentang Koperasi di dalam UU Kepailitan/
PKPU ataukah tentang Koperasi ini diatur secara 
tersendiri di dalam UU Pekoperasian yang baru. Hal 
ini akan kami koordinasikan, karena menurut saya ini 
urgent,” kata Menko Polhukam.

Susun Business Plan
Di tengah upaya mencari solusi atas pelaksanaan 

homologasi, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah 
KemenkopUKM terus mendorong 

agar koperasi bermasalah untuk 
segera menjalankan Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) serta 
menyusun business plan 

2022 agar pembayaran 
tahapan homologasi 
terus dapat dilakukan 
melalui cara asset-
based resolution.

Ketua Satgas 
Koperasi Bermasalah 
Agus Santoso saat 

menerima audiensi 
perwakilan anggota 

Koperasi Jasa Berkah 
Wahana Sentosa segera 

menjalankan tahapan 
pembayaran homologasi yang 

sempat tertunda. Agus menekankan lima 
prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu: Niat Baik, 
Kooperatif, Komitmen, Keterbukaan Data/Informasi 
dan terus jalin komunikasi dengan Anggota. 

Selain itu, KemenkopUKM berdasarkan surat 
Deputi Bidang Perkoperasian Nomor: B-32/D.1/
Pak.02.001/2022, pada tanggal 22 Januari terkait 
penutupan Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kas, 
menjatuhkan sanksi terhadap KSP KOMIDA untuk 
menutup 95 kantor cabang yang tidak berizin. 

Terkait pelanggaran tersebut Deputi Bidang 
Perkoperasian telah memberikan sanksi administratif 
kepada KSP KOMIDA, berdasarkan surat Deputi Bidang 
Perkoperasian Nomor: B-32/D.1/Pak.02.001/2022, 
pada tanggal 22 Januari terkait penutupan Kantor 
Cabang/Cabang Pembantu/Kas.
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Indonesia merupakan pasar potensial untuk 
segala jenis barang konsumsi dan sayangnya 
sebagian produk yang beredar di dalamnya 
masih merupakan barang impor. Keprihatinan 

inilah yang mendorong Menteri Koperasi dan UKM 
Teten Masduki untuk mengoptimalkan produktivitas 
dan daya saing produk UMKM sehingga mampu 
mengisi dan menyubstitusi produk-produk impor 
yang selama ini membanjiri pasar lokal. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 
memastikan UMKM ke depan akan mampu 
memenuhi kebutuhan produk dalam negeri. Hal 
ini dia sampaikannya dalam kunjungan ke Business 
Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan 
UMKM 2022 di Nusa Dua, Bali, belum lama ini.

Menurutnya masih banyak produk-produk dalam 
negeri masih impor seperti alat-alat kesehatan, alat 
pertanian dan teknologi pengelolaan makanan yang 

sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. 
“Dari sisi suplainya akan perbaiki ekosistemnya 

sehingga kita bisa mulai berani untuk tidak lagi impor. 
Dan kita bisa memproduksi kebutuhan dalam negeri 
dari produk UMKM,” ujar Menteri Teten (24/3/2022).

“Di mana untuk kuantitas dan kualitas produk 
dalam negeri kita sudah siap. Bahkan tidak kalah 
dengan produk luar negeri,” katanya.

Oleh karena itu, temu bisnis atau business 
matching pun diinisiasikan untuk sosialisasi dan 
menyampaikan kepada para pelaku usaha terkait 
peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM 
agar semakin produktif dan berdaya saing. Terlebih 
banyak regulasi yang memungkinkan ease of doing 
business bagi pelaku UMKM di tanah air.

Teten menjelaskan bahwa produk dalam negeri ini 
memang membutuhkan kebijakan dan keberpihakan 
pemerintah agar bisa berkembang lebih berdaya saing 

Temu Bisnis Optimalkan 
Produktivitas UMKM
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dan memiliki pasar yang lebih luas. Sejumlah kebijakan 
pun sebenarnya sudah mulai diarahkan untuk semakin 
berpihak pada pelaku UMKM salah satunya tentang 
keharusan 40 persen belanja pemerintah dan BUMN 
diarahkan ke produk UMKM. Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) pun sudah menyampaikan bahwa belanja 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN 
harus menyerap produk UMKM.

“Jadi di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja 40% 
belanja negara harus membeli produk UMKM dan 
sekitar Rp400 triliun. Coba kalau APBN sudah Rp5.000 
triliun hitung berapa valuenya? Ini peluang yang 
besar sekali,” katanya.

Dia juga mencontohkan saat ini produk dalam 
negeri seperti bambu Indonesia sudah semakin 
kreatif, sangat kaya, dan produktif bahkan mampu 
bersaing dengan China dan produk luar negeri lain 
yang memiliki empat musim.

“Kita juga punya tradisi bambu dan bisa mengganti 
kayu. Dari segi ekonomi juga ini bisa menjawab 
masalah lingkungan karena bambu bisa diproduksi 
dengan cepat dan punya nilai ekonomi yang sangat 
besar,” katanya.

Stop Impor
Komitmen besar Pemerintah untuk meningkatkan 

belanja pengadaan barang dan jasa kementerian 
atau lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan BUMN 
melalui penggunaan produk dari dalam negeri 
menjadi langkah konkret keberpihakan pada UMKM 
dan keseriusan untuk mendorong substitusi barang 
impor dengan produk lokal.

Presiden Joko Widodo mengatakan di tengah 
kesulitan ekonomi yang melanda dunia saat ini, 
Indonesia harus memiliki keinginan yang sama untuk 
membeli dan bangga pada buatan lokal melalui 
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. 

“Saya lihat pengadaan barang dan jasa ini 
belinya barang impor semuanya. Padahal kita 
punya pengadaan barang dan jasa pusat itu Rp526 
triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN Rp420 triliun. Ini 
uang besar sekali yang pernah kita lihat. Ini kalau 
digunakan enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 
40% saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi 
kita,” katanya dalam Pengarahan Presiden RI Tentang 
Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Nusa 
Dua, Bali, Jumat (26/3). 

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menambahkan bahwa 
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pemerintah pusat dan daerah dapat berkontribusi 
1,7% dan BUMN 0,4% kepada pertumbuhan ekonomi 
Indonesia jika mampu melakukan pengadaan barang 
dan jasa dari dalam negeri. 

“Kalau kita beli barang impor, kita memberi 
pekerjaan ke negara lain. Capital outflow, berarti uang 
kita keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini. Coba 
kita belokan ke sini, barang yang kita beli dari dalam 
negeri, berarti akan ada investasi, membuka lapangan 
pekerjaan sampai 2 juta lapangan pekerjaan,” kata 
Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi menuturkan bahwa saat ini baru 
terealisasi Rp214 triliun pengadaan barang dan jasa 
dari produk dalam negeri. Dia pun menargetkan, 
lebih dari Rp400 triliun pengadaan barang dan jasa 
dari produk dalam negeri dapat terwujud pada Mei 
2022. 

Dia mencontohkan, banyak produk yang dapat 
diproduksi dalam negeri dan tidak perlu impor. 
Seperti CCTV, seragam dan sepatu TNI dan Polri, alat 
kesehatan dan tempat tidur rumah sakit, alsintan dan 
traktor pertanian, ATK, dan lainnya. 

Dia juga meminta agar produk UKM segera masuk 
ke e-katalog LKPP. Ditargetkan pada akhir 2022, 
sebanyak 1.000.000 produk UKM mampu hadir dalam 

e-katalog LKPP untuk pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. 

“Saya minta segera dorong juga UKM daerah 
untuk masuk ke e-katalog LKPP. Masukan sebanyak 
banyaknya. Akhir tahun bisa tembus 1.000.000 
produk UKM kita untuk dimasukan ke e-katalog. 
Sering sekali yang dikeluhkan SNI sulit, sertifikat juga. 
Ini barang-barang dari kita sendiri kok, permudah 
itu, buat sederhana, jangan ruwet dan bayar mahal. 
Kapan UKM kita maju kalau SNI aja sulit. Dipermudah 
biar semuanya bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita 
semangat semua, UKM kita senyum semua. Mereka 
akan berproduksi, menambah kapasitas mereka,” 
katanya. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 
menegaskan bahwa optimalisasi belanja dari 
pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, 
dan BUMN akan mendorong para pelaku UMKM 
semakin meningkatkan kualitas dan kapasitas 
produksinya. 

“Sekarang dengan penyederhanaan regulasi di 
LKPP ditambah afirmasi dari Bapak Presiden, tidak 
ada lagi yang menghambat pengadaan barang 
dan jasa untuk UMKM dan akan memudahkan 
KemenKopUKM,” ujar Menteri Teten. 
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Menteri Teten menegaskan bahwa pihaknya 
akan lebih fokus di pendampingan dan kurasi 
produk UMKM agar produk mereka siap. Dari segi 
pembiayaan juga sudah tidak lagi menjadi persoalan 
untuk UMKM agar dapat memproduksi dalam jumlah 
yang besar. 

Pihaknya juga sudah membuat daftar produk impor 
yang dapat diganti dan dibuat dari dalam negeri. Dia 
pun menegaskan akan menggandeng importir untuk 
mengalihkan produksi dari dalam negeri. 

“Kami sudah ada pembicaraan dengan mereka dan 
data di kementerian dan lembaga yang masih impor 
untuk diproduksi dalam negeri. Kami yakin hampir 
semua bisa diproduksi dalam negeri dan ini bagus 
untuk pertumbuhan UMKM. Pada April 2022 business 
matching digelar di Gedung SMESCO Jakarta dengan 
Kemenparekraf untuk merealisasikan Rp200 triliun,” 
ucapnya. 

Menteri Teten, menambahkan selain belanja 

pemerintah, konsumsi masyarakat melalui 
e-commerce juga menjadi perhatian. Dia pun 
mengingatkan untuk e-commerce cross border yang 
produknya masih impor harus segera diingatkan 
untuk tidak melakukan hal tersebut. 

Sebab, konsumsi dari dalam negeri juga dikatakan 
dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Maka dari itu, komitmen dari e-commerce 
cross border juga diperlukan untuk mendongkrak 
belanja produk lokal. 

“Sebelum pandemi kan 52% ekonomi Indonesia 
digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Jadi butuh 
komitmen e-commerce untuk mengandalkan ekonomi 
dalam negeri. Jadi bukan hanya pemerintah tapi 
masyarakat dan e-commerce,” kata Menteri Teten.

Dari situ dapat diketahui ada begitu ruang yang 
bisa dioptimalkan untuk membanjiri pasar domestik 
dengan produk-produk lokal buatan UMKM sehingga 
bangsa ini tetap menjadi tuan di negerinya sendiri.
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Ajang MotoGP Mandalika 2022 
meninggalkan banyak kisah seru. Mulai 
dari cerita kemenangan pembalap 
Miguel Oliveira, kecelakaan pembalap 

asal Spanyol Marc Marquez di lintasan sirkuit hingga 
aksi-aksi kocak para pembalap saat berada di 
Mandalika.

Event MotoGP yang baru pertamakali 
diselenggarakan di Mandalika International 
Street Circuit itu pun menyita perhatian dunia. 
Pariwisata Nusa Tenggara Barat menggunakan 
ajang internasional ini sebagai momentum untuk 
memperkenalkan Mandalika kepada dunia. 

Namun, MotoGP Mandalika tidak hanya tentang 
dunia balap semata. Ada yang tak ketinggalan, yakni 
UMKM turut ambil bagian dalam ajang prestisius 
ini. Kementerian Koperasi dan UKM langsung 
membidik perhelatan MotoGP Mandalika untuk 
memperkenalkan produk UMKM kepada dunia. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 
mengatakan MotoGP Mandalika merupakan agenda 
internasional yang harus dimanfaatkan seluruh 
pelaku UMKM untuk promosi. UMKM Indonesia 
dikatakan harus menunjukkan potensinya di kancah 
internasional, menjadi sarana perluasan produksi, 
menjaring investasi, serta pengembangan produk 
yang berkualitas. 

Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Bank Indonesia (BI), Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi NTB, serta stakeholder lainnya bersinergi 

menyelenggarakan pameran yang diikuti lebih dari 
1.500 UMKM unggulan di tengah ajang MotoGP. 

“Produk yang akan ditampilkan, yaitu produk 
kategori otomotif, merchandise, souvenir, healthy 
product, serta food and beverages. Dengan semangat 
kolaborasi dengan berbagai pihak, lebih dari 1.500 
UMKM akan menampilkan produknya pada event 
MotoGP Mandalika,” kata MenkopUKM Opening 
Ceremony UMKM Goes To Mandalika di Gedung 
SMESCO Indonesia, Jakarta, Minggu (6/3/2022). 

Deputi Usaha Kecil dan Menengah KemenkopUKM 
Hanung Harimba Rachman mengatakan bahwa 
berbagai produk UMKM yang akan hadir di ajang 
MotoGP Mandalika sudah melalui tahap kurasi dan 
disesuaikan dengan tema MotoGP. Menurutnya, 
berdasarkan data pengunjung di Sepang, Malaysia, 
pengunjung MotoGP didominasi oleh laki-laki 
sebanyak 80% dan kebanyakan dari mereka akan 
membeli produk di tempat. 

Berbagai upaya dilakukan KemenkopUKM untuk 
mempermudah dan mengenalkan produk-produk 
UMKM dari berbagai stakeholder yang membina 
UMKM, antara lain dengan menghadirkan katalog 
yang akan memberikan informasi tentang jenis, harga 
produk, kontak, media sosial dan marketplace dari 
UKM unggulan. 

Ketersediaan pasokan produk UMKM yang 
dipamerkan, salah satu yang dijamin oleh KemenkopUKM 
dan Pemprov NTB. Dengan tercukupinya suplai, tidak 
akan terjadi kenaikan harga yang akan dilakukan oleh 
para pelaku UMKM secara tidak wajar. 

Geliat Produk UMKM
di Ajang MotoGP Mandalika
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UMKM Otomotif
Tak ingin melewatkan kesempatan, MenkopUKM 

dengan jeli memanfaatkan momentum ajang MotoGP 
untuk mengangkat produk UMKM setor otomotif. 
Hal itu mempertimbangkan pengunjung MotoGP 
Mandalika sebagian merupakan penggemar otomotif 
yang tentu berpotensi menghasilkan transaksi bisnis. 
Ia berharap ajang MotoGP Mandalika menjadi awal 
kebangkitan UMKM otomotif. 

“Event MotoGP menjadi momentum promosi 
pariwisata, perdagangan, investasi, tapi secara khusus 
kita ingin promosikan UMKM otomotif. Lewat event 
MotoGP saya harapkan produk kita terus menjadi 
lebih baik. Ini bisa menggerek banyak sektor termasuk 
garmen, makanan minuman, dan sektor lainnya,” kata 
Teten. 

Sektor otomotif tanah air mengalami peningkat 
pesat bahkan di tengah pandemi Covid-19. Pada 
2021 lalu, industri otomotif mengalami peningkatan 
sebesar 17,82%, serta menyerap sekitar 1,5 juta 
tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri. Data 
ini menunjukkan bahwa permintaan pasar otomotif 
cukup tinggi. 

Pertumbuhan industri otomotif secara otomatis 
akan mendorong peningkatan sektor lainnya 
termasuk UMKM. UMKM merupakan sektor 
pendukung industri otomotif, di antaranya sebagai 
suplier part atau komponen kendaraan. 

Itu sebabnya, KemenkopUKM melangsungkan 
pameran UMKM Otomotif dan Travel di tengah 
rangkaian promosi UMKM dan jasa pariwisata dalam 

mendukung event MotoGP Mandalika.
”Kita harus menunjukkan produk UMKM kita 

memiliki kualitas, daya saing dan mampu masuk 
dalam rantai nilai nasional maupun global,” kata 
Teten.

KemenkopUKM telah menetapkan dua prioritas 
untuk pengembangan produk UMKM masa depan, 
yaitu: pertama produk artisan, dan kedua produk 
yang berbasis inovasi dan teknologi. 

Menteri Teten yakin event MotoGP menjadi 
momentum pengembangan produk artisan di sektor 
otomotif yang akan berdampak pada perekonomian 
NTB. Hal ini juga terlihat dari event World Superbike 
(WSBK) pada November 2021 lalu, di mana dampak 
positifnya sangat terasa signifikan. 

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten 
Lombok Tengah, terdapat tambahan pendapatan 
pajak hiburan sebesar 15%, pajak parkir 30%, serta 
pajak restoran dan hotel sebesar 15%. Data Bank 
Indonesia (BI) Perwakilan NTB juga menunjukkan 
gelaran WSBK mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi 5,01–5,81% pada kuartal IV 2021 di Provinsi 
NTB. 

“Efek peningkatan ekonomi tersebut tergambar 
dari peningkatan okupansi hotel, peningkatan omzet 
dari sektor jasa transportasi, serta para pelaku UMKM 
yang mengalami peningkatan penjualan selama event 
berlangsung. Dampaknya pesat. Kesuksesan WSBK 
lalu digunakan untuk kebangkitan sektor otomotif. 
Saya lihat UMKM ini banyak industri otomotif dan 
harus dijadikan momentum,” katanya.
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Presidensi G20 membawa begitu banyak 
harapan bagi Indonesia termasuk salah 
satunya menjadi momentum bagi upaya 
peningkatan peran wirausaha perempuan 

seiring dengan semakin berkembangnya ekosistem 
bisnis yang inklusif.

Kementerian Koperasi dan UKM pun telah 
meneguhkan tekad untuk mengoptimalkan 
momentum Presidensi G20 dalam upaya 
meningkatkan peran wirausaha perempuan di 
Indonesia melalui inklusi bisnis. Hal tersebut bahkan 
sudah menjadi salah satu agenda Kementerian 
Koperasi dan UKM dalam upaya pemulihan ekonomi 
yang solid dan berkelanjutan.

“Memperhatikan cross-cutting isu perempuan, 
Kementerian Koperasi dan UKM berusaha 
meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan melalui 
kebijakan yang ramah gender, serta mencapai 
inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang 
dimiliki dan dikelola oleh perempuan,” kata Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki saat memberikan 
sambutan dalam side event Seminar G20 bertemakan 

Empowering Women Entrepreneurs through Inclusive 
Business di Jakarta, Selasa (22/03/2022).

Menteri Teten juga menyebutkan, bahwa 
Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang 
berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 60%, 
dengan 64% di antaranya adalah perempuan. 
Sehingga memberdayakan UMKM juga berarti 
memberdayakan perempuan.

“Peningkatan peran perempuan perlu didorong 
ke dalam pengarusutamaan kebijakan terkait UMKM, 
di mana perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai 
pemain sekunder atau pelengkap, tetapi menjadi 
pemain inti dalam keberlangsungan UMKM,” kata 
Menteri Teten.

Dalam meningkatkan perannya, wirausaha 
perempuan sendiri membutuhkan dukungan dari 
pemerintah baik berupa akses pembiayaan, dukungan 
ekspor, pengembangan dan pelatihan bagi karyawan, 
peningkatan kualitas produk, hingga dukungan 
infrastruktur khususnya di area pedesaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

G20 dan Momentum Wirausaha 
Perempuan Unjuk Gigi
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Bintang Puspayoga mengungkapkan peningkatan 
wirausaha perempuan juga menjadi salah satu 
agenda prioritas yang dimandatkan langsung oleh 
Presiden Republik Indonesia.

“Perempuan memiliki peran yang strategis pada 
UMKM di Indonesia, di mana sebanyak 34% usaha 
menengah dijalankan oleh perempuan, bahkan 50,6% 
usaha kecil dan 52,9% usaha mikro juga dijalankan 
oleh perempuan”, ungkap Menteri Bintang.

Melalui “Recover Together, Recover Stronger” yang 
diangkat sebagai tema dalam G20 kali ini, Menteri Bintang 
berharap dapat melibatkan partisipasi perempuan secara 
penuh dalam pemulihan ekonomi global.

“Ketika perempuan telah diberdayakan dan anak-
anak terlindungi dengan baik, maka kesejahteraan 
menjadi tidak terelakkan bagi kita semua,” kata 
Menteri Bintang.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian 
Koperasi dan UKM Siti Azizah juga berharap melalui 
kesempatan ini, dapat tercipta kolaborasi dengan 
berbagai pihak sebagai upaya dalam pemulihan 
ekonomi bersama bagi UMKM.

“Kami berharap pada G20 kali ini dapat tercipta 
investor matchmarking, dukungan terhadap pelaku 
usaha perempuan maupun disabilitas, ecosystem 
mapping, serta katalog produk UKM pada sektor 
potensial,” kata Siti Azizah.

Dalam rangkaian side event G20 terdapat tiga 
subtema yang berkaitan dengan UKM, antara lain 
peningkatan wirausaha perempuan, keterlibatan UKM 
secara aktif dalam ekonomi hijau, serta akselerasi 
UKM di era digital.

Adapun, pada seminar yang menjadi awal dari 
rangkaian side event G20 ini, Kementerian Koperasi 
dan UKM bekerja sama dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
W20, B20, dan berbagai stakeholder lainnya. Di mana 
terdapat lima pembicara dari berbagai komunitas dan 
asosiasi, antara lain Lingkar Temu Kabupaten Lestari 
(LTKL), APINDO, ASYX, Angel Investment Network 
(ANGIN), serta organisasi internasional UNESCAP.

Ekonomi Lokal
Presidensi G20 Indonesia juga menjadi momentum 

untuk mengangkat ekonomi lokal dan pelaku 
UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 
mengatakan G20 memang menjadi momen menarik 
bagi para pelaku UMKM.

Beberapa waktu lalu Teten berkunjung ke Art 
Center Bali, Denpasar, Bali. Ia bersama Gubernur Bali 
I Wayan Koster dan Komisaris Telkomsel sekaligus 
Ketua Dewan Pengarah Indonesia Creative Cities 
Network (ICCN) Wishnutama Kusubandio meninjau 
pusat seni tersebut.

“Kunjungan ini ada kaitan dengan KTT G20 karena 
kita sudah melihat produk-produk UMKM dari Bali 
yang bisa untuk dipakai seragam panitia, souvenir, 
dan lain sebagainya,” ujar Teten, Kamis (24/3/2022).

“Dan yang kita harapkan dari G20 ini, bisa 
mengangkat ekonomi lokal dan ekonomi UMKM,” 
katanya.

Kemudian, selain itu Menteri Teten menyampaikan 
bahwa produk UMKM juga bisa melakukan 
promosi atau memperjualbelikan melalui media 
digital. Misalnya dengan membuat QR Code untuk 
mempermudah para tamu-tamu hotel yang ikut 
dalam kegiatan G20 tersebut.

“Jadi apabila membeli oleh-oleh dan makanan 
bisa melalui QR Code itu dan di Bali sudah ada tinggal 
melanjutkannya. Intinya G20 kita gunakan sebagai 
promosi UMKM,” katanya.

Sementara itu, Wishnutama menambahkan bahwa 
G20 ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi lokal. Di 
mana Bali selama Pandemi Covid-19 mengalami 
kesusahan ekonominya.

“Maka itu tidak hanya pariwisatanya yang kita 
bangkitkan. Tapi produk-produk lokalnya juga kita 
bangkitkan ekonominya. Kita harapkan ini akan lebih 
baik dari sebelumnya,” katanya.
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Kebijakan 40 Persen Belanja Pemerintah ke UMKM 
Dorong Produk Lokal Makin Berkembang

Kebijakan pemerintah untuk 
memperbanyak dan menyerap produk 
lokal melalui kewajiban bagi kementerian/
lembaga (K/L) dan pemerintah daerah 

untuk belanja produk dalam negeri minimal 40 
persen dari anggarannya, telah membuat beberapa 
pelaku UKM dan industri kecil dan menengah 
untuk berlomba-lomba memproduksi produk lokal 
berkualitas.

Hal ini salah satunya dilakukan oleh PT Berkah 
Instalasi Medika yang merupakan penyedia alat 
kesehatan bagi rumah sakit di berbagai daerah 
Indonesia. Sebelumnya, perusahaan ini hanya 
menyediakan AKL (Alat Kesehatan Luar Negeri) untuk 
dijual kepada rumah sakit.

Namun, setelah pemerintah mendorong untuk 
membangun industri lokal yang mampu membuat 
alat kesehatan sendiri, perusahaan ini pun mulai 
membuat AKD (Alat Kesehatan Dalam Negeri).

“Kami ada beberapa produk, di mana ada 
3 unggulan yang sudah masuk e-katalog LKPP 
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah), di antaranya ada HFNC, suction pump, 
dan dental aerosol. Nah untuk HFNC itu kami sudah 
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 42 persen,” 
kata Asep perwakilan dari PT Berkah Instalasi Medika 
dalam acara Business Matching Tahap Kedua, di 
Gedung SMESCO, Jakarta, Sabtu (16/4).

Lebih lanjut, Asep mengatakan bahwa produk 
lokal yang diproduksi oleh perusahaannya merupakan 
hasil kerja sama dengan PT ASKI (Astra Komponen 
Indonesia). 

Meskipun ASKI merupakan perusahaan yang biasa 
memproduksi komponen otomotif, namun rupanya 

untuk membuat alat kesehatan bukan menjadi 
masalah untuk mereka.

“Kebetulan kami sebelumnya sudah 
mendistribusikan produk AKL ke sekitar 100 atau 
hampir 200 RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) 
di Indonesia. Mudah-mudahan setelah kami 
memproduksi AKD ini atau produk lokal dari kami 
juga bisa seperti itu,” kata Asep.

Dia pun mengapresiasi keberpihakan pemerintah 
yang mewajibkan 40 persen anggaran belanja K/L 
dan Pemda untuk membeli produk lokal.

Asep juga berharap, dengan adanya kebijakan ini, 
perlahan-lahan kebutuhan impor untuk alat kesehatan 
dapat dihentikan dan lebih banyak menggunakan 
alat kesehatan lokal.

“Harapan kami, produk atau alat yang kita punya 
atau kita jual bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia 
dan bermanfaat bagi rumah sakit yang ada di 
Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten 
Masduki mengatakan saat ini produk dalam negeri 
yang dihasilkan para pelaku UMKM sudah semakin 
berkualitas. “Maka saya berharap jangan lagi ada 
produk impor dalam belanja pemerintah untuk 
produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri. Sudah 
saatnya kita tingkatkan kolaborasi dengan produk 
UMKM,” katanya.

Apalagi kata dia, dengan valuasi nilai belanja 
pemerintah dan BUMN yang sangat besar apabila 
separuhnya saja bisa dipenuhi oleh produk UMKM dan 
koperasi, maka akan berdampak sangat besar bagi 
pertumbuhan ekonomi. “Dipastikan akan ada lapangan 
kerja baru bermunculan dan menjadikan daya saing 
produk UMKM semakin berkelas,” kata Teten.
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Gernas BBI Gerakan Berdikari Menjadikan 
Produk Lokal Tuan di Negeri Sendiri

Sejak tahun lalu, sebuah inisiatif bertajuk 
Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia (Gernas BBI) digelar sebagai 
upaya mendongkrak semangat bersama 

masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal 
sehingga serapan terhadapnya dari pasar domestik 
semakin tinggi. Baik disadari atau tidak gerakan 
ini merupakan solusi mandiri untuk bisa segera 
memulihkan perekonomian bangsa yang sempat 
terpuruk akibat pandemi.

Sebuah solusi yang mencerminkan gerakan 
berdikasi yang konkret dan diharapkan dapat 
terus berlanjut efektif melibatkan para movement 
manager dari kementerian ke kementerian termasuk 
salah satunya Kementerian Koperasi dan UKM yang 
mengambil peran aktif dari waktu ke waktu.

Gernas BBI Maret 2022 misalnya, digelar di Provinsi 
Kepulauan Riau dengan Kementerian Koperasi dan 

UKM sebagai Movement Manager dan Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Riau sebagai Key Opinion 
Leader (Brand Ambassador). Kampanye Gernas BBI 
Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan dari 
Februari sampai dengan April 2022 dan diresmikan 
pada 30 Maret 2022 di Kota Batam. Gelaran tersebut 
berlangsung dengan dukungan seluruh stakeholder, 
seperti Bank Indonesia, OJK, seluruh OPD Pemprov 
Kepri, Bank Himbara, perbankan, marketplace, serta 
top brand dengan artisan yang telah terkurasi. 

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung 
Harimba Rachman menyampaikan keberhasilan 
Gernas Bangga Buatan Indonesia tercapai melalui 
kolaborasi serta dukungan seluruh stakeholder, serta 
masyarakat Kepulauan Riau. 

Hanung melihat semakin besarnya indikator 
keberhasilan Gernas BBI. Misalnya, jumlah on-
boarding UMKM melalui digitalisasi di platform 
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e-commerce, nilai transaksi selama kampanye Gernas 
BBI yang dihitung dari semua aktivitas Gernas BBI, 
pendampingan kewirausahaan, hingga optimalisasi 
DIGIKU (Himbara). Selain itu, jumlah on-boarding Bela 
Pengadaan dan e-Katalog LKPP, Kampanye Bulanan, 
Penggunaan QRIS, Peningkatan Literasi keuangan 
(QRIS, SIAPIK, YOKKE, dan lain-lain) selama periode 
Februari-April 2022.

Hanung juga berharap Batam sebagai Kawasan 
Perdagangan Bebas yang strategis, akan menjadi 
Base Mirroring kegiatan perdagangan dan event 
strategis lain yang diselenggarakan di Singapura. 
“Kegiatan Mirroring ini diharapkan difollow-up 
seluruh stakeholder terkait,” kata Hanung dalam 
keterangannya, Jakarta, Sabtu (19/2).

Lebih dari itu, Gernas BBI di Kepri diharapkan 
tidak lagi menjadi one-time event. Tetapi, berubah 
menjadi suatu gerakan nasional yang berkelanjutan 
dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM naik 
kelas serta melangkah ke pasar yang lebih luas baik 
di dalam negeri maupun luar negeri. 

Bahkan, Bangga Buatan Indonesia 2022 juga 
diharapkan tidak hanya menyasar seluruh komponen 
bangsa yang berada di dalam wilayah NKRI untuk 
bangga memakai produk buatan Indonesia, tapi juga 
menjangkau seluruh WNI dan diaspora yang berada 
di luar negeri untuk tetap bangga memakai produk 
buatan Indonesia. 

“Gernas BBI juga diharapkan dapat menjadi 
momen untuk mendorong ekspor produk UMKM ke 
berbagai negara dengan melibatkan Kementerian 
Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan,” kata 
Hanung.

Asisten II Pemkot Batam Febrialin menyambut 
baik Gernas Bangga Buatan Indonesia. “Saya 
berharap event ini dapat menjadi momentum dalam 
mengangkat produk lokal yang selama ini masih 
sangat bergantung pada produk luar negeri,” katanya.

Sertifikasi dan Temu Bisnis
Gernas BBI merupakan bagian dari upaya 

pemerintah dalam melaksanakan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN). Pertumbuhan ekonomi yang 
saat ini dinilai positif, diharapkan mampu mendorong 
Gernas BBI secara masif. 

“Gernas BBI diharapkan dapat mendorong 
digitalisasi UMKM Indonesia. Total jumlah UMKM 
yang berhasil on boarding digital, menjadi salah satu 
KPI pada penyelenggaraan Gernas BBI di Kepulauan 
Riau,” kata Asdep Perlindungan dan Kemudahan 
Usaha Mikro, Deputi Usaha Mikro Rahmadi dalam 

acara Pelaksanaan Program/Kegiatan Dukungan 
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di 
Kepulauan Riau, Kamis (10/3). 

Apalagi Gernas BBI hampir selalu dirangkai 
dengan kegiatan Dukungan Gernas BBI, mencakup 
Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Bagi Usaha 
Mikro dan Business Matching Fasilitasi Usaha Mikro 
di area Infrastruktur Publik di Kota Batam. 

Untuk itu, dalam rangka mendukung kegiatan 
Gernas BBI di Kepulauan Riau, serta mendorong 
perluasan pasar UMKM melalui akses digital, 
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) 
mendorong transformasi usaha mikro dari informal 
ke formal. 

Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia (Gernas BBI), Kementerian Koperasi 
dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi bersama 
kementerian/lembaga (K/L) menyiapkan UMKM lokal 
bersaing dengan pasar global. 

Khususnya di Kepulauan Riau (Kepri) yang 
menjadi lokasi puncak Gernas BBI pada periode 
Februari-April 2022. Provinsi Kepri memiliki potensi 
yang sangat besar sebagai ujung tombak dan pintu 
gerbang ekspor produk UKM Indonesia, yang pada 
momentum Kampanye Gernas BBI 2022 ini ekspor 
menjadi prioritas bagi UKM seluruh Indonesia.

“Kepri merupakan wilayah yang strategis, karena 
berhadapan langsung dengan jalur pelayaran 
internasional dan berhubungan dengan negara 
tetangga terdekat, seperti Singapura dan Malaysia 
yang memiliki aktivitas perdagangan internasional 
relatif tinggi,” kata Menteri Koperasi dan UKM 
(MenKopUKM) Teten Masduki dalam Opening 
Ceremony Puncak Kampanye Gernas BBI UKM Kepri 
#WithoutBorder-Expanding to the New Market di 
Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (30/3).

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula secara 
virtual Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, 
serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. 
Serta hadir secara offline di Batam, Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, 
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan jajaran Deputi 
KemenKopUKM.

Seiring dengan penyelenggaraan Gernas 
BBI, juga dilaksanakan penandatanganan Nota 
Kesepahaman (Memorandum of Understanding/
MoU) KemenKopUKM dengan Marriot Group, Lulu 
Hypermarket dan Gramedia terkait promosi produk 
UMKM. Selanjutnya, dilakukan penyerahan Fasilitas 
Sertifikasi Produk bagi Usaha Mikro.
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Menteri Teten melanjutkan, sehingga strategi 
mirroring merupakan inisiatif dari Gernas BBI ini, 
yang bertujuan untuk menarik kehadiran buyer 
internasional yang sudah teragendakan menghadiri 
event negara tetangga. Termasuk datang berkunjung 
pula ke event promosi yang ada di Kota Batam.

“Langkah strategis tersebut diharapkan dapat 
mendukung upaya mempercepat pertumbuhan 
ekonomi dan UMKM Kepri,” katanya.

MenKopUKM mengatakan, pihaknya memfasilitasi 
UKM dengan produk unggulan, yang terdiri dari 20 
UKM produk premium dan 20 UKM kuliner unggulan 
bekerja sama dengan GrabFood, serta enam usaha 
kuliner mikro di ruang publik. Dan terdapat lebih 100 
UMKM produk local champion Kepri, yang sudah 
dikurasi dan difasilitasi oleh BI.

“Selain dukungan langsung tersebut, kami juga 
menyediakan media untuk melakukan business 
matching yang tidak terbatas. Antara UMKM 
Indonesia dan potential buyer di dalam dan luar 
negeri pada platform SMEsta.id,” kata Menteri Teten.

 Melalui tema #UKMKepriWithoutBorder- Expanding 
to the New Market, diharapkan Kepulauan Riau dapat 
menjadi etalase ekspor Indonesia.  Gernas BBI di 
Kepulauan Riau juga sambung MenKopUKM, diharapkan 
tidak lagi menjadi one-time event tetapi berubah 
menjadi suatu gerakan nasional yang berkelanjutan. 
Utamanya dalam upaya mendorong pertumbuhan 
UMKM naik kelas, serta melangkah ke pasar yang lebih 
luas baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“KemenKopUKM telah berkoordinasi dengan 
Kementerian Luar Negeri, agar mengimbau semua 
perwakilan yang ada di luar negeri, dapat ikut serta 
mendukung kampanye Bangga Buatan Indonesia 
melalui berbagai kegiatan dan inisiatif yang sudah 
ada baik di KBRI maupun KJRI di 8 negara,” kata Teten.

Menteri Teten kembali menegaskan, berdasarkan 
pengalaman yang ada, penting bagi UMKM memiliki 
rumahnya sendiri. Ia mencontohkan M Bloc yang saat 
ini menjadi surganya belanja anak-anak muda. Yang 
terbaru, Sarinah Indonesia yang resmi dibuka, juga 
tak kalah menarik perhatian masyarakat.

Menurut Menteri Teten, pengusaha mall swasta dan 
besar yang selama ini enggan menarik pengunjung 
dengan barang lokal, kini mulai berpikir. Karena di 
Sarinah tak ada brand besar, yang hanya ada produk 
UMKM lokal, namun orang membludak ke sana.

“Pengelola mall besar menganggap Sarinah ini 
ancaman. Jangan main-main sama UMKM. UMKM ini 
pasukan semut tapi kuat, karena produk kami produk 
unggul,” kata Menteri Teten.
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sebagai Hub bagian Barat Indonesia untuk ekspor 
UMKM, setelah sebelumnya Provinsi Bali yang 
sukses dijadikan Hub Timur ekspor produk-produk 
UMKM. Menurut Menteri Teten, pembentukan Kepri 
sebagai Hub Barat merupakan langkah yang strategis. 
Mengingat Kepri yang berhadapan langsung dengan 
negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, 
Thailand, Kamboja maupun Vietnam. 

“Saya kira ini potensi yang sangat besar. Dan 
potensi pariwisata Kepri juga terbesar kedua setelah 
Bali. Provinsi Kepri bisa menjadi showcase untuk 
UMKM dengan target market luar negeri,” katanya. 

Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi, Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) di 
Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pun kemudian 
dihadirkan untuk menyiapkan UMKM di Batam 
menjadi bagian dari pengembangan UMKM ekspor. 
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti 
Azizah mengajak para pelaku usaha kreatif untuk 
datang ke PLUT yang baru diresmikan di Batam. Di 
sana dilakukan pendampingan mulai dari bagaimana 
UMKM go digital, packaging hingga memperoleh 
berbagai sertifikasi dan NIB (Nomor Induk Bersama).

Di tempat yang sama, Walikota Batam Muhammad 
Rudi menuturkan, PLUT KUMKM Batam diharapkan 
akan banyak usaha kecil yang menyiapkan usaha. 
Kehadiran PLUT dipercaya membantu segala hal yang 
menjadi masalah KUMKM di Batam.

Dari situ pula Kementerian Koperasi dan UKM 
(KemenKopUKM) mengajak pelaku usaha kreatif dan 
UMKM di Batam untuk lebih agresif menggaet market 
internasional, khususnya negara-negara ASEAN 
yang terdekat seperti Singapura, Malaysia, Thailand, 
Kamboja maupun Vietnam.

Selanjutnya, KemenKopUKM juga memiliki 
program kontainer berjadwal, sebagai upaya 
membantu UMKM melakukan ekspor di tengah 
terbatasnya jumlah dan mahalnya harga kontainer, 
terutama di saat pandemi. 

Bagi UMKM Batam, KemenKopUKM kata Menteri 
Teten, secepatnya sedang merumuskan untuk lebih 
banyak lagi menyelenggarakan event-event yang 
bisa mendatangkan masyarakat Singapura, Malaysia, 
Thailand, maupun Vietnam untuk datang ke Batam. 
“Ambil contoh di Banyuwangi, total dalam sebulan 
mereka ada 120 event, per 2 hari ada event. Sengaja 
membuat turis area untuk datang berkunjung dan 
belanja” katanya.

Di luar itu semua, Gernas BBI diharapkan benar-
benar bisa menjadi solusi bagi bangsa ini untuk keluar 
dari persoalan melambatnya ekonomi yang sempat 
terjadi karena pandemik. 

Ia berharap, jika seluruh elemen masyarakat 
dapat menjiwai dan mendukung penuh Gernas BBI, 
ini menjadi amplifikasi peningkatan konsumsi dan 
penggunaan produk lokal karya anak bangsa, sebagai 
upaya akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan 
UMKM Indonesia secara keseluruhan.

“Kami juga mengajak seluruh masyarakat 
Indonesia menjadi pahlawan dan tuan rumah di 
negeri sendiri, dengan menggunakan produk UMKM 
karya anak bangsa,” kata Menteri Teten.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyambut 
pelaksanaan Gernas BBI Kepri. Ia menegaskan, 
penyelenggaraan Gernas BBI di Kepri menunjukkan 
semangat sekaligus optimisme bahwa produk UMKM 
tidak boleh kalah dengan produk asing. Kepri memiliki 
letak geografis yang strategis berbatasan langsung 
dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan 
Thailand, terbentang dari Selat Malaka serta Laut 
Natuna.

“Kawasan Kepri menjadi tempat transit dan 
pintu masuk wisatawan asing ke Indonesia, dengan 
potensi kekayaan laut, keindahan alamnya menjadi 
daya tarik tersendiri. Untuk itu saya mengapresiasi 
konsep mirroring KemenKopUKM, mari segera kita 
lakukan berbagai event di Kepri seperti event yang 
berlangsung di Singapura dalam waktu berdekatan,” 
kata Menteri Luhut.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar 
Ahmad menuturkan, Kepri menjadi salah satu provinsi 
yang siap menindaklanjuti inventarisasi TKDN bagi 
belanja pemerintah provinsi. Di mana dari total belanja 
total sebesar Rp 3,6 triliun, setelah inventarisasi ada 
sekitar Rp 1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN 
yang akan dibelanjakan dalam anggaran tahun 2022 
ini.

“Dengan aturan 40 persen belanja negara ke 
UMKM berarti ada sekitar Rp 971 miliar atau sebanyak 
59,3 persen yang akan menggunakan produk dalam 
negeri. Kai mendorong bupati juga untuk segera 
melakukan hal yang sama,” imbuhnya.

Dalam gelaran puncak kampanye Gernas BBI di 
Batam, Kepulauan Riau, melibatkan setidaknya 178 
UMKM yang menggelar pameran UMKM selama 
lima hari, sejak 30 Maret 2022 hingga 3 April 2022 
berlokasi di area parker Harbour Bay. Di mana dari 
jumlah tersebut terdiri dari 132 UMKM binaan BI, 
46 UMKM binaan KemenkopUKM 46 UMKM dan 72 
UMKM Pasar Rakyat (Bazar Kuliner).

Hub Indonesia Barat
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 

berencana bakal menjadikan Kepulauan Riau (Kepri) 
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