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BAGAIMANA PELUANG UMKM?



Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>

Selamat Hari Raya Idul Fitri
1436 H

Mohon Maaf Lahir & Batin 

PT. Syncore Indonesia Mengucapkan
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Salam Redaksi

2

Jelang tahun 2016, momentum Masyarakat Ekonomi 
Asia atau yang lebih dikenal dengan MEA kian dekat 
diambang mata. Momentum ini tentu wajib disikapi 
bijaksana dengan persiapan yang memadai, agar 
dapat disambut positif sebagai lahan mengais 
manfaat.

Di edisi E-Magazine kali ini, selain artikel dan featur-
ing isu terbaru dari 10 bidang, yaitu Rumah Sakit, 
Universitas, Sekolah, BUMN/BUMD, Puskesmas, Dana 
Bergulir, Nirlaba, Personal Finance, UMKM, dan 
Korporasi, turut kami sisipkan artikel mengenai 
pentingnya bagi klien untuk memilih lembaga 
konsultasi dan training yang kredibel. Mengapa dan 
bagaimana? Dapat disimak di Rubrik Sorotan. 

Sebagai penutup, masih di suasana Idul Fitri 1436H, 
kami turut mengucapkan Mohon Maaf Lahir Batin. 
Semoga hikmah di bulan yang suci turut membawa 
produktivitas para pembaca sekalian di waktu ke 
depan.
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>



12 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2003 
digelar pertemuan puncak ASEAN ke-9 di Pulau 
Dewata Bali. Pada kesempatan itu, pemerintah 
Indonesia beserta para pemimpin negara-negara 
ASEAN lain menyepakati terbentuknya Komunitas 
ASEAN (ASEAN Community).

Lantas, apa yang istimewa dari pertemuan tersebut? 
Secara keseluruhan, komunitas ASEAN itu terdiri dari 
tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN 
Security Community-ASC), Komunitas Ekonomi 
ASEAN (ASEAN Economic Community-AEC), dan 
Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-
Cultural Community-ASCC).

Dari ketiga pilar tersebut, Komunitas Ekonomi ASEAN 
(ASEAN Economic Community-AEC) atau yang lebih 
dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
menjadi yang paling sering dibicarakan.

Secara singkat, tiap negara pun sepakat untuk 
mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN menjadi tahun 2015. Kebijakan ini lantas 
mentranformasikan kawasan ASEAN menjadi 
suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas 
barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, 
serta aliran modal yang lebih bebas.

Tantangan dan Peluang

Hadirnya MEA pun lantas turut membawa peruba-
han mendasar. Adanya aliran barang, jasa, inves-
tasi, tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang 
lebih bebas di era MEA meniscayakan adanya 
peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi 
Indonesia. Ibarat pisau bermata dua, semuanya 
tergantung pada cara menyikapi era pasar bebas 
tersebut.

Sayangnya, di Indonesia sendiri banyak yang 
belum memahami efek pemberlakuan MEA yang 
akan menyebabkan terjadinya integrasi berupa 
"free trade area" (area perdagangan bebas). 

Artinya, MEA akan menghilangkan tarif perdagangan 
antar negara-negara ASEAN, mempermudah keluar / 
masuknya tenaga kerja dan pasar modal sehingga 
sangat berpengaruh pada dunia usaha dan pemban-
gunan ekonomi negara.

Di satu sisi, hambatan perdagangan yang berkurang 
memberi angin segar bagi para pelaku usaha untuk 
melebarkan sayapnya hingga mancanegara. Bagi 
Indonesia sendiri itu artinya akan ada peningkatan 
ekspor yang memungkinkan terjadinya peningkatan 
GDP Indonesia.

Namun disisi lain, berkurangnya hambatan perdagan-
gan juga mengancam Indonesia dengan masuknya 
aliran barang impor. Saat itu terjadi para pelaku usaha 
akan dihadapkan pada persaingan dengan industri 
dari luar negeri yang selama ini dikenal memiliki 
produk berkualitas.

Dari sisi investasi, MEA akan mendukung masuknya 
investor asing yang dapat menstimulasi pertumbu-
han ekonomi. Namun, kondisi tersebut dapat memu-
nculkan exploitation risk apabila Indonesia masih 
memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat.

Pada tahap yang lebih lanjut hal tersebut dapat diman-
faatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
melakukan tindakan eksploitasi terhadap ketersediaan 
sumber daya alam Indonesia.
Kemudian dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan investasi 
juga akan berpotensi untuk menambah jumlah lapangan 
kerja di dalam negeri. Pencari kerja akan memiliki kesem-
patan yang lebih besar karena lapangan pekerjaan 
tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian yang 
beragam.

Selain itu pencari kerja di Indonesia dapat mencari peker-
jaan di luar negeri dengan aturan yang lebih mudah. Seba-
liknya, penduduk-penduduk dari Negara lain juga dapat 
mencari kerja di Indonesia dengan lebih mudah.

Pelaku Usaha Lebih Diuntungkan

Dengan penduduknya yang berjumlah lebih dari 241 juta 
jiwa dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, 
bisa dipastikan Indonesia adalah sasaran perdagangan 
yang empuk karena sangat berpotensi menjadi basis 
konsumsi negara lain. 

Selain itu, kenyataan bahwa tingkat pendidikan 
masyarakat Indonesia yang umumnya masih cukup 

rendah juga mengundang resiko ketidak mampuan 
untuk bersaing dengan tenaga-tenaga kerja yang 
lebih berpendidikan dari negara-negara tetangga.

Bukan tidak mungkin, didalam negeri sendiri para 
pencari kerja asli Indonesia akan bersaing dengan 
para pencari kerja asal Malaysia, Singapura, Vietnam, 
Brunai Darussalam dan negara-negara lainnya.

Bagi para pelaku usaha, hal ini tentu menjadi 
sebuah berkah tersendiri. Mereka dapat memban-
gun usahanya menjadi lebih maju dengan merekrut 
orang-orang dari negeri sebrang yang memiliki 
kuali�kasi keahlian lebih mumpuni.

Posisi UMKM

Saat ini, pemberlakuan MEA semakin dekat. Baik 
pemerintah Indonesia ataupun masyarakatnya 
sendiri harus berbenah agar dapat memanfaatkan 
MEA sebagai pintu untuk membangun perekonomi-
annya.

Salah satu peluang untuk mencapai tujuan itu 
adalah dengan memanfaatkan sektor Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini telah 
berperan besar dalam perekonomian Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 menun-
jukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Pendapa-
tan Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2011 
sebesar 56,6% dan menyerap 97% dari tenaga kerja 
nasional.

Pada tahun yang sama UMKM juga berkontribusi 
dalam penambahan devisa negara dalam bentuk 
penerimaan ekspor sebesar 27.700 milyar dan 
menciptakan peranan 4,86% terhadap total ekspor.

Bahkan, dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, 
UMKM di Indonesia terbukti lebih mampu bertahan 
dari goncangan ekonomi dan menjadi penyelamat 
bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 
1997 dan krisis global 2008.

Dengan memposisikan UMKM pada tempatnya, 
yaitu sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah 
paling besar dan cukup dominan dalam perekono-
mian nasional, maka pencapaian kesuksesan MEA 
mendatang juga akan dipengaruhi oleh kesiapan 

UMKM.
Sayangnya, meski secara kuantitas UMKM di Indonesia 
sangat besar dan dapat menyerap banyak tenaga 
kerja, sektor ini masih saja menghadapi berbagai 
permasalahan baik yang bersifat klasik.

Salah satunya adalah masalah produktivitas dan 
kualitas produk UMKM yang belum seimbang dengan 
perkembangan jumlah UMKM. Umumnya, kondisi itu 
terjadi karena rendahnya kualitas SDM, manajemen 
organisasi yang belum matang, kurangnya pengua-
saan teknologi, dan pemasaran.

Pemerintah, sebagaimana dilansir dari laman 
rimanews.com telah menyiapkan empat beberapa 
kebijakan khusus bagi UMKM dalam rangka mengha-
dapi pemberlakuan MEA.

“Kami akan melakukan peningkatan sentra atau 
klaster dalam upaya pengembangan produk unggulan 
daerah melalui pendekatan One Village One Product 
atau OVOP”, ucap Menteri Puspayoga dalam Rapat 
Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta, 
Senin (6/4/2015).

Selain itu pemerintah juga akan mendorong pening-
katan kualitas sumber daya manusia dan kewirausa-
haan serta berusaha meningkatkan kualitas dan 
standarisasi produk UMKM.

Sayangnya, hingga saat ini rencana tersebut belum 
berjalan secara maksimal. Beberapa pelaku UMKM 
bahkan mengaku belum mengetahui ada implemen-
tasi rencana pemerintah baik dalam bentuk training 
ataupun pelatihan.

Hal ini terjadi karena luasnya wilayah Indonesia 
ditambah dengan jumlah pelaku UMKM yang juga 
terus bertambah banyak. Tentu bukan hal yang 
mudah bagi Pemerintah untuk mengcover pelaku 
UMKM secara keseluruhan.

Meski demikian, pelaku UMKM yang ingin tetap 
bertahan dan melaju diera MEA tetap bisa berusaha 
dengan mulai membenahi diri dan belajar dari berba-
gai sumber atau lembaga yang terpercaya. <Kuh/Des>

MEA DIAMBANG 
MATA, 

BAGAIMANA 
PELUANG UMKM?
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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12 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2003 
digelar pertemuan puncak ASEAN ke-9 di Pulau 
Dewata Bali. Pada kesempatan itu, pemerintah 
Indonesia beserta para pemimpin negara-negara 
ASEAN lain menyepakati terbentuknya Komunitas 
ASEAN (ASEAN Community).

Lantas, apa yang istimewa dari pertemuan tersebut? 
Secara keseluruhan, komunitas ASEAN itu terdiri dari 
tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN 
Security Community-ASC), Komunitas Ekonomi 
ASEAN (ASEAN Economic Community-AEC), dan 
Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-
Cultural Community-ASCC).

Dari ketiga pilar tersebut, Komunitas Ekonomi ASEAN 
(ASEAN Economic Community-AEC) atau yang lebih 
dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
menjadi yang paling sering dibicarakan.

Secara singkat, tiap negara pun sepakat untuk 
mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN menjadi tahun 2015. Kebijakan ini lantas 
mentranformasikan kawasan ASEAN menjadi 
suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas 
barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, 
serta aliran modal yang lebih bebas.

Tantangan dan Peluang

Hadirnya MEA pun lantas turut membawa peruba-
han mendasar. Adanya aliran barang, jasa, inves-
tasi, tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang 
lebih bebas di era MEA meniscayakan adanya 
peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi 
Indonesia. Ibarat pisau bermata dua, semuanya 
tergantung pada cara menyikapi era pasar bebas 
tersebut.

Sayangnya, di Indonesia sendiri banyak yang 
belum memahami efek pemberlakuan MEA yang 
akan menyebabkan terjadinya integrasi berupa 
"free trade area" (area perdagangan bebas). 

Artinya, MEA akan menghilangkan tarif perdagangan 
antar negara-negara ASEAN, mempermudah keluar / 
masuknya tenaga kerja dan pasar modal sehingga 
sangat berpengaruh pada dunia usaha dan pemban-
gunan ekonomi negara.

Di satu sisi, hambatan perdagangan yang berkurang 
memberi angin segar bagi para pelaku usaha untuk 
melebarkan sayapnya hingga mancanegara. Bagi 
Indonesia sendiri itu artinya akan ada peningkatan 
ekspor yang memungkinkan terjadinya peningkatan 
GDP Indonesia.

Namun disisi lain, berkurangnya hambatan perdagan-
gan juga mengancam Indonesia dengan masuknya 
aliran barang impor. Saat itu terjadi para pelaku usaha 
akan dihadapkan pada persaingan dengan industri 
dari luar negeri yang selama ini dikenal memiliki 
produk berkualitas.

Dari sisi investasi, MEA akan mendukung masuknya 
investor asing yang dapat menstimulasi pertumbu-
han ekonomi. Namun, kondisi tersebut dapat memu-
nculkan exploitation risk apabila Indonesia masih 
memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat.

Pada tahap yang lebih lanjut hal tersebut dapat diman-
faatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
melakukan tindakan eksploitasi terhadap ketersediaan 
sumber daya alam Indonesia.
Kemudian dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan investasi 
juga akan berpotensi untuk menambah jumlah lapangan 
kerja di dalam negeri. Pencari kerja akan memiliki kesem-
patan yang lebih besar karena lapangan pekerjaan 
tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian yang 
beragam.

Selain itu pencari kerja di Indonesia dapat mencari peker-
jaan di luar negeri dengan aturan yang lebih mudah. Seba-
liknya, penduduk-penduduk dari Negara lain juga dapat 
mencari kerja di Indonesia dengan lebih mudah.

Pelaku Usaha Lebih Diuntungkan

Dengan penduduknya yang berjumlah lebih dari 241 juta 
jiwa dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, 
bisa dipastikan Indonesia adalah sasaran perdagangan 
yang empuk karena sangat berpotensi menjadi basis 
konsumsi negara lain. 

Selain itu, kenyataan bahwa tingkat pendidikan 
masyarakat Indonesia yang umumnya masih cukup 

rendah juga mengundang resiko ketidak mampuan 
untuk bersaing dengan tenaga-tenaga kerja yang 
lebih berpendidikan dari negara-negara tetangga.

Bukan tidak mungkin, didalam negeri sendiri para 
pencari kerja asli Indonesia akan bersaing dengan 
para pencari kerja asal Malaysia, Singapura, Vietnam, 
Brunai Darussalam dan negara-negara lainnya.

Bagi para pelaku usaha, hal ini tentu menjadi 
sebuah berkah tersendiri. Mereka dapat memban-
gun usahanya menjadi lebih maju dengan merekrut 
orang-orang dari negeri sebrang yang memiliki 
kuali�kasi keahlian lebih mumpuni.

Posisi UMKM

Saat ini, pemberlakuan MEA semakin dekat. Baik 
pemerintah Indonesia ataupun masyarakatnya 
sendiri harus berbenah agar dapat memanfaatkan 
MEA sebagai pintu untuk membangun perekonomi-
annya.

Salah satu peluang untuk mencapai tujuan itu 
adalah dengan memanfaatkan sektor Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini telah 
berperan besar dalam perekonomian Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 menun-
jukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Pendapa-
tan Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2011 
sebesar 56,6% dan menyerap 97% dari tenaga kerja 
nasional.

Pada tahun yang sama UMKM juga berkontribusi 
dalam penambahan devisa negara dalam bentuk 
penerimaan ekspor sebesar 27.700 milyar dan 
menciptakan peranan 4,86% terhadap total ekspor.

Bahkan, dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, 
UMKM di Indonesia terbukti lebih mampu bertahan 
dari goncangan ekonomi dan menjadi penyelamat 
bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 
1997 dan krisis global 2008.

Dengan memposisikan UMKM pada tempatnya, 
yaitu sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah 
paling besar dan cukup dominan dalam perekono-
mian nasional, maka pencapaian kesuksesan MEA 
mendatang juga akan dipengaruhi oleh kesiapan 

UMKM.
Sayangnya, meski secara kuantitas UMKM di Indonesia 
sangat besar dan dapat menyerap banyak tenaga 
kerja, sektor ini masih saja menghadapi berbagai 
permasalahan baik yang bersifat klasik.

Salah satunya adalah masalah produktivitas dan 
kualitas produk UMKM yang belum seimbang dengan 
perkembangan jumlah UMKM. Umumnya, kondisi itu 
terjadi karena rendahnya kualitas SDM, manajemen 
organisasi yang belum matang, kurangnya pengua-
saan teknologi, dan pemasaran.

Pemerintah, sebagaimana dilansir dari laman 
rimanews.com telah menyiapkan empat beberapa 
kebijakan khusus bagi UMKM dalam rangka mengha-
dapi pemberlakuan MEA.

“Kami akan melakukan peningkatan sentra atau 
klaster dalam upaya pengembangan produk unggulan 
daerah melalui pendekatan One Village One Product 
atau OVOP”, ucap Menteri Puspayoga dalam Rapat 
Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta, 
Senin (6/4/2015).

Selain itu pemerintah juga akan mendorong pening-
katan kualitas sumber daya manusia dan kewirausa-
haan serta berusaha meningkatkan kualitas dan 
standarisasi produk UMKM.

Sayangnya, hingga saat ini rencana tersebut belum 
berjalan secara maksimal. Beberapa pelaku UMKM 
bahkan mengaku belum mengetahui ada implemen-
tasi rencana pemerintah baik dalam bentuk training 
ataupun pelatihan.

Hal ini terjadi karena luasnya wilayah Indonesia 
ditambah dengan jumlah pelaku UMKM yang juga 
terus bertambah banyak. Tentu bukan hal yang 
mudah bagi Pemerintah untuk mengcover pelaku 
UMKM secara keseluruhan.

Meski demikian, pelaku UMKM yang ingin tetap 
bertahan dan melaju diera MEA tetap bisa berusaha 
dengan mulai membenahi diri dan belajar dari berba-
gai sumber atau lembaga yang terpercaya. <Kuh/Des>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>



Laporan Khusus

12 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2003 
digelar pertemuan puncak ASEAN ke-9 di Pulau 
Dewata Bali. Pada kesempatan itu, pemerintah 
Indonesia beserta para pemimpin negara-negara 
ASEAN lain menyepakati terbentuknya Komunitas 
ASEAN (ASEAN Community).

Lantas, apa yang istimewa dari pertemuan tersebut? 
Secara keseluruhan, komunitas ASEAN itu terdiri dari 
tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN 
Security Community-ASC), Komunitas Ekonomi 
ASEAN (ASEAN Economic Community-AEC), dan 
Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-
Cultural Community-ASCC).

Dari ketiga pilar tersebut, Komunitas Ekonomi ASEAN 
(ASEAN Economic Community-AEC) atau yang lebih 
dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
menjadi yang paling sering dibicarakan.

Secara singkat, tiap negara pun sepakat untuk 
mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN menjadi tahun 2015. Kebijakan ini lantas 
mentranformasikan kawasan ASEAN menjadi 
suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas 
barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, 
serta aliran modal yang lebih bebas.

Tantangan dan Peluang

Hadirnya MEA pun lantas turut membawa peruba-
han mendasar. Adanya aliran barang, jasa, inves-
tasi, tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang 
lebih bebas di era MEA meniscayakan adanya 
peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi 
Indonesia. Ibarat pisau bermata dua, semuanya 
tergantung pada cara menyikapi era pasar bebas 
tersebut.

Sayangnya, di Indonesia sendiri banyak yang 
belum memahami efek pemberlakuan MEA yang 
akan menyebabkan terjadinya integrasi berupa 
"free trade area" (area perdagangan bebas). 

Artinya, MEA akan menghilangkan tarif perdagangan 
antar negara-negara ASEAN, mempermudah keluar / 
masuknya tenaga kerja dan pasar modal sehingga 
sangat berpengaruh pada dunia usaha dan pemban-
gunan ekonomi negara.

Di satu sisi, hambatan perdagangan yang berkurang 
memberi angin segar bagi para pelaku usaha untuk 
melebarkan sayapnya hingga mancanegara. Bagi 
Indonesia sendiri itu artinya akan ada peningkatan 
ekspor yang memungkinkan terjadinya peningkatan 
GDP Indonesia.

Namun disisi lain, berkurangnya hambatan perdagan-
gan juga mengancam Indonesia dengan masuknya 
aliran barang impor. Saat itu terjadi para pelaku usaha 
akan dihadapkan pada persaingan dengan industri 
dari luar negeri yang selama ini dikenal memiliki 
produk berkualitas.

Dari sisi investasi, MEA akan mendukung masuknya 
investor asing yang dapat menstimulasi pertumbu-
han ekonomi. Namun, kondisi tersebut dapat memu-
nculkan exploitation risk apabila Indonesia masih 
memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat.

Pada tahap yang lebih lanjut hal tersebut dapat diman-
faatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
melakukan tindakan eksploitasi terhadap ketersediaan 
sumber daya alam Indonesia.
Kemudian dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan investasi 
juga akan berpotensi untuk menambah jumlah lapangan 
kerja di dalam negeri. Pencari kerja akan memiliki kesem-
patan yang lebih besar karena lapangan pekerjaan 
tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian yang 
beragam.

Selain itu pencari kerja di Indonesia dapat mencari peker-
jaan di luar negeri dengan aturan yang lebih mudah. Seba-
liknya, penduduk-penduduk dari Negara lain juga dapat 
mencari kerja di Indonesia dengan lebih mudah.

Pelaku Usaha Lebih Diuntungkan

Dengan penduduknya yang berjumlah lebih dari 241 juta 
jiwa dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, 
bisa dipastikan Indonesia adalah sasaran perdagangan 
yang empuk karena sangat berpotensi menjadi basis 
konsumsi negara lain. 

Selain itu, kenyataan bahwa tingkat pendidikan 
masyarakat Indonesia yang umumnya masih cukup 

rendah juga mengundang resiko ketidak mampuan 
untuk bersaing dengan tenaga-tenaga kerja yang 
lebih berpendidikan dari negara-negara tetangga.

Bukan tidak mungkin, didalam negeri sendiri para 
pencari kerja asli Indonesia akan bersaing dengan 
para pencari kerja asal Malaysia, Singapura, Vietnam, 
Brunai Darussalam dan negara-negara lainnya.

Bagi para pelaku usaha, hal ini tentu menjadi 
sebuah berkah tersendiri. Mereka dapat memban-
gun usahanya menjadi lebih maju dengan merekrut 
orang-orang dari negeri sebrang yang memiliki 
kuali�kasi keahlian lebih mumpuni.

Posisi UMKM

Saat ini, pemberlakuan MEA semakin dekat. Baik 
pemerintah Indonesia ataupun masyarakatnya 
sendiri harus berbenah agar dapat memanfaatkan 
MEA sebagai pintu untuk membangun perekonomi-
annya.

Salah satu peluang untuk mencapai tujuan itu 
adalah dengan memanfaatkan sektor Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini telah 
berperan besar dalam perekonomian Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 menun-
jukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Pendapa-
tan Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2011 
sebesar 56,6% dan menyerap 97% dari tenaga kerja 
nasional.

Pada tahun yang sama UMKM juga berkontribusi 
dalam penambahan devisa negara dalam bentuk 
penerimaan ekspor sebesar 27.700 milyar dan 
menciptakan peranan 4,86% terhadap total ekspor.

Bahkan, dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, 
UMKM di Indonesia terbukti lebih mampu bertahan 
dari goncangan ekonomi dan menjadi penyelamat 
bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 
1997 dan krisis global 2008.

Dengan memposisikan UMKM pada tempatnya, 
yaitu sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah 
paling besar dan cukup dominan dalam perekono-
mian nasional, maka pencapaian kesuksesan MEA 
mendatang juga akan dipengaruhi oleh kesiapan 

UMKM.
Sayangnya, meski secara kuantitas UMKM di Indonesia 
sangat besar dan dapat menyerap banyak tenaga 
kerja, sektor ini masih saja menghadapi berbagai 
permasalahan baik yang bersifat klasik.

Salah satunya adalah masalah produktivitas dan 
kualitas produk UMKM yang belum seimbang dengan 
perkembangan jumlah UMKM. Umumnya, kondisi itu 
terjadi karena rendahnya kualitas SDM, manajemen 
organisasi yang belum matang, kurangnya pengua-
saan teknologi, dan pemasaran.

Pemerintah, sebagaimana dilansir dari laman 
rimanews.com telah menyiapkan empat beberapa 
kebijakan khusus bagi UMKM dalam rangka mengha-
dapi pemberlakuan MEA.

“Kami akan melakukan peningkatan sentra atau 
klaster dalam upaya pengembangan produk unggulan 
daerah melalui pendekatan One Village One Product 
atau OVOP”, ucap Menteri Puspayoga dalam Rapat 
Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta, 
Senin (6/4/2015).

Selain itu pemerintah juga akan mendorong pening-
katan kualitas sumber daya manusia dan kewirausa-
haan serta berusaha meningkatkan kualitas dan 
standarisasi produk UMKM.

Sayangnya, hingga saat ini rencana tersebut belum 
berjalan secara maksimal. Beberapa pelaku UMKM 
bahkan mengaku belum mengetahui ada implemen-
tasi rencana pemerintah baik dalam bentuk training 
ataupun pelatihan.

Hal ini terjadi karena luasnya wilayah Indonesia 
ditambah dengan jumlah pelaku UMKM yang juga 
terus bertambah banyak. Tentu bukan hal yang 
mudah bagi Pemerintah untuk mengcover pelaku 
UMKM secara keseluruhan.

Meski demikian, pelaku UMKM yang ingin tetap 
bertahan dan melaju diera MEA tetap bisa berusaha 
dengan mulai membenahi diri dan belajar dari berba-
gai sumber atau lembaga yang terpercaya. <Kuh/Des>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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RUMAH SAKIT

Oleh: Rudy Suryanto

ndustri rumah sakit telah banyak 
berubah 
beberapa tahun ini. Hal ini dipicu 
oleh ketentuan terkait dengan 

Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada tahun 2019, setiap penduduk di Indonesia 
wajib dijamin dengan asuransi kesehatan 
BPJS.Konsekuensinya pada rumah sakit adalah 
mereka harus menyesuaikan dianosa, tindakan 
dan pola tari� mengikuti ketentuan yang dibuat 
BPJS.

Berbeda dengan sebelumnya, paska BPJS, maka 
diberlakukan sistem rujukan berjenjang. Pasien 
yang sakit tidak bisa serta merta ke rumah sakit, 
tetapi harus mendapatkan surat rujukan dari 
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), 
dalam hal ini bisa Puskesmas atau Dokter Kelu-
arga. Setelah sampai di rumah sakit pun, pasien 
harus mendapatkan diagnose dengan langkah-
langkah yang sudah ditentukan, yaitu mengacu 
 pada ICD 10.

ICD 10 adalah kelompok diagnose yang berlaku 
secara internasional. Berdasarkan dianogsa 
tersebut maka rumah sakit akan mendapatkan 
penggantian dari BPJS, yaitu dengan sistem 
paket.

 
Dengan kata lain, banyak hal yang perlu dilaku-
kan oleh rumah sakit guna menyesuaikan 
dengan ketentuan-ketentuan diatas. Istilah 
“Banyak Pasien Banyak Pro�t”, sekarang belum 
tentu jadi kenyataan. Apabila rumah sakit tidak 
memiliki sistem kontrol yang kuat, maka bisa 
jadi biaya-biaya yang dikeluarkan justru lebih 
besar daripada paket penggantian dari BPJS.

Menilik hal tersebut, maka rumah sakit perlu 
mengembangkan sebuah kendali manajemen 
yang dikenal dengan istilah “Sistem Manaje-
men Rumah Sakit.”  Salah satu contohnya 
adalah rancangan yang dikembangkan oleh 
SYNCORE Consulting di bawah berikut ini. 
Telah dikembangkan kerangka yang disusun 
untuk pengelolaan sistem manajemen rumah 
sakit, seperti yang dijelaskan pada bagan di 
bawah ini.

Kerangka “Sistem Manajemen Rumah Sakit” 
ini sendiri terdiri dari 12 blok. Blok pertama 
adalah mencermati ketentuan peraturan dan 
perundang-undangan tentang rumah sakit.

Akhirnya, hal tersebut menjadi dasar bagi 
pihak manajemen untuk  mengembangkan 
aturan-aturan yang ada di dalam pengelolaan 
rumah sakit (hospital by laws).

Pada akhirnya, harapannya tentu lewat sistem 
manajemen yang terintegrasi, maka rumah 
sakit yang bersangkutan mampu bersaing di 
masa depan dan berujung selain memberi 
keuntungan, juga berimbas pada layanan 
prima bagi pasien. <Des>

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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RUMAH SAKIT

Kerangka Sistem Manajemen RS

ndustri rumah sakit telah banyak 
berubah 
beberapa tahun ini. Hal ini dipicu 
oleh ketentuan terkait dengan 

Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada tahun 2019, setiap penduduk di Indonesia 
wajib dijamin dengan asuransi kesehatan 
BPJS.Konsekuensinya pada rumah sakit adalah 
mereka harus menyesuaikan dianosa, tindakan 
dan pola tari� mengikuti ketentuan yang dibuat 
BPJS.

Berbeda dengan sebelumnya, paska BPJS, maka 
diberlakukan sistem rujukan berjenjang. Pasien 
yang sakit tidak bisa serta merta ke rumah sakit, 
tetapi harus mendapatkan surat rujukan dari 
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), 
dalam hal ini bisa Puskesmas atau Dokter Kelu-
arga. Setelah sampai di rumah sakit pun, pasien 
harus mendapatkan diagnose dengan langkah-
langkah yang sudah ditentukan, yaitu mengacu 
 pada ICD 10.

ICD 10 adalah kelompok diagnose yang berlaku 
secara internasional. Berdasarkan dianogsa 
tersebut maka rumah sakit akan mendapatkan 
penggantian dari BPJS, yaitu dengan sistem 
paket.

 
Dengan kata lain, banyak hal yang perlu dilaku-
kan oleh rumah sakit guna menyesuaikan 
dengan ketentuan-ketentuan diatas. Istilah 
“Banyak Pasien Banyak Pro�t”, sekarang belum 
tentu jadi kenyataan. Apabila rumah sakit tidak 
memiliki sistem kontrol yang kuat, maka bisa 
jadi biaya-biaya yang dikeluarkan justru lebih 
besar daripada paket penggantian dari BPJS.

Menilik hal tersebut, maka rumah sakit perlu 
mengembangkan sebuah kendali manajemen 
yang dikenal dengan istilah “Sistem Manaje-
men Rumah Sakit.”  Salah satu contohnya 
adalah rancangan yang dikembangkan oleh 
SYNCORE Consulting di bawah berikut ini. 
Telah dikembangkan kerangka yang disusun 
untuk pengelolaan sistem manajemen rumah 
sakit, seperti yang dijelaskan pada bagan di 
bawah ini.

Kerangka “Sistem Manajemen Rumah Sakit” 
ini sendiri terdiri dari 12 blok. Blok pertama 
adalah mencermati ketentuan peraturan dan 
perundang-undangan tentang rumah sakit.

Akhirnya, hal tersebut menjadi dasar bagi 
pihak manajemen untuk  mengembangkan 
aturan-aturan yang ada di dalam pengelolaan 
rumah sakit (hospital by laws).

Pada akhirnya, harapannya tentu lewat sistem 
manajemen yang terintegrasi, maka rumah 
sakit yang bersangkutan mampu bersaing di 
masa depan dan berujung selain memberi 
keuntungan, juga berimbas pada layanan 
prima bagi pasien. <Des>

KABAR10BIDANG 

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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PENGELOLAAN KEUANGAN, 
TANTANGAN NYATA PERGURUAN TINGGI
KE DEPAN

Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan peraturan penyelenggaraan 
pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan 
tinggi yang tertuang dalam Peraturan Pemerin-
tah (PP) No 04 Tahun 2014.

Dalam bab III, tentang Pengelolaan Perguruan 
Tinggi disebutkan bahwa pengaturan pengelo-
laan Perguruan Tinggi meliputi empat hal, yaitu ; 
otonomi Perguruan Tinggi, pola Pengelolaan 
Perguruan Tinggi, tata kelola Perguruan Tinggi 
dan akuntabilitas publik.

Artinya, saat ini Perguruan Tinggi, baik PTN 
ataupun PTS sama-sama memiliki otonomi di 
bidang akademik dan non akademik.

Di bidang akademik, PTN ataupun PTS memiliki 
wewenang untuk mengelola sendiri lembaganya 
untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedang otonomi di bidang nonakademik, meliputi 
penetapan norma dan kebijakan operasional serta 
pelaksanaan Organisasi, Keuangan, Kemaha-
siswaan, Ketenagaan dan Sarana prasarana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Khusus terkait pelaksanaan keuangan, PP No 4 
tahun 2014 ini membagi dalam katagori perenca-
naan, pengelolaan anggaran jangka pendek dan 
jangka panjang. Termasuk dalam melakukan 
investasi jangka pendek dan jangka panjang, 
hingga utang dan piutang jangka pendek dan 
jangka panjang serta sistem pencatatan dan 
pelaporan keuangan.

Menurut Senior Konsultan Syncore, Rudy Suryanto, 
sebagai revisi sekaligus penambahan dari 
PP60/2010 tentang pengelolaan perguruan tinggi, 
poin penting dari PP04/2014 yang jarang menda-
pat perhatian adalah masalah keuangan ini.

"Salah satu ketentuan yang luput dari perhatian 
adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyu-
sun laporan keuangan dan nantinya harus diaudit 
oleh Akuntan Independen. Bagaimana meny-
iapkan langkah-langkahnya," tutupnya.

PerguruanTinggi

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang 
akan segera berlangsung semestinya mampu 
menyadarkan semua pihak untuk segera 
berbenah dan mempersiapkan diri agar dapat 
bersaing di perdagangan bebas tersebut. Tidak 
hanya swasta, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) juga perlu melakukan persiapan untuk 
bersaing diajang MEA itu.

Secara teori, untuk dapat meningkatkan 
kesejahteraan, suatu masyarakat memang harus 
berani bersaing. Dengan adanya persaingan 
mereka memiliki kesempatan untuk membuka 
potensi terbesarnya dan menjadi pemimpin 
dibidangnya.

Namun perlu diingat, persaingan yang dibiarkan 
begitu saja akan menghasilkan kesenjangan. 
Dimana yang kaya akan semakin kaya, dan yang 
miskin akan terus miskin. Karenanyalah dibutuh-
kan intervensi dari pemerintah.

Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh 
berlepas tangan dan membiarkan 
masyarakatnya bersaing sendiri di ajang MEA. 
Sampai saat ini pemerintah sudah berusaha 
melakukan hal tersebut dengan menyusun 
beberapa peraturan-peraturan terkait agar arus 
tenaga dan investasi asing tetap dapat dikenda-
likan.

Namun pertanyaannya, apakah semua 
peraturan-peraturan tersebut cukup menjamin 
masyarakat Indonesia menjadi sejahtera di 
ajang MEA? Apa manfaat sebuah peraturan jika 
masyarakat kurang diberi pemahaman, pelati-
han dan kesempatan? Apakah sebuah peruba-
han suatu bangsa bisa terjadi begitu saja tanpa 
ada peran aktif antara pemerintah dan raky-
atnya?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada 
beberapa garis besar yang dapat kita tarik 
bahwa selain pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat pada umumnya harus sama-sama 
berbenah dan berusaha memenangkan 
persaingan MEA.

Artinya, ada tiga pihak yang terkait dalam MEA, 
yaitu masyarakat, pemerintah (termasuk Badan 
Usaha Minik Negara atau BUMN) dan pelaku 
usaha yang akan saling memperkuat daya 
saing Indonesia.

Sinergitas ketiga hal itu sangat penting, 
mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia 
yang cukup tinggi itu menggambarkan 
besarnya kecurangan dan egoisme. Indonesia 
harus benar-benar serius membenahi diri dari 
segala sisi.

Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk 
itu, mulai dari pemberian pemahaman 
tentang MEAA, penegakan hukum hingga 
revitalisasi BUMN agar dapat berperan lebih 
dalam memajukan ekonomi bangsa.

Visi BUMN sebagai agen pembangunan patut 
diapresiasi. Pasalnya, BUMN adalah cermin 
kekuatan perekonomian Indonesia, terutama 
di sektor strategi untuk menghadapi MEA. 
Dan salah satu bentuk apresiasi terbaik yang 
dapat dilakukan masyarakat adalah dengan 
turut mengawal agar BUMN dan Pemerintah 
tetap berjalan di jalur yang benar. Kabar 
baiknya, keterbukaan teknologi dan informasi 
saat ini sangat memungkinkan hal tersebut 
dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja.
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>

KABAR10BIDANG 
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Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang 
akan segera berlangsung semestinya mampu 
menyadarkan semua pihak untuk segera 
berbenah dan mempersiapkan diri agar dapat 
bersaing di perdagangan bebas tersebut. Tidak 
hanya swasta, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) juga perlu melakukan persiapan untuk 
bersaing diajang MEA itu.

Secara teori, untuk dapat meningkatkan 
kesejahteraan, suatu masyarakat memang harus 
berani bersaing. Dengan adanya persaingan 
mereka memiliki kesempatan untuk membuka 
potensi terbesarnya dan menjadi pemimpin 
dibidangnya.

Namun perlu diingat, persaingan yang dibiarkan 
begitu saja akan menghasilkan kesenjangan. 
Dimana yang kaya akan semakin kaya, dan yang 
miskin akan terus miskin. Karenanyalah dibutuh-
kan intervensi dari pemerintah.

Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh 
berlepas tangan dan membiarkan 
masyarakatnya bersaing sendiri di ajang MEA. 
Sampai saat ini pemerintah sudah berusaha 
melakukan hal tersebut dengan menyusun 
beberapa peraturan-peraturan terkait agar arus 
tenaga dan investasi asing tetap dapat dikenda-
likan.

Namun pertanyaannya, apakah semua 
peraturan-peraturan tersebut cukup menjamin 
masyarakat Indonesia menjadi sejahtera di 
ajang MEA? Apa manfaat sebuah peraturan jika 
masyarakat kurang diberi pemahaman, pelati-
han dan kesempatan? Apakah sebuah peruba-
han suatu bangsa bisa terjadi begitu saja tanpa 
ada peran aktif antara pemerintah dan raky-
atnya?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada 
beberapa garis besar yang dapat kita tarik 
bahwa selain pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat pada umumnya harus sama-sama 
berbenah dan berusaha memenangkan 
persaingan MEA.

Artinya, ada tiga pihak yang terkait dalam MEA, 
yaitu masyarakat, pemerintah (termasuk Badan 
Usaha Minik Negara atau BUMN) dan pelaku 
usaha yang akan saling memperkuat daya 
saing Indonesia.

Sinergitas ketiga hal itu sangat penting, 
mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia 
yang cukup tinggi itu menggambarkan 
besarnya kecurangan dan egoisme. Indonesia 
harus benar-benar serius membenahi diri dari 
segala sisi.

Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk 
itu, mulai dari pemberian pemahaman 
tentang MEAA, penegakan hukum hingga 
revitalisasi BUMN agar dapat berperan lebih 
dalam memajukan ekonomi bangsa.

Visi BUMN sebagai agen pembangunan patut 
diapresiasi. Pasalnya, BUMN adalah cermin 
kekuatan perekonomian Indonesia, terutama 
di sektor strategi untuk menghadapi MEA. 
Dan salah satu bentuk apresiasi terbaik yang 
dapat dilakukan masyarakat adalah dengan 
turut mengawal agar BUMN dan Pemerintah 
tetap berjalan di jalur yang benar. Kabar 
baiknya, keterbukaan teknologi dan informasi 
saat ini sangat memungkinkan hal tersebut 
dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja.

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>

KABAR10BIDANG 
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ecara ekonomi, semestinya saat ini Puskesmas 
semestinya sudah jauh lebih baik. Karena 
pemerintah, melalui BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial) dan JKN 
(Jaminan Kesehatan Nasional) telah 

meloloskan dana ke Puskesmas.

Selanjutnya, puskesmas dapat menggunakan 
dana itu untuk melakukan pencegahan dan 
promosi kesehatan. Lantas, peran sentral puskes-
mas seputar masalah kesehatan yang sejak 
dahulu diharapkan di tengah masyarakat menjadi 
sangat mungkin untuk segera diwujudkan.

Namun, bersamaan dengan semua peluang 
tersebut, puskesmas juga kini dituntut menjadi 
lebih profesional. Bukan tak mungkin, puskesmas 
yang memiliki pelayanannya buruk akan diting-
galkan masyarakat peserta program JKN dan BPJS.

Sebab, para peserta kini diberikan kebebasan 
untuk memilih dan pindah ke puskesmas lain atau 
klinik swasta yang pelayanannya dirasa jauh lebih 
berkualitas.

Oleh karena itu, pelayanan semua puskesmas 
harus betul-betul berkualitas dan memiliki 
tenaga medis profesional. Sebab saat ini, 
puskesmas tak hanya bersaing dengan klinik 
swasta saja, melainkan dengan puskesmas 
lainnya.

Karenanya, Dinkes (Dinas Kesehatan) kini men-
erapkan standar kualitas pelayanan kepada 
semua puskesmas, meliputi masalah penyedi-
aan obat, alkes (alat kesehatan) serta standar 
operasional lainnya.

Selain itu, Puskesmas juga ditantang agar 
mampu mengelola keuangan secara akuntabel 
dan transparan. Jika tidak, tak pelak akan beru-
rusan dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuan-
gan).

Oleh karenanya, mutlak dibutuhkan sebuah 
pola pengelolaan keuangan yang akuntabel 
dan terintegrasi dari Dinkes dan Puskesmas. 
Tanpa itu, akan sangat mungkin terjadi kesala-
han yang menjadikan berkah dana BPJS dan 
JKN justru menjadi masalah.

Sebagai informasi, umumnya dari seluruh dana 
yang disalurkan BPJS, sebanyak 60 persen untuk 
membiayai jasa pelayanan kesehatan bagi 
tenaga medis dan non medis. Sementara 
sisanya, untuk membiayai operasional puskes-
mas, seperti penyediaan obat, alkes serta 
barang habis pakai.

Penyaluran dana BPJS langsung dilakukan ke 
rekening puskesmas yang bersangkutan dan 
nominalnya tergantung dari jumlah peserta JKN 
yang berobat ke puskesmas.

Jadi semakin banyak peserta JKN yang datang 
ke puskesmas, semakin tinggi jasa pelayanan 
yang didapat. Begitu juga sebaliknya. Oleh 
karena itu, setiap puskesmas dituntut bekerja 
profesional dan memberikan pelayanan keseha-
tan yang berkualitas. <red>

JKN dan BPJS Jadi 
Berkah 

Bagi Pengelola 
Puskesmas Profesional

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>

KABAR10BIDANG 
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>

KABAR10BIDANG 

Pasca penetapan Undang-undang No 1 Tahun 
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), 
pemerintah pun diharapkan turut bergerak 
cepat. Pasalnya, kehadiran sumber alternatif 
pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dirasa-
kan telah mendesak.

Di sisi lain, hadirnya lembaga keuangan mikro 
juga diharapkan mampu menjadi lokomotif 
sarana pengentasan kemiskinan. Namun, di 
tengah kontribusi UMK dan usaha menengah 
untuk PDB saat ini yang semakin besar, ham-
batan yang dihadapi pun nyatanya juga 
semakin besar. Diantaranya yang paling dirasa-
kan adalah kesulitan mengakses ke sumber 
sumber pembiayaan lembaga-lembaga keuan-
gan formal.

Untuk itu, dalam UU No.1/2013, telah ditetap-
kan bentuk badan hukum LKM adalah Pers-
eroan Terbatas dan Koperasi. Seperti diketahui, 
bentuk badan hukum PT secara komposisi 
kepemilikan saham, paling sedikit 60% dimiliki 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau 

badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan 
sisa kepemilikan saham PT bisa oleh Warga 
Negara Indonesia dengan porsi saham paling 
banyak 20 %. Sementara, badan hukum kope-
rasi primer didirikan minimal 20 orang dan 
disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM.

Sejak bulan Juli 2014 lalu sendiri, guna mem-
permudah koordinasi pelaksanaan UU LKM, 
telah dilakukan nota kesepahaman di antara 
ketiga lembaga, yaitu Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta 
pemangku kepentingan lainnya.

Untuk koordinasinya, meliputi sosialisasi UU 
LKM, inventarisasi LKM yang belum berbadan 
hukum, penyusunan peraturan pelaksanaan UU 
LKM, dan pendataan SDM pemerintah 
daerah/kota yang akan bertugas menjadi 
pembina dan pengawas LKM. 

Tercatat, saat ini lebih dari 600 ribu LKM terse-
bar di seluruh Indonesia dan sampai dengan 
akhir Desember 2014, OJK mendata sejumlah 
19.334 LKM yang belum berbadan hukum. 

OJK sendiri memiliki target sampai dengan 
Januari 2016 untuk melakukan pengukuhan 
LKM yang belum berbadan hukum guna tindak 
lanjut pemberantasan kemiskinan.



SYNCORE.CO.ID | SYNCOREmagz

12AGUSTUS2015

MENAKAR PELUANG
DAN TANTANGAN 
UU DESA

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi 
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah sala-

satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 
naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah dipro-
mosikan dan dijadikan sebagai agenda utama 
pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan 
tanpa alasan, sejarah perjalanan bangsa Indo-
nesia menyatakan bahwa kedua sektor tersebut 
adalah salah satu bentuk usaha yang paling 
tangguh menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 

naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>

Salah satu unsur penting dalam melaksanakan 
suatu usaha adalah permodalan. Kemampuan 
permodalan para pelaku usaha sangat mempen-
garuhi kapabilitas dan kapasitas usaha. Untuk itu, 
pembiayaan pihak ketiga dibutuhkan guna mem-
bantu kebutuhan permodalan dalam rangka 
penyelesaian suatu pekerjaan atau pengembangan 
usaha. 

Permasalahan pembiayaan merupakan salah satu 
hal yang paling menonjol dan dikeluhkan oleh 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) dalam hal pemenuhan modal kerja dan 
pengembangan usaha.

Hal tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa 
permasalahan, mulai dari terbatasnya fasilitasi 
kredit mikro bagi UMKM, prosedur dan persyaratan 
kredit perbankan relatif rumit dan birokratis, 
ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan 
tambahan, hingga tingginya bunga kredit perban-
kan terutama untuk modal investasi dan terbatasn-
yan jangkauan pelayanan kredit perbankan di 
daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sumber 
pembiayaan usaha dalam bangun perekonomian 
nasioanal adalah perbankan yang sudah tumbuh 
dan berkembang 
sejak jaman kemerdekaan. Sebagian besar para 
pelaku usaha ketika mengembangkan usahanya 
dengan mengharapkan pinjaman pembiayaan atau 
kredit dari perbankan.

Untuk itu, maka dilakukan pengambaran akses 
pembiayaan berdasar kelayakan usaha dan 
kapasitas usaha oleh pemerintah melalui kope-
rasi guna memenuhi persyaratan perbankan 
untuk penyaluran pembiayaan/kredit atau yang 
lebih dikenal dengan klaster.

Secara umum para pelaku usaha dapat dikelom-
pokkan dalam kondisi belum layak usaha dan 
belum bankable, layak usaha dan belum bank-
able, layak usaha dan bankable, serta layak go 
public di pasar modal. Dengan asumsi modal 
sendiri sebesar 40% dan kebutuhan dukungan 
permodalan sebesar 60%, maka perkiraan 
kebutuhan permodalan dan pola pembiayaan 
UMKM dapat dijelaskan berdasarkan klaster 
sebagai berikut :

Contohnya, klaster 1 adalah kelompok usaha 
mikro yang kondisinya belum layak usaha dan 
belum bankable sehingga mempunyai resiko 
tinggi dalam pengembalian modal yang diberi-
kan. Dalam klaster ini, kebijakan dan pola pem-
biayaan yang perlu diupayakan adalah perlind-
ungan dan pemberdayaan masyarakat dapat 
menjalankan usaha untuk memenuhi kebutu-
han hidupnya, antara lain melalui program 

PNPM – Mandiri, penyediaan bantuan modal, 
model pembiayaan bantuan sosial atau hibah, 
penyediaan bantuan teknis dalam bentuk 
pelatihan dan pendampingan.

Klaster 2 dan 3, adalah kelompok usaha mikro 
dan kecil yang layak usaha dan belum bankable 
dan mempunyai resiko rendah dalam pengem-
balian modal yang diberikan. Dalam klaster ini 
kebijakan dan pola pembiayaan yang perlu 
diupayakan adalah perlindungan dan pember-
dayaan agar usaha yang dijalankan dapat man-
diri dan memiliki kesiapan dalam menghadapi 
persaingan pasar, antara lain dilakukan melalui 
program Kredit Usaha Rakyat (PNPM – Mandiri), 
penurunan suku bunga kredit, mengembang-
kan lembaga penjaminan mendorong tumbuh 
dan berkembangnya Perusahaan Pembiayaan 
dan Modal Ventura serta pendirian Bank Usaha 
Mikro dan Kecil (Bank UMK).

Klaster 4 dan 5, adalah kelompok usaha kecil 
dan menengah yang layak usaha dan bankable 
serta mempunyai resiko rendah dalam pengem-
balian modal yang diberikan.  Klaster 6, adalah 
kelompok usaha menengah yang layak usaha 
dan bankable serta layak go public. 
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NIRLABA SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah dipro-
mosikan dan dijadikan sebagai agenda utama 
pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan 
tanpa alasan, sejarah perjalanan bangsa Indo-
nesia menyatakan bahwa kedua sektor tersebut 
adalah salah satu bentuk usaha yang paling 
tangguh menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
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Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 

naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
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belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>

Salah satu unsur penting dalam melaksanakan 
suatu usaha adalah permodalan. Kemampuan 
permodalan para pelaku usaha sangat mempen-
garuhi kapabilitas dan kapasitas usaha. Untuk itu, 
pembiayaan pihak ketiga dibutuhkan guna mem-
bantu kebutuhan permodalan dalam rangka 
penyelesaian suatu pekerjaan atau pengembangan 
usaha. 

Permasalahan pembiayaan merupakan salah satu 
hal yang paling menonjol dan dikeluhkan oleh 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) dalam hal pemenuhan modal kerja dan 
pengembangan usaha.

Hal tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa 
permasalahan, mulai dari terbatasnya fasilitasi 
kredit mikro bagi UMKM, prosedur dan persyaratan 
kredit perbankan relatif rumit dan birokratis, 
ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan 
tambahan, hingga tingginya bunga kredit perban-
kan terutama untuk modal investasi dan terbatasn-
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dan berkembang 
sejak jaman kemerdekaan. Sebagian besar para 
pelaku usaha ketika mengembangkan usahanya 
dengan mengharapkan pinjaman pembiayaan atau 
kredit dari perbankan.

Untuk itu, maka dilakukan pengambaran akses 
pembiayaan berdasar kelayakan usaha dan 
kapasitas usaha oleh pemerintah melalui kope-
rasi guna memenuhi persyaratan perbankan 
untuk penyaluran pembiayaan/kredit atau yang 
lebih dikenal dengan klaster.

Secara umum para pelaku usaha dapat dikelom-
pokkan dalam kondisi belum layak usaha dan 
belum bankable, layak usaha dan belum bank-
able, layak usaha dan bankable, serta layak go 
public di pasar modal. Dengan asumsi modal 
sendiri sebesar 40% dan kebutuhan dukungan 
permodalan sebesar 60%, maka perkiraan 
kebutuhan permodalan dan pola pembiayaan 
UMKM dapat dijelaskan berdasarkan klaster 
sebagai berikut :

Contohnya, klaster 1 adalah kelompok usaha 
mikro yang kondisinya belum layak usaha dan 
belum bankable sehingga mempunyai resiko 
tinggi dalam pengembalian modal yang diberi-
kan. Dalam klaster ini, kebijakan dan pola pem-
biayaan yang perlu diupayakan adalah perlind-
ungan dan pemberdayaan masyarakat dapat 
menjalankan usaha untuk memenuhi kebutu-
han hidupnya, antara lain melalui program 

PNPM – Mandiri, penyediaan bantuan modal, 
model pembiayaan bantuan sosial atau hibah, 
penyediaan bantuan teknis dalam bentuk 
pelatihan dan pendampingan.

Klaster 2 dan 3, adalah kelompok usaha mikro 
dan kecil yang layak usaha dan belum bankable 
dan mempunyai resiko rendah dalam pengem-
balian modal yang diberikan. Dalam klaster ini 
kebijakan dan pola pembiayaan yang perlu 
diupayakan adalah perlindungan dan pember-
dayaan agar usaha yang dijalankan dapat man-
diri dan memiliki kesiapan dalam menghadapi 
persaingan pasar, antara lain dilakukan melalui 
program Kredit Usaha Rakyat (PNPM – Mandiri), 
penurunan suku bunga kredit, mengembang-
kan lembaga penjaminan mendorong tumbuh 
dan berkembangnya Perusahaan Pembiayaan 
dan Modal Ventura serta pendirian Bank Usaha 
Mikro dan Kecil (Bank UMK).

Klaster 4 dan 5, adalah kelompok usaha kecil 
dan menengah yang layak usaha dan bankable 
serta mempunyai resiko rendah dalam pengem-
balian modal yang diberikan.  Klaster 6, adalah 
kelompok usaha menengah yang layak usaha 
dan bankable serta layak go public. 
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
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naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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Harus diakui, manajemen keuangan merupa-
kan salah satu substansi dalam hal pengelo-
laan sekolah yang akan turut menentukan 
berjalannya kegiatan pendidikan.

Layaknya manajemen pendidikan secara 
umum, kegiatan manajemen keuangan turut 
dilakukan melalui proses perencanaan, pen-
gorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, 
pengawasan atau pengendalian.

Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka 
kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat 
direncanakan, diupayakan pengadaannya, 
dibukukan secara transparan, dan digunakan 
untuk membiayai pelaksanaan program 
sekolah secara efektif dan e�sien. Untuk itu, 
tujuan dari manajemen keuangan adalah guna 
meningkatkan efektivitas dan e�siensi peng-
gunaan keuangan sekolah,
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
keuangan sekolah, serta meminimalkan pen-
yalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibu-
tuhkan kreativitas kepala sekolah dalam meng-
gali sumber-sumber dana. Manajemen keuan-
gan sekolah perlu memperhatikan sejumlah 
prinsip. 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 
menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidi-
kan berdasarkan pada prinsip keadilan, 
e�siensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. 
Transparansi keuangan sangat diperlukan 
dalam rangka meningkatkan dukungan orang-
tua, masyarakat dan pemerintah dalam 
penyelenggaraan seluruh program pendidikan 
di sekolah.

Di samping itu, transparansi dapat mencipta-
kan kepercayaan timbal balik antara pemerin-
tah, masyarakat, orang tua siswa dan warga 
sekolah melalui penyediaan informasi dan 
menjamin kemudahan di dalam memperoleh 
informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas 
diketahui oleh semua warga sekolah dan orang 
tua siswa misalnya rencana anggaran penda-
patan dan belanja sekolah (RAPBS).

Akuntabilitas

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan 
berarti penggunaan uang sekolah dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peren-
canaan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan perencanaan yang telah ditetap-
kan dan peraturan yang berlaku maka pihak 
sekolah membelanjakan uang secara bertang-
gung jawab. 
Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada 
orang tua, masyarakat dan pemerintah. 

Efektif & E�sien

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen 
keuangan dikatakan memenuhi prinsip efek-
tivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat 
mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas 
dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang 
bersangkutan dan kualitatif outcome-nya 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

E�siensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu 
kegiatan. Kegiatan dapat dikatakan e�sien 
kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya 
yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil 
yang ditetapkan. 

Pada akhirnya, tingkat e�siensi dan efektivitas 
yang tinggi memungkinkan terselenggaranya 
pelayanan pendidikan oleh sekolah terhadap 
masyarakat secara memuaskan dengan meng-
gunakan sumber daya yang tersedia secara 
optimal dan bertanggung jawab. <red>

MANAJEMEN KEUANGAN BAIK 
BAWA SEKOLAH UNGGUL
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Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>



Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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Harus diakui, manajemen keuangan merupa-
kan salah satu substansi dalam hal pengelo-
laan sekolah yang akan turut menentukan 
berjalannya kegiatan pendidikan.

Layaknya manajemen pendidikan secara 
umum, kegiatan manajemen keuangan turut 
dilakukan melalui proses perencanaan, pen-
gorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, 
pengawasan atau pengendalian.

Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka 
kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat 
direncanakan, diupayakan pengadaannya, 
dibukukan secara transparan, dan digunakan 
untuk membiayai pelaksanaan program 
sekolah secara efektif dan e�sien. Untuk itu, 
tujuan dari manajemen keuangan adalah guna 
meningkatkan efektivitas dan e�siensi peng-
gunaan keuangan sekolah,
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
keuangan sekolah, serta meminimalkan pen-
yalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibu-
tuhkan kreativitas kepala sekolah dalam meng-
gali sumber-sumber dana. Manajemen keuan-
gan sekolah perlu memperhatikan sejumlah 
prinsip. 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 
menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidi-
kan berdasarkan pada prinsip keadilan, 
e�siensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. 
Transparansi keuangan sangat diperlukan 
dalam rangka meningkatkan dukungan orang-
tua, masyarakat dan pemerintah dalam 
penyelenggaraan seluruh program pendidikan 
di sekolah.

Di samping itu, transparansi dapat mencipta-
kan kepercayaan timbal balik antara pemerin-
tah, masyarakat, orang tua siswa dan warga 
sekolah melalui penyediaan informasi dan 
menjamin kemudahan di dalam memperoleh 
informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas 
diketahui oleh semua warga sekolah dan orang 
tua siswa misalnya rencana anggaran penda-
patan dan belanja sekolah (RAPBS).

Akuntabilitas

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan 
berarti penggunaan uang sekolah dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peren-
canaan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan perencanaan yang telah ditetap-
kan dan peraturan yang berlaku maka pihak 
sekolah membelanjakan uang secara bertang-
gung jawab. 
Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada 
orang tua, masyarakat dan pemerintah. 

Efektif & E�sien

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen 
keuangan dikatakan memenuhi prinsip efek-
tivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat 
mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas 
dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang 
bersangkutan dan kualitatif outcome-nya 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

E�siensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu 
kegiatan. Kegiatan dapat dikatakan e�sien 
kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya 
yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil 
yang ditetapkan. 

Pada akhirnya, tingkat e�siensi dan efektivitas 
yang tinggi memungkinkan terselenggaranya 
pelayanan pendidikan oleh sekolah terhadap 
masyarakat secara memuaskan dengan meng-
gunakan sumber daya yang tersedia secara 
optimal dan bertanggung jawab. <red>

KABAR10BIDANG 

SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi 
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah sala-

satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 
naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah dipro-
mosikan dan dijadikan sebagai agenda utama 
pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan 
tanpa alasan, sejarah perjalanan bangsa Indo-
nesia menyatakan bahwa kedua sektor tersebut 
adalah salah satu bentuk usaha yang paling 
tangguh menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
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Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 

naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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KURIKULUM KEJAR UMKM, 
SIAP BANTU PENGUSAHA 

PEMULA NAIK KELAS

Umumnya, bisnis UMKM yang dirintis di Indone-
sia harus gulung tikar dan rentan bangkrut oleh 
karena 3 sebab, yaitu Ketertinggalan Modal, 
Ketertinggalan Manajeme, dan Ketertinggalan 
Marketing.

Kendala inilah yang coba diberikan solusinya 
oleh PT Syncore Indonesia.  Melalui paket yang 
dinamakan KejarUMKM, lembaga konsultasi 
yang bergerak di 10 bidang ini coba menawar-
kan solusi pendampingan bagi para UMKM 
untuk naik kelas. Metode maupun kurikulum 
Kejar UMKM sendiri dikembangkan oleh SYN-
CORE Consulting lewat pengalaman, pengka-

jian, inovasi metode-metode yang ada, serta 
hasil diskusi tim konsultan dengan pelaku dan 
pendamping UMKM di lapangan.
Secara umum, tujuan dari Kejar UMKM adalah 
membantu UMKM Naik Kelas, sedangkan tujuan 
khususnya adalah mengejar tiga hal tersebut, 
yaitu ketertinggalan modal, mengejar keterting-
galan manajemen, dan mengejar keterting-
galam pemasaran.

Metodologi KEJAR UMKM didasarkan pada 
pembelajaran orang dewasa yang menekankan 
pada penyelesaian kasus-kasus nyata yang 
dialami oleh UMKM atau pembelajaran berbasis 

penyelesaian masalah (Problem Based Learn-
ing). 

Selain itu,  turut dikatakan, metode ini juga 
terinspirasi oleh metode Hole in the Wall yang 
dikembangkan oleh Professor Sugata Mitra 
untuk pembelajaran komputer bagi anak-anak 
di perkampungan miskin (slum) di India. Lewat 
eksperimen tersebut, Professor Sugata Mitra 
membuktikan bahwa justru ketika anak-anak 
diperkampungan miskin diberi kepercayaan 
dalam proses pembelajaran dan hanya diberi-
kan intervensi yang minimal, mereka bisa 
belajar dengan efektif. 

Hal yang sama juga berlaku untuk UMKM, 
semakin banyak intervensi, maka UMKM akan 
menjadi ketergantungan. Untuk itu, UMKM 
harus diberikan ‘kepercayaan’ untuk secara 
mandiri dapat memahami dan menerapkan 
konsep sesuai dengan keadaan dan kemamp-
uan masing-masing sebelum selanjutnya terus 
dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Selain inspirasi dari teori Profesor Sugata Mitra, 
metodologi KEJAR UMKM juga meramu berba-
gai metodologi pengembangan UMKM yang 
telah terbukti berhasil.  

Secara singkat, metodologi pembelajaran 
KEJAR UMKM terdiri dari 4 tahap, yaitu kesa-
daran (membuka kesadaran dan memberikan 
motivasi untuk berubah dan maju). Kedua 
yaitu contoh (memberikan contoh-contoh 
sebagai bahan inspirasi dan perbandingan 
dengan kondisi nyata yang ada pada pelaku 
UMKM). Ketiga yaitu konsep (memberikan 
penjelasan tentang mengapa UMKM harus 
menerapkan suatu perubahan). Keempat yaitu 

keterampilan/skills atau memberikan formulir-
formulir untuk membantu UMKM menerapkan 
 konsep.  Sedangkan, untuk materi-materi yang
 ingin diberikan dibagi menjadi bagian kecil-kecil
 yang disebut paket.

Selain itu, materi KejarUMKM juga telah disusun 
Syncore layaknya sebuah  peta jalan. Tujuannya, 
tentu untuk memudahkan pembaca melihat 
hubungan antar materi. Peta jalan ini juga bisa 
digunakan untuk menyusun langkah-langkah 
apa saja yang diperlukan agar UMKM dapat naik 
kelas.

Untuk aplikasinya, metode KEJAR UMKM bisa 
dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok 
dengan didampingi oleh pendamping UMKM. 

Anda yang tertarik dengan paket-paket 
KejarUMKM dapat menghubungi PT Syncore 
Indonesia. Selain di bidang UMKM, Syncore 
sendiri berpengalaman lewat produk-produk 
konsultasi, training dan system di 9 bidang 
lainnya, seperti Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, 
Puskesmas, Sekolah, Dana Bergulir, 
BUMN/BUMD, Desa & BUMDes, Personal Finance, 
dan Korporasi.

SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
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Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
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naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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Umumnya, bisnis UMKM yang dirintis di Indone-
sia harus gulung tikar dan rentan bangkrut oleh 
karena 3 sebab, yaitu Ketertinggalan Modal, 
Ketertinggalan Manajeme, dan Ketertinggalan 
Marketing.

Kendala inilah yang coba diberikan solusinya 
oleh PT Syncore Indonesia.  Melalui paket yang 
dinamakan KejarUMKM, lembaga konsultasi 
yang bergerak di 10 bidang ini coba menawar-
kan solusi pendampingan bagi para UMKM 
untuk naik kelas. Metode maupun kurikulum 
Kejar UMKM sendiri dikembangkan oleh SYN-
CORE Consulting lewat pengalaman, pengka-

jian, inovasi metode-metode yang ada, serta 
hasil diskusi tim konsultan dengan pelaku dan 
pendamping UMKM di lapangan.
Secara umum, tujuan dari Kejar UMKM adalah 
membantu UMKM Naik Kelas, sedangkan tujuan 
khususnya adalah mengejar tiga hal tersebut, 
yaitu ketertinggalan modal, mengejar keterting-
galan manajemen, dan mengejar keterting-
galam pemasaran.

Metodologi KEJAR UMKM didasarkan pada 
pembelajaran orang dewasa yang menekankan 
pada penyelesaian kasus-kasus nyata yang 
dialami oleh UMKM atau pembelajaran berbasis 

penyelesaian masalah (Problem Based Learn-
ing). 

Selain itu,  turut dikatakan, metode ini juga 
terinspirasi oleh metode Hole in the Wall yang 
dikembangkan oleh Professor Sugata Mitra 
untuk pembelajaran komputer bagi anak-anak 
di perkampungan miskin (slum) di India. Lewat 
eksperimen tersebut, Professor Sugata Mitra 
membuktikan bahwa justru ketika anak-anak 
diperkampungan miskin diberi kepercayaan 
dalam proses pembelajaran dan hanya diberi-
kan intervensi yang minimal, mereka bisa 
belajar dengan efektif. 

Hal yang sama juga berlaku untuk UMKM, 
semakin banyak intervensi, maka UMKM akan 
menjadi ketergantungan. Untuk itu, UMKM 
harus diberikan ‘kepercayaan’ untuk secara 
mandiri dapat memahami dan menerapkan 
konsep sesuai dengan keadaan dan kemamp-
uan masing-masing sebelum selanjutnya terus 
dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Selain inspirasi dari teori Profesor Sugata Mitra, 
metodologi KEJAR UMKM juga meramu berba-
gai metodologi pengembangan UMKM yang 
telah terbukti berhasil.  

Secara singkat, metodologi pembelajaran 
KEJAR UMKM terdiri dari 4 tahap, yaitu kesa-
daran (membuka kesadaran dan memberikan 
motivasi untuk berubah dan maju). Kedua 
yaitu contoh (memberikan contoh-contoh 
sebagai bahan inspirasi dan perbandingan 
dengan kondisi nyata yang ada pada pelaku 
UMKM). Ketiga yaitu konsep (memberikan 
penjelasan tentang mengapa UMKM harus 
menerapkan suatu perubahan). Keempat yaitu 

keterampilan/skills atau memberikan formulir-
formulir untuk membantu UMKM menerapkan 
 konsep.  Sedangkan, untuk materi-materi yang
 ingin diberikan dibagi menjadi bagian kecil-kecil
 yang disebut paket.

Selain itu, materi KejarUMKM juga telah disusun 
Syncore layaknya sebuah  peta jalan. Tujuannya, 
tentu untuk memudahkan pembaca melihat 
hubungan antar materi. Peta jalan ini juga bisa 
digunakan untuk menyusun langkah-langkah 
apa saja yang diperlukan agar UMKM dapat naik 
kelas.

Untuk aplikasinya, metode KEJAR UMKM bisa 
dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok 
dengan didampingi oleh pendamping UMKM. 

Anda yang tertarik dengan paket-paket 
KejarUMKM dapat menghubungi PT Syncore 
Indonesia. Selain di bidang UMKM, Syncore 
sendiri berpengalaman lewat produk-produk 
konsultasi, training dan system di 9 bidang 
lainnya, seperti Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, 
Puskesmas, Sekolah, Dana Bergulir, 
BUMN/BUMD, Desa & BUMDes, Personal Finance, 
dan Korporasi.
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
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naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
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Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>

Layaknya biduk yang berlayar di tengah 
lautan, maka sebuah organisasi pun membu-
tuhkan pedoman pasti sebagai panduan 
kegiatan operasional dalam berjalannya roda 
perusahaan. 

PT Syncore Indonesia, sebagai sebuah lem-
baga konsultasi turut menerapkan manaje-
men khas di dalam operasional sehari-hari 
yang kemudian dikenal dengan nama 
Syncore Way. 

Singkatnya, Syncore Way dapat diwakili lewat 
AMB + 5R + PTM = Excellent. Secar garis 
besar, huruf-huruf tersebut diwakili kata-kata 
APA, MENGAPA, BAGAIMANA, RENCANA-
KAN, RAPATKAN, REALISASIKAN, REVIEW, 
RAPORKAN, PERBAIKI TERUS MENERUS.

Di dalam internal PT Syncore Indonesia 

sendiri, Syncore Way menjadi pedoman kerja 
bagi setiap karyawan dalam menyikapi 
setiap tahapan project yang akan dimulai 
ataupun dilakukan. “Apa” adalah hal pertama 
yang perlu dipahami oleh setiap karyawan 
Syncore . 

“Apa” merupakan dasar pertanyaan �loso�s 
atas sebuah tugas atau pekerjaan. Dengan 
memahami “Apa”, karyawan mampu menje-
laskan permasalahan mendasar dari tugas 
yang akan dikerjakannya hingga menyusun 
langkah-langkah yang wajib menjadi perha-
tian. Di sisi lain, pertanyaan “Apa” juga efektif 
untuk mengurangi risiko kesalahan yang 
muncul dari sudut pandang pribadi 
(subjektivitas). Dengan pertanyaan “Apa”, 
sang pemberi tugas akan memberikan 
jawaban dari sudut pandangnya sebagai 
orang yang membutuhkan

“Mengapa” adalah pertanyaan selanjutnya dari 
“Apa” yang digunakan untuk memastikan latar 
belakang mengapa sesuatu hal menjadi dibu-
tuhkan. Hal ini sekaligus memastikan untuk tak 
terjadinya salah tafsir atas tujuan mengapa 
sebuah tugas muncul dan akan diselesaikan.

Bagaimana” menjadi kata ketiga yang meleng-
kapi “Apa” dan “Mengapa”. Setelah memahami 
tahapan “Apa” dan “Mengapa”, Kata 
“Bagaimana” muncul untuk memberikan 
gambaran dasar bagaimana sebuah tugas akan 
dilakukan tahap-tahapnya dan kemudian 
diselesaikan.

Setelah tujuan yang ingin dicapai telah mampu 
dipahami dari pertanyaan-pertanyaan sebel-
umnya (Apa, Mengapa dan Bagaimana), maka 
langkah selanjutnya adalah membuat perenca-
naan terukur untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan tersebut.

Perencanaan yang matang menjadi indikator 
dari sebuah keberhasilan. Namun, dalam 
tradisi sebuah kerja tim, rencana saja belum 
cukup. Perlu ada pemahaman yang selaras 
agar kinerja tim dapat maksimal. “Rapat 
Bersama” menjadi kunci untuk memaksimalkan 
rencana kerja dan akselerasi tim.

Ketika setelah setiap anggota 
tim telah memahami rencana 
dan apa yang akan dituju 
lewat “Rapat Bersama”, maka 
langkah selanjutnya yang 
wajib dilakukan setiap ang-
gota tim adalah melakukan 
action untuk realisasi hal 
tersebut.

Untuk memastikan bahwa 
hasil action atau realisasi yang 
dilakukan tim telah benar-
benar sesuai dengan tujuan, 

 maka Syncore selalu mewajibkan adanya
 “Review” internal. Hal ini menjadi bagian paling
 krusial sebelum hasil �nal diberikan kepada si
 pemberi tugas atau klien

Setelah semua proses di atas dilaksanakan, 
maka tahapan selanjutnya adalah “Pelaporan”. 
Sebagai sumber kredibilitas kerja, maka hasil 
output dari setiap pekerjaan tersebut pun di 
“Raporkan” kepada sang pemberi tugas, baik 
itu atasan ataupun klien.

Walau seluruh langkah telah dilakukan, nyat-
anya tak ada hasil kerja yang sempurna seratus 
persen. Maka, sebagai langkah quality control, 
wajib diterapkan “PTM” atau “Perbaiki Terus 
Menerus”.

Tahapan-tahapan tersebut terus dilakukan dan 
telah menjadi tradisi di Syncore. Lewat hal ini, 
seluruh individu yang berada di bawah payung 
Syncore otomatis dapat turut belajar dan 
mengaplikasikan manajemen dan quality 
control dengan baik untuk kunci kinerja organ-
isasi yang unggul dan kompetitif. <Red>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
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Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
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naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>

Layaknya biduk yang berlayar di tengah 
lautan, maka sebuah organisasi pun membu-
tuhkan pedoman pasti sebagai panduan 
kegiatan operasional dalam berjalannya roda 
perusahaan. 

PT Syncore Indonesia, sebagai sebuah lem-
baga konsultasi turut menerapkan manaje-
men khas di dalam operasional sehari-hari 
yang kemudian dikenal dengan nama 
Syncore Way. 

Singkatnya, Syncore Way dapat diwakili lewat 
AMB + 5R + PTM = Excellent. Secar garis 
besar, huruf-huruf tersebut diwakili kata-kata 
APA, MENGAPA, BAGAIMANA, RENCANA-
KAN, RAPATKAN, REALISASIKAN, REVIEW, 
RAPORKAN, PERBAIKI TERUS MENERUS.

Di dalam internal PT Syncore Indonesia 

sendiri, Syncore Way menjadi pedoman kerja 
bagi setiap karyawan dalam menyikapi 
setiap tahapan project yang akan dimulai 
ataupun dilakukan. “Apa” adalah hal pertama 
yang perlu dipahami oleh setiap karyawan 
Syncore . 

“Apa” merupakan dasar pertanyaan �loso�s 
atas sebuah tugas atau pekerjaan. Dengan 
memahami “Apa”, karyawan mampu menje-
laskan permasalahan mendasar dari tugas 
yang akan dikerjakannya hingga menyusun 
langkah-langkah yang wajib menjadi perha-
tian. Di sisi lain, pertanyaan “Apa” juga efektif 
untuk mengurangi risiko kesalahan yang 
muncul dari sudut pandang pribadi 
(subjektivitas). Dengan pertanyaan “Apa”, 
sang pemberi tugas akan memberikan 
jawaban dari sudut pandangnya sebagai 
orang yang membutuhkan

“Mengapa” adalah pertanyaan selanjutnya dari 
“Apa” yang digunakan untuk memastikan latar 
belakang mengapa sesuatu hal menjadi dibu-
tuhkan. Hal ini sekaligus memastikan untuk tak 
terjadinya salah tafsir atas tujuan mengapa 
sebuah tugas muncul dan akan diselesaikan.

Bagaimana” menjadi kata ketiga yang meleng-
kapi “Apa” dan “Mengapa”. Setelah memahami 
tahapan “Apa” dan “Mengapa”, Kata 
“Bagaimana” muncul untuk memberikan 
gambaran dasar bagaimana sebuah tugas akan 
dilakukan tahap-tahapnya dan kemudian 
diselesaikan.

Setelah tujuan yang ingin dicapai telah mampu 
dipahami dari pertanyaan-pertanyaan sebel-
umnya (Apa, Mengapa dan Bagaimana), maka 
langkah selanjutnya adalah membuat perenca-
naan terukur untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan tersebut.

Perencanaan yang matang menjadi indikator 
dari sebuah keberhasilan. Namun, dalam 
tradisi sebuah kerja tim, rencana saja belum 
cukup. Perlu ada pemahaman yang selaras 
agar kinerja tim dapat maksimal. “Rapat 
Bersama” menjadi kunci untuk memaksimalkan 
rencana kerja dan akselerasi tim.

Ketika setelah setiap anggota 
tim telah memahami rencana 
dan apa yang akan dituju 
lewat “Rapat Bersama”, maka 
langkah selanjutnya yang 
wajib dilakukan setiap ang-
gota tim adalah melakukan 
action untuk realisasi hal 
tersebut.

Untuk memastikan bahwa 
hasil action atau realisasi yang 
dilakukan tim telah benar-
benar sesuai dengan tujuan, 

 maka Syncore selalu mewajibkan adanya
 “Review” internal. Hal ini menjadi bagian paling
 krusial sebelum hasil �nal diberikan kepada si
 pemberi tugas atau klien

Setelah semua proses di atas dilaksanakan, 
maka tahapan selanjutnya adalah “Pelaporan”. 
Sebagai sumber kredibilitas kerja, maka hasil 
output dari setiap pekerjaan tersebut pun di 
“Raporkan” kepada sang pemberi tugas, baik 
itu atasan ataupun klien.

Walau seluruh langkah telah dilakukan, nyat-
anya tak ada hasil kerja yang sempurna seratus 
persen. Maka, sebagai langkah quality control, 
wajib diterapkan “PTM” atau “Perbaiki Terus 
Menerus”.

Tahapan-tahapan tersebut terus dilakukan dan 
telah menjadi tradisi di Syncore. Lewat hal ini, 
seluruh individu yang berada di bawah payung 
Syncore otomatis dapat turut belajar dan 
mengaplikasikan manajemen dan quality 
control dengan baik untuk kunci kinerja organ-
isasi yang unggul dan kompetitif. <Red>
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Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>

Sepintas, menjamurnya berbagai lembaga-
lembaga pelatihan/training yang bertujuan 
 memfasilitasi peningkatan kapasitas para klie-
nnya memang cukup membantu. Namun, bidang
 jasa yang satu ini nyatanya tak luput dari anc-
aman oknum-oknum tak bertanggung jawab yang
 hanya ingin meraup keuntungan

Terlebih, menjelang pemberlakuan Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) yang ada di depan mata, 
momentum ini kerap digambarkan sebagai 
peluang sekaligus tantangan, baik untuk individu 
maupun instansi.

Animo besar tersebut bak gayung bersambut. 
Berbagai lembaga training dan pelatihan pun 
turut menjamur. Sayangnya, calon klien baru 
kerap kurang jeli untuk membedakan mana 
lembaga training yang kredibel dengan lembaga 

yang didirikan secara mendadak dan dikelola oleh 
orang-orang yang kurang profesional. Tak urung, 
cerita negatif pun turut menyeruak.

Menurut Diana Sepri A., Divisi Training PT Syncore 
Indonesia, berkaca dari pengalaman yang ada, 
calon klien wajib waspada dan mencari tahu lebih 
seksama sebelum menentukan pilihan pada 
sebuah lembaga konsultasi ataupun training. 

“Karena selama ini nyatanya bukan cuman satu 
atau dua instansi saja yang pernah tertipu, tapi 
sudah banyak dan itu sangat meresahkan mereka. 
Pengakuan mereka kepada kami, sebelum mereka 
menggunakan jasa kami, mereka pernah tertipu 
oleh lembaga-lembaga training abal-abal yang tak 
bertanggung jawab,” ujarnya saat ditemui 
beberapa waktu lalu.

Lanjut Diana, bentuk penipuan itu pun bermacam-
macam jenisnya, mulai dari pelaksanaan yang asal-
asalan, penawaran palsu, perusahaan penyelenggara 
a yang �ktif hingga berujung penghilangan uang klie

“Kalau yang terakhir itu, klien kami dari sebuah RSUD 
di Kalimantan mengaku pernah ditawari pelatihan 
dan diminta langsung bayar di depan. Namun setelah 
didatangi di hari H, ternyata pelatihannya tak ada. Jadi 
dibawa kabur uangnya,” tambah Diana.

Pengalaman pahit tersebut seakan membuat berba-
gai instansi tersebut makin awas. Dalam memilih 
lembaga konsultasi, mereka pun tak lantas menelan 
mentah-mentah tawaran yang diajukan. 

Diakui Diana, hal tersebut yang turut dialami lembag-
anya ketika proses negosiasi dengan calon klien. 
Awalnya, kala membaca surat penawaran dari 
Syncore, calon klien yang masih diliputi rasa trauma 
terlebih dahulu turut melakukan penelusuran sebe-
lum terjadi kesepakatan.

Akhirnya, kala melihat situs resmi dari Syncore yang 
dirasa cukup informatif dan kredibel seputar produk, 
cara kerja, hingga daftar para klien yang selama ini 
pernah bekerja sama, calon klien pun merasa aman 
untuk melakukan kontak dan kerjasama. Namun 
demikian, mereka pun masih melakukan tindakan 
preventif dengan memilih membayarkan biaya 
training tepat sebelum acara dimulai.
 
“Mereka maunya pembayaran on the spot, tapi kami 
pun memahaminya karena mereka memiliki pengala-
man yang tak mengenakkan itu. Bagi kami sih tidak 
apa-apa pembayaran di tempat bukan masalah, yang 
penting mereka �x. Kita siapkan semuanya, dan 
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar,” tambah 
Diana.

Berkaca dari berbagai pengalaman tersebut, berbagai 
fakta pun muncul dan dapat dipetik sebagai sebuah 
pelajaran. Memilih lembaga konsultasi yang kredibili-
tasnya teruji bagai sebuah investasi jangka panjang. 
Lainnya, sebuah lembaga konsultasi yang kredibel 
dapat diketahui dari berbagai faktor sejak awal, mulai 
dari situs dan informasi lembaga yang jelas, program 
yang transparan, hingga testimonial pengalaman 
positif dari berbagai klien yang pernah bekerjasama 
dengan mereka. (Kuh/Des)

KREDIBILITAS LEMBAGA TRAINING,
SEBERAPA PENTING...?
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
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Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>



Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
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anya ketika proses negosiasi dengan calon klien. 
Awalnya, kala membaca surat penawaran dari 
Syncore, calon klien yang masih diliputi rasa trauma 
terlebih dahulu turut melakukan penelusuran sebe-
lum terjadi kesepakatan.

Akhirnya, kala melihat situs resmi dari Syncore yang 
dirasa cukup informatif dan kredibel seputar produk, 
cara kerja, hingga daftar para klien yang selama ini 
pernah bekerja sama, calon klien pun merasa aman 
untuk melakukan kontak dan kerjasama. Namun 
demikian, mereka pun masih melakukan tindakan 
preventif dengan memilih membayarkan biaya 
training tepat sebelum acara dimulai.
 
“Mereka maunya pembayaran on the spot, tapi kami 
pun memahaminya karena mereka memiliki pengala-
man yang tak mengenakkan itu. Bagi kami sih tidak 
apa-apa pembayaran di tempat bukan masalah, yang 
penting mereka �x. Kita siapkan semuanya, dan 
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar,” tambah 
Diana.

Berkaca dari berbagai pengalaman tersebut, berbagai 
fakta pun muncul dan dapat dipetik sebagai sebuah 
pelajaran. Memilih lembaga konsultasi yang kredibili-
tasnya teruji bagai sebuah investasi jangka panjang. 
Lainnya, sebuah lembaga konsultasi yang kredibel 
dapat diketahui dari berbagai faktor sejak awal, mulai 
dari situs dan informasi lembaga yang jelas, program 
yang transparan, hingga testimonial pengalaman 
positif dari berbagai klien yang pernah bekerjasama 
dengan mereka. (Kuh/Des)

3 Langkah Aman
Pilih Lembaga Training

Tanyakan langsung atau cari tahu 
sendiri kelengkapan informasi-nya 
via internet. Saat ini, mayoritas 
lembaga pelatihan yang kredibel 

tentu memiliki situs resmi. Jika ada 
perusahaan training yang tak 
memiliki website, maka Anda 

pantas was-was.

Lembaga training abal-abal tak memiliki 
legalitas. Anda wajib mengamati kebe-

naran legalitas tersebut. Contoh! Jangan 
percaya pada lembaga yang SIUP-nya 

berisi bukan training namun menawarkan 
training.

Perusahaan train-
ing yang berkompe-

ten umumnya 
memiliki metode 

terstruktur untuk 
memberikan pema-
haman kepada para 

kliennya. Berbeda 
dengan lembaga 
training bodong 
yang hanya asal 

menyelenggarakan 
tanpa kejelasan 

pokok pembahasan 
dan metodenya. 

<Red>

23 AGUSTUS2015

SOROTAN

SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
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Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>



Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
tak pelak turut membawa banyak perubahan, 
terutama pada cara pandang pengelolaan 
pembangunan desa. Jika sesuai rencana, maka 
ke depan pembangunan nasional akan ‘berkib-
lat’ di desa.

Memang, sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, 
sumber Pendanaan Pembangunan selalu 
berasal dari empat komponen pokok, yaitu 
pertama dimana APBN/APBD baik provinsi 
maupun Kabupaten dan tiap desa mendapat-
kan porsi, namun besaran berbeda-beda. Kedua 
dan ketiga yaitu Aspirasi Dewan dan Program 
Kementrian dimana selalu menjadi rebutan 
setiap desa. Keempat, dana hibah/bantuan 
sosial baik yang lagi-lagi tak merata bagi seluruh 
desa.

Lantas, dari pengesahan UU tersebut, apa yang 
paling signi�kan? Lewat kucuran dana desa, 
maka jajaran kepala desa dan perangkat lainnya 
kini tak lagi bersaing untuk mencari celah agar 
Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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Dana Pembangunan turun di desanya.
Lewat adanya UU Desa ditambah Peraturan 
pelaksanaannya yaitu PP Nomor 43 Th 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 

2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Th 2014 
tentang Dana Desa, pemerintah pusat pun 
menjanjikan bahwa setiap desa berhak menda-
pat porsi kue pembangunan yang sama.

Adapun besaran porsi dana desa tersebut akan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
tiap desa. Di atas kertas, kisarannya tiap desa 
akan mendapat Dana Pembangunan dari Rp 700 
juta hingga maksimal Rp 1,4 miliar.

Akan tetapi, pemerintah pusat pun turut 
‘berjaga-jaga’. Ibu Kota tak serta merta memberi-
kan Dana Desa tersebut ‘gratis’ dalam jumlah 
besar tanpa adanya kejelasan kemana dana 
tersebut dibelanjakan.

Untuk itu, pemerintah pusat mensyaratkan 
sederet prosedur agar dana desa dapat turun 
dengan lancar. Dilansir dari RMOL, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengata-
kan jika anggaran dana desa yang sebesar Rp 20 
triliun itu akan dicairkan dalam tiga tahap.

Mekanismenya, Dana Desa tersebut akan lang-
sung ditransfer ke daerah, yaitu dari Kemente-
rian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) milik Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Kab/Kot).

Kemudian, untuk cairnya Dana Desa ke tiap 
Kab/Kota, minimal ada dua persyaratan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adanya Peraturan 
Daerah (Perda) tentang APBD Kab/Kota yang 
memuat pos atau mata anggaran Dana Desa 
dan telah disahkan oleh Gubernur. Kedua, 
berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan 
Bupati/Walikota tentang rincian dana desa 
untuk setiap desa di wilayah Kab/Kota yang 
bersangkutan. Alhasil, jika Kab/Kota belum 
memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka 
pencairan dana desa untuk wilayah yang 
bersangkutan dapat dipastikan akan ditunda.

Selanjutnya, tambah Boediarso, dalam waktu 
tujuh hari kerja setelah diterimanya dana desa di 

RKUD, Pemda wajib mentransfer Dana Desa ke 
rekening desa. Untuk pencairan Dana Desa 
tersebut, desa pun harus terlebih dahulu 
menyampaikan Peraturan Desa tentang APB-
Desa yang telah disahkan oleh 
Bupati/Walikota.

Turut menjadi tantangan, desa yang ingin 
mendapatkan Dana Desa juga diharuskan 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Dalam pelaksan-
aan teknisnya, RPJMDes tersebut juga harus 
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

Peluang Sekaligus Tantangan Bagi Desa

Namun bagi desa-desa terbelakang, adanya 
dana besar bukan tak mungkin justru menjadi 
beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan 
oleh pemerintah pusat tersebut pada giliran-
nya akan menuntut pertanggungjawaban.

Memang, sebagai langkah antisipasi pemerin-
tah melalui mendagri telah mengeluarkan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman 
teknis pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Meski demikian, masih ada kekhawatiran dari 
berbagai pihak bahwa aturan-aturan tersebut 
belum cukup dipahami, namun juga tak menu-
tup peluang penyelewengan. Alasannya, 
hingga saat ini tak sedikit aparatur pemerintah 
desa yang belum mampu memahami 
peraturan-peraturan tersebut.

Salah satunya peraturan yang paling asing 
adalah kewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan yang mengacu pada paket 
perundangan-undangan tersebut. Terlebih jika 
pemerintah daerah dirasa pengelola desa 
belum mampu pemahaman yang komperhen-
sif tentang peraturan, penjabaran, hingga cara 
merealisasikannya.

Karenanya, aparatur atau pengelola desa 

dituntut untuk pro aktif mencari tahu hingga 
mempelajari sendiri peraturan-peraturan 
terbaru pemerintah tentang dana desa dan 
tak sekedar pasif hanya menunggu arahan 
pemerintah daerah.
Selain hal tersebut di atas, desa pun diharus-
kan memiliki Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Harapannya, dengan perubahan 
slogan “Membangun Desa” menjadi “Desa 
Membangun”, pemerintah desa turut men-
jadikan BUMDes sebagai pelopor peningka-
tan ekonomi lewat pemanfaatan potensi 
Desa.

Pendirian BUMDes sendiri dilakukan melalui 
kesepakatan musyawarah desa dan ditetap-
kan lewat Peraturan Desa. Selanjutnya, 
BUMDes berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam hal 
penyedia pelayanan sosial. 

Sedangkan sebagai lembaga komersial, 
BUMDes harus terus berjalan sesuai dengan 
tujuannya, yaitu untuk mencari keuntungan 
guna meningkatkan pendapatan desa. 
Dengan begitu, BUMDes sekaligus menjadi 
akselerator perekonomian desa.

Jika berjalan dengan lancar, maka lewat 
BUMDes, desa-desa di Indonesia akan men-
ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 
mandiri. Tentunya, hal ini akan secara otoma-
tis meningkatkan pendapatan warga.

Di tingkat yang lebih global, keberadaan 
BUMDes juga untuk menjawab tantangan 
Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas 
Asia Tenggara atau ASEAN Economic Commu-
nity (AEC) dan lebih akrab disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung 
2015 ini.

Lewat BUMDes, produk-produk pengusaha 
desa ataupun industri berbasis desa lainnya 
turut difasilitasi untuk mampu bersaing di 
pasar domestik, regional, bahkan global. 
<Kuh/Des>
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
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Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 
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UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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Muda dan berprestasi. Begitulah jika kita 
mengenal sosok Yeni Nur Haryati (25). 
Bagaimana tidak, lulusan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiah Yogyakarta (UMY) 
tahun 2013 tersebut kini sudah dipercaya 
sebagai Senior Konsultan PT Syncore Indone-
sia.

Wanita muda ini mengawali kariernya sebagai 
konsultan sejak sebelum lulus kuliah. Bermula 
dari seorang mahasiswa magang, kemudian 
berlanjut menjadi junior konsultan, dan naik 
menjadi senior konsultan, semua dilalui hanya 
dalam waktu kurang dari dua tahun.

Semakin menarik, hingga saat ini, tak kurang 
dari 30 klien dari berbagai macam bentuk 
usaha dan permasalahan sudah ditangani Yeni 
dan timnya dengan baik. “Sampai sekarang 
sudah ada sekitar 30 sampai 36 klien,” tegas dia 
saat berbincang-bincang di kantor Syncore 
belum lama ini.

Namun semua kesibukan itu tidak 
menghalangi aktivitasnya di bangku kuliah. 
Bahkan Yeni termasuk mahasiswi berprestasi di 
kampusnya. Hal itu ditunjukkan dengan 
perolehan IPK yang nyaris sempurna, yaitu 
sebesar 3,91.

Kini di usianya yang baru 25 tahun, wanita asli 
Yogyakarta itu sudah semakin mantap meng-
injakkan kaki di dunia konsultan. Dengan 
setelan baju hitam yang dipadupadankan 

SELALU INGIN 
MEMBERI LEBIH

Yeni Nur Haryati, SE 

dengan jilbab kuning sehingga menambah 
kesan menarik pada dirinya, Yeni menyampai-
kan sekilas cerita perjalanan kariernya.

 “Berbeda banget antara teori sama kenyataan. 
Di lingkungan akademis saya beruntung sudah 
mempelajari teorinya, namun di Syncore saya 
lebih beruntung karena dapat terjun mempela-
jari hal yang lebih nyata, dan itu sangat kom-
pleks,” tambah Yeni.

Selalu Memberi Lebih

Hingga 2015 ini, tiga tahun sudah Yeni bekerja 
bersama Syncore, berbagai masalah klien 
sudah diselesaikan dibawah komandonya. Hal 
tersebut mulai dari masalah laporan keuangan, 
SOP, Audit keuangan BLU, UMKM, BCU, RKU, 
dan sebagainya.

“Tapi sebenarnya yang penting dari seorang 
konsultan itu bukan sekedar laporan-laporan 
itu, tapi masukannya. Ini yang selalu saya 
tekankan. Seperti moto Syncore, saya juga 
ingin memberikan lebih,” tambah dia.

Ia menyadari bahwa konsultan itu juga manu-
sia yang memiliki sifat dan kebiasaan berbeda-
beda dalam menangani klien. Namun baginya, 
 seorang konsultan yang baik tidak boleh
 berhenti pada buku-buku atau laporan-laporan
saja. Tetapi juga memastikan bahwa laporan-
laporan yang dibuatnya dapat dipahami klien 
n hingga dapat digunakan untuk perkembanga
n usaha merek

Menurut dia, setiap klien yang datang ke 
konsultan 90% pasti memiliki masalah dan 
mereka membutuhkan rekomendasi untuk 
memecahkan masalahnya. Jadi, walaupun 
bahasanya minta dibuatkan laporan keuangan, 
sebenarnya bukan hanya laporannya saja, tapi 
konsultasinya juga.

“Misal, ketika klien meminta SOP ya bukan 
hanya memberi SOP saja, tapi juga memasti-
kan bahwa SOP itu digunakan dengan baik 
agar perusahaan klien itu jadi tertata, kemu-
dian mereka bisa membuat laporannya, dan 
seterusnya. Ketika klien minta laporan keuan-
gan juga begitu, bukan sekedar memberikan 
laporan keuangan, tapi juga membacakan dan 
mengajarkan mereka agar bisa membaca 
laporan keuangan, apakah perusahaannya 
mau bangkrut, ada kecurangan atau apa, 
mereka harus tahu,” terang Yeni.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kemampuan 
untuk membaca laporan keuangan adalah 
kemampuan yang sangat penting bagi 
seorang pelaku usaha. Laporan keuangan 
dapat menunjukkan kondisi perusahaan secara 
lebih terperinci dari pada laporan-laporan lisan 
seorang manager ataupun kunjungan men-
dadak untuk melihat kinerja karyawan.

Misal, dalam laporan keuangan itu ada 
neraca. Dari neraca itu dapat dilihat sumber 
dananya lebih banyak berasal dari mana? 
Apakah uang utang atau bukan? Kalau misal 
uang utang, itu dibelanjakan kemana? Aset, 
stok, atau lainnya.

Kemudian kinerja manajemen nanti bisa 
dilihat dari arus laba-rugi. Di situ bisa keta-
huan, bagian mana yang belum memberi-
kan masukan dan memberatkan karena 
harus memberi gaji dan sebagainya.

Dari itu semua nanti akan terlihat kondisi 
kesehatan sebuah perusahaan. Namun 
sayangnya, sebagian besar pelaku usaha di 
Indonesia belum memahami bagaimana 
cara membuat dan membaca laporan 
keuangan perusahaannya.

Karenanya, seorang konsultan yang baik 
harus memiliki tekad untuk selalu memberi 
lebih bagi setiap klien-kliennya. Tanpa tekad 
tersebut, maka seorang konsultan tidak 
memiliki nilai lebih di mata klien. <Red>

SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi 
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah sala-
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satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 
naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah dipro-
mosikan dan dijadikan sebagai agenda utama 
pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan 
tanpa alasan, sejarah perjalanan bangsa Indo-
nesia menyatakan bahwa kedua sektor tersebut 
adalah salah satu bentuk usaha yang paling 
tangguh menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 

naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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Muda dan berprestasi. Begitulah jika kita 
mengenal sosok Yeni Nur Haryati (25). 
Bagaimana tidak, lulusan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiah Yogyakarta (UMY) 
tahun 2013 tersebut kini sudah dipercaya 
sebagai Senior Konsultan PT Syncore Indone-
sia.

Wanita muda ini mengawali kariernya sebagai 
konsultan sejak sebelum lulus kuliah. Bermula 
dari seorang mahasiswa magang, kemudian 
berlanjut menjadi junior konsultan, dan naik 
menjadi senior konsultan, semua dilalui hanya 
dalam waktu kurang dari dua tahun.

Semakin menarik, hingga saat ini, tak kurang 
dari 30 klien dari berbagai macam bentuk 
usaha dan permasalahan sudah ditangani Yeni 
dan timnya dengan baik. “Sampai sekarang 
sudah ada sekitar 30 sampai 36 klien,” tegas dia 
saat berbincang-bincang di kantor Syncore 
belum lama ini.

Namun semua kesibukan itu tidak 
menghalangi aktivitasnya di bangku kuliah. 
Bahkan Yeni termasuk mahasiswi berprestasi di 
kampusnya. Hal itu ditunjukkan dengan 
perolehan IPK yang nyaris sempurna, yaitu 
sebesar 3,91.

Kini di usianya yang baru 25 tahun, wanita asli 
Yogyakarta itu sudah semakin mantap meng-
injakkan kaki di dunia konsultan. Dengan 
setelan baju hitam yang dipadupadankan 

dengan jilbab kuning sehingga menambah 
kesan menarik pada dirinya, Yeni menyampai-
kan sekilas cerita perjalanan kariernya.

 “Berbeda banget antara teori sama kenyataan. 
Di lingkungan akademis saya beruntung sudah 
mempelajari teorinya, namun di Syncore saya 
lebih beruntung karena dapat terjun mempela-
jari hal yang lebih nyata, dan itu sangat kom-
pleks,” tambah Yeni.

Selalu Memberi Lebih

Hingga 2015 ini, tiga tahun sudah Yeni bekerja 
bersama Syncore, berbagai masalah klien 
sudah diselesaikan dibawah komandonya. Hal 
tersebut mulai dari masalah laporan keuangan, 
SOP, Audit keuangan BLU, UMKM, BCU, RKU, 
dan sebagainya.

“Tapi sebenarnya yang penting dari seorang 
konsultan itu bukan sekedar laporan-laporan 
itu, tapi masukannya. Ini yang selalu saya 
tekankan. Seperti moto Syncore, saya juga 
ingin memberikan lebih,” tambah dia.

Ia menyadari bahwa konsultan itu juga manu-
sia yang memiliki sifat dan kebiasaan berbeda-
beda dalam menangani klien. Namun baginya, 
 seorang konsultan yang baik tidak boleh
 berhenti pada buku-buku atau laporan-laporan
saja. Tetapi juga memastikan bahwa laporan-
laporan yang dibuatnya dapat dipahami klien 
n hingga dapat digunakan untuk perkembanga
n usaha merek

Menurut dia, setiap klien yang datang ke 
konsultan 90% pasti memiliki masalah dan 
mereka membutuhkan rekomendasi untuk 
memecahkan masalahnya. Jadi, walaupun 
bahasanya minta dibuatkan laporan keuangan, 
sebenarnya bukan hanya laporannya saja, tapi 
konsultasinya juga.

“Misal, ketika klien meminta SOP ya bukan 
hanya memberi SOP saja, tapi juga memasti-
kan bahwa SOP itu digunakan dengan baik 
agar perusahaan klien itu jadi tertata, kemu-
dian mereka bisa membuat laporannya, dan 
seterusnya. Ketika klien minta laporan keuan-
gan juga begitu, bukan sekedar memberikan 
laporan keuangan, tapi juga membacakan dan 
mengajarkan mereka agar bisa membaca 
laporan keuangan, apakah perusahaannya 
mau bangkrut, ada kecurangan atau apa, 
mereka harus tahu,” terang Yeni.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kemampuan 
untuk membaca laporan keuangan adalah 
kemampuan yang sangat penting bagi 
seorang pelaku usaha. Laporan keuangan 
dapat menunjukkan kondisi perusahaan secara 
lebih terperinci dari pada laporan-laporan lisan 
seorang manager ataupun kunjungan men-
dadak untuk melihat kinerja karyawan.

Misal, dalam laporan keuangan itu ada 
neraca. Dari neraca itu dapat dilihat sumber 
dananya lebih banyak berasal dari mana? 
Apakah uang utang atau bukan? Kalau misal 
uang utang, itu dibelanjakan kemana? Aset, 
stok, atau lainnya.

Kemudian kinerja manajemen nanti bisa 
dilihat dari arus laba-rugi. Di situ bisa keta-
huan, bagian mana yang belum memberi-
kan masukan dan memberatkan karena 
harus memberi gaji dan sebagainya.

Dari itu semua nanti akan terlihat kondisi 
kesehatan sebuah perusahaan. Namun 
sayangnya, sebagian besar pelaku usaha di 
Indonesia belum memahami bagaimana 
cara membuat dan membaca laporan 
keuangan perusahaannya.

Karenanya, seorang konsultan yang baik 
harus memiliki tekad untuk selalu memberi 
lebih bagi setiap klien-kliennya. Tanpa tekad 
tersebut, maka seorang konsultan tidak 
memiliki nilai lebih di mata klien. <Red>
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi 
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah sala-

satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 
naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah dipro-
mosikan dan dijadikan sebagai agenda utama 
pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan 
tanpa alasan, sejarah perjalanan bangsa Indo-
nesia menyatakan bahwa kedua sektor tersebut 
adalah salah satu bentuk usaha yang paling 
tangguh menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 

naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi 
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah sala-

satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 
naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah dipro-
mosikan dan dijadikan sebagai agenda utama 
pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan 
tanpa alasan, sejarah perjalanan bangsa Indo-
nesia menyatakan bahwa kedua sektor tersebut 
adalah salah satu bentuk usaha yang paling 
tangguh menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 

naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi Indonesia. Akan 
 jelaslah bahwa saat itu ada banyak pelaku
 usaha yang tumbang menyusul me-
roketnya kurs Dolar Amerika Serikat (USD)
 terhadap Rupiah (Rp

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi 
Indonesia tumbuh begitu meyakinkan. 
Rupiah tergolong stabil (terdepresiasi lebih 
kecil 5%) dan Indonesia sempat mendapat 
julukan “Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak 
awal Juli 1997, mulai saat itu hingga akhir 
tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS terus merosot. Hal itu menyebab-
kan harga-harga naik drastis.
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Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah salah 
satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai 
krisis 1998 yang telah memporak-
porandakan ekonomi 
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah 
dipromosikan dan dijadikan sebagai 
agenda utama pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia menyatakan 
bahwa kedua sektor tersebut adalah sala-
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satu bentuk usaha yang paling tangguh 
menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 
naik drastis.
SEJAK lama sektor UKM dan UMKM telah dipro-
mosikan dan dijadikan sebagai agenda utama 
pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan 
tanpa alasan, sejarah perjalanan bangsa Indo-
nesia menyatakan bahwa kedua sektor tersebut 
adalah salah satu bentuk usaha yang paling 
tangguh menghadapi Krisis Ekonomi.

Jika melihat kebelakang, bagaimana badai krisis 
1998 yang telah memporak-porandakan 
ekonomi Indonesia. Akan jelaslah bahwa saat 
itu ada banyak pelaku usaha yang tumbang 
menyusul meroketnya kurs Dolar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Rupiah (Rp)

Sebelum krisis ekonomi 1998, ekonomi Indone-
sia tumbuh begitu meyakinkan. Rupiah 
tergolong stabil (terdepresiasi lebih kecil 5%) 
dan Indonesia sempat mendapat julukan 
“Macan Asia”.

Krisis tersebut sebenarnya terjadi sejak awal Juli 
1997, mulai saat itu hingga akhir tahun 1998 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus 
merosot. Hal itu menyebabkan harga-harga 

naik drastis.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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Bersamaan dengan itu, perusahaan-
perusahaan dan pabrik-pabrik yang dirugikan 
 dengan perubahan nilai tukar tersebut melak-
ukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
 besar-besaran. Akibatnya jumlah pengangg-
uran meningkat dan bahan-bahan sembako
 semakin langka.

Ditengah kondisi yang serba susah itu, 
masyarakat mulai melirik sektor usaha apapun 
yang dapat dimanfaatkan untuk menopang 
hidup mereka. Salah satunya adalah sektor 
Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (UKM dan UMKM).

Diluar dugaan, sektor UKM dan UMKM yang 
sebelumnya selalu dipandang sebelah mata 
ternyata menjadi satu-satunya sektor usaha 
yang paling mampu bertahan dari kolapsnya 
ekonomi 1998.

Menurut para pengamat ekonomi, ada 
beberapa hal yang memang membedakan 

UKM dan UMKM dengan sektor usaha 
lainnya sehingga dapat bertahan dari 
krisis ekonomi tersebut.

Pertama, UKM dan UMKM tidak memiliki 
utang luar negeri sehingga tidak terlalu 
terpukul oleh perubahan nilai dolar. 
Kedua, saat itu UKM dan UMKM masih 
dipandang sebelah mata dan unbankable 
sehingga tidak memiliki banyak utang ke 
perbankan. Ketiga, UKM dan UMKM 
umumnya menggunakan bahan baku 
lokal sehingga tidak dibebankan dengan 
mahalnya ongkos.
Setelah peristiwa krisis ekonomi, UKM dan 
UMKM berkembang sangat pesat. Selama 
1997-2006, jumlah perusahaan berskala 
UKM dan UMKM mencapai 99% dari 
keseluruhan unit usaha di Indonesia. 
Sumbangannya terhadap produk domes-
tik bruto mencapai 54%-57%.

Selain itu, sumbangan UKM dan UMKM 
terhadap penyerapan tenaga kerja juga 
sangat besar. Karenanya, keberadaan dan 
pemberdayaan UKM dan UMKM menjadi 
sangat strategis.

UKM dan UMKM memiliki potensi yang 
besar dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat dalam menin-
gkatkan kesejahteraannya. <Kuh/Des>
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