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Bab 1: Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Keinginan dan upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung usaha mikro dan kecil (UMK) 

telah dibicarakan dan dilaksanakan selama puluhan tahun.  Akan tetapi, reformasi dan 

harmonisasi dari berbagai peraturan dan inisiatif pemerintah masih harus terus dilakukan untuk 

memberi kesempatan bagi UMK untuk tumbuh dan berkembang (Mourugane, 2012; Sutiyono, 

2013; Tambunan, 2013). 

 

Laporan ini berfokus pada reformasi birokrasi yang dapat membantu pemerintah baik di tingkat 

pusat, negara bagian dan lokal dalam mendukung UMK.  UMK di Indonesia mencapai lebih dari 

50 juta atau sekitar 98 persen dari total unit usaha, menyerap lebih dari 80 juta tenaga kerja di 

negara ini.   

 

Baru-baru ini DPRD DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan 

„Pelayanan Terpadu Satu Pintu‟ (PTSP) sebagai tindak lanjut dari inisiatif nasional PTSP yang 

telah dimulai sejak 2006.  Salah satu tujuan dari PTSP adalah untuk mempermudah dunia usaha, 

termasuk MK untuk memulai usahanya di Indonesia (PTSP Jakarta, 2013a). 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi langkah awal untuk mendapatkan gambaran 

menyeluruh tentang bagaimana para pihak berinteraksi dalam mendukung UMK, termasuk 

dalam memastikan bahwa pelayanan pemerintah seperti PTSP dapat melayani usaha mikro, 

kecil, menengah dan besar di Indonesia.  Penelitian ini juga mendiskusikan dan mengusulkan 

langkah-langkah praktis yang dapat dikembangkan dalam konteks Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan di Canberra, ACT; dan Queanbeyan, NSW; dan didukung oleh 

pemerintah Australia melalui beasiswa the Australian Leadership Award
1
 (ALA) and Allison 

Sudradjat Award
2
 (ASA).   

 

Peneliti adalah penerima beasiswa ALA dan ASA.  Topik ini dipilih karena banyaknya 

pengalaman pemerintah Australia dalam mendukung UMK yang mungkin sesuai dengan konteks 

Indonesia.  Ide-ide yang dikembangkan dari laporan ini dapat dipergunakan sebagai masukan 

bagi kebijakan pemerintah Indonesia dalam merevitalisasi dan menyelaraskan upaya pemerintah 

dalam mendukung UMK di Indonesia. 

  

1.2. Tujuan dan Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pembelajaran dari pengalaman Australia dalam 

mendukung UMK yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. 

                                                           
1 Australian Leadership Award: Beasiswa Pemerintah Australia untuk pemimpin potensial yang diharapkan dapat 
membuat perbaikan di negara mereka dan di wilayah Asia Pasifik 
 
2 Allison Sudradjat Award: Penghargaan khusus yang diberikan kepada pemimpin atau pemimpin potensial, untuk 
mengenang Ibu Allison Sudradjat, Minister Counsellor dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, 
yang meninggal akibat kecelakaan pesawat di Yogyakarta tahun 2007.  
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1.3. Lingkup penelitian: 

 

1.    Dukungan pemerintah Australia pada tingkat nasional, negara bagian dan lokal dalam 

membantu UMK untuk membuka, menjalankan (termasuk mendapatkan lisensi melalui 

ABLIS
3
), mengembangkan dan keluar dari usaha. 

 

2. Inisiatif pemerintah Australia dalam jangka panjang dalam menyelaraskan dan memperbaiki 

regulasi untuk menyederhanakan proses pemberian lisensi dan kepatuhan terhadap regulasi 

melalui ABLIS. 

 

1.4.   Metode Penelitian 

 

Penelitian ini memadukan studi literatur dan wawancara.  Dimulai dari pertanyaan peneliti 

sebagai pemilik usaha kecil yang ingin berbisnis kafe di Canberra, dia melakukan navigasi 

terhadap sistem informasi on-line yang disediakan oleh pemerintah Australia dalam mendukung 

bisnisnya. 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan Komisioner Usaha Kecil, Komisi Persaingan Usaha dan 

Perlindungan Konsumen, Pemerintah Daerah ACT (Canberra), para ahli, peneliti dari 

universitas, pejabat di perpustakaan Parlemen Australia, dan manajer di Business Enterprise 

Center untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan melakukan konfirmasi atas temuan yang 

didapatkannya melalui studi literatur dan navigasi on-line (lihat lampiran A untuk daftar 

narasumber dan lampiran B untuk sumber informasi on-line). 

 

Proses studi literattur, pertemuan, penulisan laporan dan penyuntingan laporan dilakukan dari 

bulan November 2013 sampai pertengahan Pebruari 2014.  Laporan penelitian dibuat dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan diluncurkan kepada masyarakat pada seminar tanggal 

18 Maret 2014. 

 

1.5. Temuan Penelitian 

 

Temuan utama dari penelitian ini yang mungkin dapat diterapkan dalam konteks Indonesia: 

 

1. Kebijakan pemerintah Australia tentang usaha kecil bersifat dinamis dan berkembang 

sepanjang waktu.  Pemerintah melakukan perbaikan terus menerus dalam kebijakan dan 

regulasi agar dukungan mereka sesuai dalam konteks yang ditujukan.  Contohnya, untuk 

menyelaraskan regulasi dalam mencapai tujuan „ekonomi nasional tanpa hambatan‟ di tahun 

2020, pemerintah Australia telah memulai „satu portal‟ untuk lisensi disebut ABLIS 

(Australian Business Licensing and Information Service) di tahun 2008.  Program ini 

dievaluasi setiap tahun untuk menyakinkan bahwa tujuan yang diinginkan benar-benar 

tercapai, yaitu berkurangnya beban usaha kecil untuk memulai, menjalankan, 

                                                           
3 ABLIS: Australia Business License and Information Service, pelayanan terpadu untuk regulasi dan lisensi bagi 
pengusaha 
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mengembangkan dan keluar dari usaha; berkurangnya biaya dalam melakukan ussaha; dan 

peningkatan produk domestik bruto (PDB) nasional. 

 

2. Dalam menjalankan kebijakan untuk usaha kecil, pemerintah Australia bekerjasama 

dengan institusi lokal untuk menterjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata.  Seluruh 

negara bagian dan pemerintah lokal mengacu pada referensi yang sama, yaitu portal 

pemerintah dalam mendukung usaha kecil.  Ada dua pelayanan „satu pintu‟, yaitu 

business.gov sebagai portal untuk mendukung usaha kecil (berupa bimbingan, hibah, 

pelatihan, dsb) dan ABLIS sebagai portal satu pintu untuk kebutuhan lisensi bisnis.  

Walaupun selalu mengacu kepada satu portal nasional, pemerintah negara bagian dan lokal 

dapat menggunakan mekanisme yang berbeda dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dan dunia usaha di daerah mereka masing-masing.  Sebagai contoh, di negara 

bagian New South Wales, pelayanan kepada usaha kecil dilakukan oleh „Business Enterprise 

Center‟ sedangkan di Australia Capital Territory (ACT), pelayanan ini diberikan oleh 

„Canberra Business Point‟. Portal satu pintu merupakan titik awal dari referensi yang 

dibutuhkan oleh pengusaha dalam mendapatkan lisensi dan ode praktik dari berbagai 

regulator di tingkat lokal, negara bagian dan tingkat nasional. 

 

3. Sebelum menjalankan kebijakan, pemerintah Australia melakukan pengujian ide-ide 

kebijakan pemerintah dengan pemilik usaha.  Ketika kebijakan dijalankan, perbaikan 

terus dijalankan dengan masukan dari dunia usaha dan pelaku industry.  Mekanisme 

untuk memberikan masukan bagi konsep kebijakan dan juga untuk kebijakan yang telah 

dijalankan tersedia secara on-line, atau melalui komunikasi langsung dengan pemerintah 

tingkat pusat, negara bagian, dan lokal.  Asosiasi Pengusaha Kecil Australia dan New 

Zealand (Small Enterprise Association of Australia and New Zealand - SEAANZ), Dewan 

Pemilik Usaha Kecil Australia (Council of Small Business Owners of Australia – COSBOA) 

dan Komisioner Usaha Kecil (Small Business Commissioners) memegang peran penting 

dalam menjembatani pandangan pengusaha mikro dan kecil dengan pemerintah (Brennan, 

2013; Baxter, 2013). 

 

4. Tujuan kebijakan hanya akan dapat dijalankan dan dicapai jika diintegrasikan 

kedalam struktur pemerintahan Australia.  Untuk melakukannya, kebijakan pemerintah 

dan regulasi di Australia diintegrasikan dengan pelayanan publik sehari-hari.  Contohnya, 

ABLIS adalah inisiatif yang merupakan kemitraan nasional antara pemerintah pusat, 

pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal untuk mencapai „ekonomi nasional tanpa 

hambatan‟ di tahun 2020.  Inisiatif ini dimulai tahun 2008 melalui Dewan Pemerintah 

Australia (Council of Australia Government – COAG) yang dipimpin oleh Perdana Menteri, 

terdiri dari Kepala Negara Bagian dan Pimpinan Asosiasi Pemerintah Lokal. Ada 47 

reformasi di berbagai bidang, yang melibatkan lebih dari 6.000 regulasi yang harus 

diselaraskan.  Dewan Reformasi COAG (COAG Reform Council) menyakinkan bahwa 

semua target dapat dicapai; pelayanan publik dapat terlaksana; dan perbaikan dapat 

dilakukan.  Ada mekanisme untuk interaksi para pemangku kepentingan (pemangku 

kepentingan internal: perwakilan pemerintah di tingkat nasional, negara bagian dan 

pemerintah lokal; pemangku kepentingan eksternal: Komisioner Usaha Kecil, Asosiasi 
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Pengusaha Kecil).  Juga ada sistem manajemen untuk menyakinkan adanya implementasi dan 

evalasi yang efektif dari program ABLIS. 

 

5. Khusus untuk konteks Indonesia, penting bagi pemerintah Indonesia untuk 

mengevaluasi dan memonitor peran perusahaan besar sebagai sumber dari transfer 

teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan tenaga kerja dengan melibatkan 

UKM.  Penyelarasan regulasi dan lisensi sangatlah penting untuk menghindari tumpang 

tindih antara regulasi tingkat nasional, provinsi dan lokal.  Namun penting juga bagi 

pemerintah Indonesia untuk menyakinkan bahwa perusahaan besar menjalankan fungsi 

mereka sebagai sumber dari transfer teknologi, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 

lapangan kerja.  Ini dapat dicapai ketika perusahaan besar melakukan program CSR mereka 

secara berkesinambungan, dengan membangun hubungan saling menguntungkan dengan 

UKM.  Pemerintah dapat melakukan peran yang sangat penting untuk meyakinkan bahwa 

perusahaan besar merangkul UKM dalam rantai pasokan ketika mereka melakukan usaha di 

Indonesia. 

 

1.6. Struktur laporan penelitian 

 

Laporan ini terdiri dari empat bab. Bab satu terdiri dari latar belakang, tujuan dan cakupan 

penelitian, metode penelitian, dan temuan penelitian.  Bab dua menggambarkan kondisi dari 

UMKM di Indonesia; mekanisme pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung 

UMKM; dan inisiatif pemerintah untuk menyelaraskan regulasi dan memberikan kemudahan 

dalam memulai usaha dengan membangun „Pelayanan Terpadu Satu Pintu‟ (PTSP) untuk 

lisensi.  Bab tiga menggambarkan kondisi UMKM di Australia; dukungan pemerintah 

terhadap UMKM untuk memulai, menjalankan, mengembangkan dan keluar dari usaha; dan 

inisiatif pemerintah Australia dalam menyediakan layanan „satu portal‟ untuk lisensi usaha 

dan pelayanan informasi (ABLIS) bagi dunia usaha di Australia.  Bab empat menampilkan 

kesimpulan dengan membandingkan bagaimana pemerintah Australia dan Indonesia 

melakukan proses deregulasi dan menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung UMKM, 

dengan menggunakan temuan dari Blackburn dan Schaper (2012) sebagai kerangka; 

dilanjutkan dengan rekomendasi, keterbatasan penelitian; dan saran untuk penelitian lanjutan. 
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Bab 2: Inisiatif Pemerintah dan Non-Pemerintah untuk Mendukung Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia 

 

2.1. UMKM merupakan Fondasi bagi Perekonomian Indonesia 

 

Saat ini, dari 120 juta atau sekitar setengah dari penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, 

berpenghasilan kurang dari US $ 2 per hari, dengan kesenjangan pendapatan yang besar antar 

daerah di negeri ini (Estey, 2012; Handayani, 2012). Berdasarkan Human Development Index 

(HDI)
4
 United Nations Development Program (UNDP) 18,7 persen atau sekitar 45 juta penduduk 

Indonesia yang memiliki pendapatan kurang dari $ 1,25 per hari (UNDP, 2011) dan jika garis 

kemiskinan dinaikkan menjadi $ 2 per hari, maka hampir setengah dari penduduk Indonesia akan 

dikategorikan hidup dalam kemiskinan (McKinsey Global Institute, 2012). 

 

Struktur industri di Indonesia mencerminkan struktur pendapatan penduduk Indonesia. 

Perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada usaha mikro yang beroperasi dengan 

aktiva bersih kurang dari $ 5.300 mempekerjakan 1 sampai 19 pekerja seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. 

Kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2008 

 Aktiva bersih tidak 

termasuk tanah dan 

bangunan (Rp) 

Aktiva bersih 

tidak termasuk 

tanah dan 

bangunan (US$) 

Total penjualan 

tahunan (Rp) 

Total penjualan 

tahunan (US$) 

Pekerja 

Usaha Mikro < 50 juta <5,263 <300 juta <31,279 1–19 

Usaha Kecil >50–500 juta >5,263–52,632 >300–2,500 juta >31,579–263,195 1–19 
Usaha Menengah >500–10,000 juta >52,632–1,052,632 >2,500–50,000 juta >263,195–5,263,158 20–99 

Usaha Besar >10,000 juta >1,052,632 >50,000 juta >5,263,153 >100 

Sumber: Undang-undang No. 20 tahun  2008, Biro Pusat Statistik, dan Kementrian Koperasi dan UKM seperti yang 

tertulis di Mardjuni (2010) and Tambunan (2010) 

 

Usaha mikro mencapai lebih dari 50 juta atau 98 % dari total unit usaha di Indonesia pada tahun 

2008 dibandingkan dengan 520 ribu unit usaha kecil, sekitar 39 ribu unit usaha menengah dan 

sekitar 4 ribu unit perusahaan besar (Tambunan, 2010). Namun, usaha mikro dan kecil 

memberikan mata pencaharian bagi lebih dari 90% dari tenaga kerja negara, khususnya 

perempuan dan pemuda di daerah pedesaan (Tambunan, 2008). Sebagian besar usaha mikro dan 

kecil didominasi oleh unit usaha tanpa pekerja formal (Tambunan, 2008). Pada tahun 2008, 

                                                           
4 Human Development Index (HDI) yang dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP) untuk 
menilai kemajuan negara dalam tiga dimensi: panjang umur dan sehat, akses terhadap pengetahuan dan standar 
hidup yang layak (UNDP, 2011) 
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jumlah tenaga kerja yang terserap oleh usaha mikro mencapai lebih dari 83 juta orang, 

dibandingkan dengan hampir 4 juta orang di perusahaan-perusahaan kecil, sekitar 3 juta orang di 

perusahaan menengah dan hampir 3 juta orang di perusahaan besar (Tambunan, 2010). 

 

Tabel 2.2. 

 

Struktur unit usaha di Indonesia berdasarkan ukuran dan sektor usaha (jumlah usaha dan 

jumlah pekerja) tahun 2008 
 Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha 

Menengah 

Usaha 

Besar 

Total 

Jumlah unit dan 

prosentasi unit usaha 

50,697,659 

98.90 persen 

520,221 

1.01 persen 

39,657 

0.08 persen 

4,372 

0.01 persen 

51,261,909 

100 persen 

Jumlah dan prosentasi 

jumlah pekerja 

83,692,711 

89.30 per cent 

3,992,371 

4.26 per cent 

3,256,188 

3.48 per cent 

2,776,214 

2.96 per 

cent 

93,717,484 

100 per cent 

Sumber: Biro Pusat Statistik dan Kementrian Koperasi dan UKM seperti tertulis di Tambunan (2010) 

 

Pada intinya, Tabel 2.2 menunjukkan bahwa lebih dari 83 juta pekerja Indonesia yang diserap 

oleh sekitar 50 juta unit usaha mikro, di mana setiap unit memiliki total penjualan kurang dari $ 

31.279 per tahun. Sebaliknya, hanya sekitar 3 juta orang Indonesia bekerja di 4 ribu unit usaha 

besar di mana setiap unit memiliki total penjualan lebih dari 5 juta setahun. 

 

Meski kapasitas usaha mikro dan kecil (UMK) masih lemah karena mereka menghadapi kendala 

utama seperti kekurangan modal, kurangnya akses ke informasi bisnis, kesulitan dalam 

pemasaran, dan kurangnya kompetensi teknis, UMK sebenarnya merupakan mesin pertumbuhan 

ekonomi dan sumber pendapatan bagi keluarga miskin dalam ekonomi lokal dan masyarakat 

(Tambunan, 2008, hal. 150). Usaha mikro dan kecil juga merupakan sumber kewirausahaan, 

khususnya di daerah pedesaan (Tambunan, 2008, hal. 150). Selain itu, UMK menjadi tulang 

punggung pemulihan ekonomi Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 

(Mourugane, 2012). 

 

Tambunan (2013) meringkas karakteristik utama dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM 

) di Indonesia dilihat dari aspek formalitas entitas, organisasi dan manajemen, tenaga kerja, 

proses produksi, orientasi pasar, profil ekonomi dan sosial dari pemilik, sumber bahan baku dan 

modal, hubungan eksternal dan kewirausahaan perempuan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 

berikut 2.3 : 
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Tabel 2.3. 

 

Karakteristik Utama dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia 
 

No. Aspek Usaha Mikro Usaha Kecil  Usaha Menengah 

1 Formalitas Beroperasi di sektor 

informal; usaha tidak 

terdaftar; tidak/jarang bayar 

pajak 

Beberapa beroperasi di 

sektor formal; beberapa 

tidak terdaftar; sedikit yang 

bayar pajak 

Semua di sektor formal; 

terdaftar dan bayar pajak 

2 Organisasi dan 

Manajemen 

Dijalankan oleh pemilik; 

tidak menerapkan 

pembagian tenaga kerja 

internal, manajemen & 

struktur organisasi formal, 

dan sistem pembukuan 

formal 

Dijalankan oleh pemilik; 

tidak menerapkan 

pembagian tenaga kerja 

internal, manajemen & 

struktur organisasi formal, 

dan sistem pembukuan 

formal 

Banyak yang 

mempekerjakan manajer 

profesional dan 

menerapkan pembagian 

tenaga kerja internal, 

manajemen & struktur 

organisasi formal, dan 

sistem pembukuan formal 

3 Sifat dari 

kesempatan 

kerja 

Kebanyakan menggunakan 

anggota-anggota keluarga 

yang tidak dibayar 

Beberapa memakai tenaga 

kerja yang digaji 

Semua memakai tenaga 

kerja digaji dan semua 

memiliki sistem perekrutan 

formal 

4 Pola/sifat dari 

proses produksi 

Derajat mekanisasi sangat 

rendah/umumnya manual; 

tingkat teknologi sangat 

rendah 

Beberapa memakai mesin-

mesin terbaru 

Banyak  yang punya 

derajat mekanisasi yang 

tinggi/punya akses 

terhadap teknologi tinggi 

5 Orientasi pasar Umumnya menjual ke pasar 

lokal untuk kelompok 

berpendapatan rendah 

Banyak yang menjual ke 

pasar domestic dan ekspor, 

dan melayani kelas 

menengah ke atas 

Semua menjual ke pasar 

domestic dan banyak yang 

ekspor, dan melayani kelas 

mengenah ke atas 

6 Profil ekonomi 

dan sosial dari 

pemilik usaha 

Pendidikan rendah dan dari 

rumah tangga miskin; 

motivasi utama: survival 

Banyak berpendidikan baik 

dan dari rumah tangga non-

miskin; banyak yang 

bermotivasi bisnis/mencari 

profit 

Sebagian besar 

berpendidikan baik dan 

dari rumah tangga makmur; 

motivasi utama: profit 

7 Sumber-sumber 

dari bahan baku 

dan modal 

Kebanyakan pakai bahan 

baku lokal dan uang sendiri 

Beberapa memakai bahan 

baku impor dan punya akses 

ke kredit formal 

Banyak yang memakai 

bahan baku impor dan 

punya akses ke kredit 

formal 

8 Hubungan-

hubungan 

eksternal 

Kebanyakan tidak punya 

akses ke program-program 

pemerintah dan tidak punya 

hubungan bisnis dengan 

perusahaan besar 

Banyak yang punya akses 

ke program-program 

pemerintah dan punya 

hubungan bisnis dengan 

usaha besar (termasuk 

penanaman modal asing/ 

PMA) 

Sebagian besar punya akses 

ke program-program 

pemerintah dan banyak 

yang punya hubungan-

hubungan bisnis dengan 

perusahaan besar, termasuk 

PMA 

9 Wanita 

pengusaha 

Rasio dari wanita terhadap 

pria sebagai pengusaha 

sangat tinggi 

Rasio dari wanita terhadap 

pria sebagai pengusaha 

cukup tinggi 

Rasio dari wanita terhadap 

pria sebagai pengusaha 

sangat rendah 

Sumber:  Tambunan (2013, p. 16) 

 

Dari Tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa usaha menengah sebagian besar merupakan lembaga-

lembaga formal dengan organisasi dan staf formal, serta memiliki akses ke program-program 

pemerintah dan non-pemerintah. Usaha kecil adalah kombinasi dari lembaga formal dan informal 
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dengan beberapa akses ke program pemerintah dan non-pemerintah. Sedangkan usaha mikro 

sebagian besar merupakan lembaga informal, kebanyakan tidak memiliki akses ke program-

program pemerintah. Ironisnya, dari segi perekonomian nasional, usaha mikro dan kecil-lah yang 

mempekerjakan sebagian besar orang Indonesia dan memiliki proporsi terbesar dari pengusaha 

perempuan.  

 

UMKM juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional dan 

memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber lapangan kerja (Tambunan, 2008). Seperti 

disajikan pada Tabel 2.4, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia hanya mencapai US $ 

274,20 miliar atau 62,48%, dibandingkan dengan perusahaan besar (UB) yang mencapai US $ 

164.650.000.000 atau 37,52% dari PDB pada tahun 2008 (Tambunan, 2010). 

 

Tabel 2.4. 

 

Kontribusi UMKM dibandingkan Usaha Besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

2008 

 
 

Sumber: Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM seperti ditulis di Tambunan (2010) 

 

Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

nasional dan regional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, pendapatan daerah, 

pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan (Kementerian Koperasi Dan UKM, 

2010; Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008). Dalam konteks 

Indonesia, selain pemerintah, perusahaan besar dapat memainkan peran penting dalam 

memberdayakan UMKM dengan membangun kapasitas UMKM dan menyediakan akses ke 

produk UMKM, yang dapat dilakukan melalui transfer teknologi dan pengaturan sub - kontrak 

antara perusahaan besar dan UMKM (Tambunan, 2009, hal. 31). Pemerintah Indonesia telah 

mendorong perusahaan besar untuk melakukannya melalui inisiatif corporate social 

responsibility (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 2007a, 2007b). 

 

Namun, meskipun UMKM memiliki potensi sebagai cikal bakal kewirausahaan terutama di 

daerah pedesaan Indonesia, (Tambunan, 2008) perusahaan besar mungkin merasa sangat mahal 

dan berisiko untuk bermitra dengan UMKM karena mereka masih miskin kemampuan dan 

pengetahuan yang minim untuk menyerap praktik teknologi dan manajemen baru (Tambunan, 

2009). Perusahaan-perusahaan besar menganggap bahwa proses transfer teknologi antara 

perusahaan besar dan UMKM membutuhkan interaksi intensif dan transfer pengetahuan dalam 

jangka panjang antara UMKM dan perusahaan besar , dan itu sangat sulit untuk dilakukan 

(UNCTAD, 2007). 

 

Untuk mengatasi tantangan dalam mengembangkan UMKM di Indonesia dan untuk mencapai 

tujuan penelitian, laporan ini memberikan ide-ide praktis tentang bagaimana pemerintah 

Kategori Usaha Rp (triliun US$ (juta) Prosentasi 

UMKM 2,604.69 274.20 62.48% 

Usaha Besar 1,564.14 164.65 37.52% 

Total 4,168.83 438.85 100.00% 
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Indonesia dapat mendukung UMKM dengan menyelaraskan peraturan dan inisiatif di tingkat 

nasional, provinsi dan lokal, belajar dari pengalaman pemerintah Australia. Selain itu, laporan ini 

juga memberikan pengetahuan praktis tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar dapat 

mencapai keberlanjutan jangka panjang dengan mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai 

pasokan, mengambil pelajaran dari program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) Astra 

International
5
 yang berhubungan dengan pengembangan UMKM, peningkatan pendapatan 

masyarakat dan pengembangan keterampilan UMKM dan masyarakat (lihat Lampiran D untuk 

studi kasus Astra). 

 

2.2 . Tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia 
 

Meskipun kondisi yang sangat lemah dari UKM Indonesia, Indonesia sebagai sebuah bangsa 

telah bersepakat untuk memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Akan ada aliran 

bebas dari orang, barang dan jasa antara negara-negara ASEAN (Tambunan, 2013). Dalam 

menilai kesiapan UMKM Indonesia, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) baru saja menerbitkan 

sebuah makalah kebijakan untuk mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam memasuki Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 2015. Laporan ini menyimpulkan bahwa daya saing UMKM Indonesia masih rendah 

dibandingkan dengan negara-negara APEC dan ASEAN lainnya. Oleh karena itu, akan sangat 

sulit bagi UMKM Indonesia, khususnya usaha mikro, untuk bersaing dalam kerangka perjanjian 

perdagangan bebas ASEAN. Barang dan jasa dari negara lain akan membanjiri pasar Indonesia 

(Tambunan, 2013, p.17). 

 

Laporan KADIN mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM sampai beberapa tahun 

terakhir, yang memerlukan upaya menyeluruh dari pemerintah untuk membawa kapasitas 

UMKM sampai ke suatu tingkat di mana mereka dapat bersaing di kawasan ASEAN (Tambunan, 

2013, p 18.) : 

 

1. Kurangnya fasilitas fisik (jalan, listrik, komunikasi, pelabuhan) dan infrastruktur non-

fisik (lembaga keuangan, pusat informasi, pusat pendidikan/pelatihan, penelitian, dan 

laboratorium untuk produk UMKM), terutama di daerah terpencil di Indonesia; 

 

2. Kurangnya cluster UMKM dan pusat pengembangan informasi. Pusat tersebut telah 

dikembangkan selama era Soeharto
6
, tapi tidak dipelihara dan menjadi usang sehingga 

harus direvitalisasi; 

 

3. Kurangnya bantuan untuk mengembangkan UMKM, terutama dalam mengembangkan 

kapasitas pengusaha, pengembangan teknologi dan inovasi. Selain itu, pemerintah harus 

membantu UMKM untuk mendapatkan standar yang diperlukan di pasar nasional dan 

internasional; 

 

                                                           
5 Astra International adalah Indoneisa’s most admired (Hora, 2010) dan perusahaan terbesar di Indonesia (Fortune 
Indonesia, 2012) 
 
6 Soeharto = Presiden Indonesia, 1968-1998 
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4. Kurangnya keterkaitan (link and match) antara UMKM, universitas dan pusat penelitian , 

untuk memungkinkan transfer teknologi untuk UMKM; 

 

5.  Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam membangun hubungan antara UMKM dengan 

perusahaan besar, di mana UMKM dapat dikembangkan menjadi pemasok dan bagian 

dari rantai pasokan perusahaan besar. 

 

6. Kurangnya dukungan untuk UMKM dalam mengakses teknologi, pelatihan, keuangan 

dan fasilitasi perdagangan, terutama di daerah terpencil. 

 

7. Selanjutnya, kurangnya harmonisasi dan keterpaduan peraturan pemerintah untuk 

membantu UMKM dalam memulai usaha dan mendidik UMKM untuk mematuhi 

peraturan yang relevan (Mourugane, 2012). 

 

Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya mengatasi tantangan di atas. 

Dengan demikian, berinisiatif telah dilakukan di tingkat nasional, provinsi dan lokal oleh 

pemerintah, sektor swasta, universitas dan organisasi non-profit. Namun, inisiatif ini tersebar 

karena kurangnya koordinasi antara badan-badan pemerintah, seperti yang dibahas dalam bagian 

berikut . 

 

 

2.3 . Inisiatif Pemerintah dan Non-Pemerintah untuk Mendukung UMKM di Indonesia 

 

Bagian ini menjelaskan contoh yang baik dari inisiatif pemerintah, perusahaan besar, perusahaan 

milik negara dan LSM dalam mendukung UMKM di Indonesia. 

 

2.3.1. Inisiatif Pemerintah dalam Mendukung pengembangan UMKM 

 

Inisiatif pemerintah untuk mendukung UMKM dalam mengakses ke pengadaan pemerintah dan 

untuk membangun hubungan antara perusahaan besar dan UMKM telah dimulai sejak tahun 

1994. Sayangnya, karena kurangnya sistem manajemen dalam pemerintahan, inisiatif tersebut 

masih tersebar dengan banyak ruang untuk perbaikan dan untuk mencapai hasil yang diharapkan, 

seperti yang digambarkan di bawah ini. 

 

2.3.1.1. Pengadaan Pemerintah 

 

Kembali pada tahun 1994, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa tender pemerintah yang 

menggunakan anggaran negara harus diberikan kepada UMKM tanpa perantara. Komitmen 

tersebut disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 dan Keputusan Presiden 

Nomor 24 Tahun 1995 tentang pengadaan pemerintah (Buletin YDBA, 1996b). Namun, telah 

terjadi kurangnya mekanisme bagi UMKM untuk dapat mengakses tender pemerintah, dan bagi 

pemerintah untuk memantau keberhasilan pelaksanaan peraturan itu. 
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2.3.1.2. Membangun Hubungan antara Perusahaan Besar dan UMKM 
 

Sebuah gerakan nasional untuk membangun hubungan antara UMKM dan perusahaan besar 

didirikan pada tahun 1996 oleh mantan Presiden Soeharto. Presiden telah memperoleh komitmen 

dari perusahaan besar yang disebut “Jimbaran Group” dan perusahaan milik negara bahwa 

mereka akan menyisihkan persentase tertentu dari keuntungan mereka untuk mengembangkan 

koperasi dan UMKM (Buletin YDBA, 1996b). 

Sebenarnya telah ada kebijakan pemerintah sejak tahun 1989 menyatakan bahwa perusahaan 

milik negara harus berinvestasi 1 sampai 5 persen (kemudian menjadi 1 sampai 3 persen) dari 

laba untuk mendukung koperasi, usaha mikro dan kecil dalam hal modal kerja, aktiva tetap, 

pendidikan dan pelatihan, magang , promosi dan penelitian. Dana harus dialokasikan untuk 

usaha mikro dan kecil (50 persen), dan koperasi (50 persen), termasuk 5 persen yang akan 

dialokasikan untuk koperasi perusahaan milik negara sendiri (Dharma Bhakti Astra 

Foundation,2003). 

 

Namun, belum ada regulasi tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan 

milik negara untuk melaksanakan kewajiban tersebut . Beberapa contoh implementasi yang baik, 

dari kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh perusahaan besar dibahas pada ayat 2.2.3. 

 

2.3.1.3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 
 

Pemerintah memberlakukan undang-undang penanaman modal Indonesia no. 25 Tahun 2007 dan 

UUPT no. 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa CSR adalah wajib bagi perusahaan yang 

beroperasi di atau terkait dengan sumber daya alam. Kedua undang-undang ini sangat umum 

dalam menjadikan CSR sebagai sebuah kewajiban, dan perusahaan menghadapi sanksi hukum 

jika tidak mematuhinya (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007b). 

 

Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, perusahaan harus mulai berpikir tentang 

bagaimana menciptakan nilai tambah dengan merangkul UMKM dalam rantai pasokan mereka 

untuk meningkatkan ekonomi lokal sambil mengelola keberlanjutan perusahaan dalam jangka 

panjang. Contoh praktik-praktk yang baik tentang bagaimana perusahaan milik negara dan 

swasta melaksanakan program CSR yang berkelanjutan dibahas di bawah. 

 

2.3.2. Inisiatif Perusahaan Milik Negara dan Swasta untuk Mendukung UMKM 
 

Astra International
7
 telah mendukung UMKM sejak tahun 1980 dengan berdirinya Yayasan 

Dharma Bhakti Astra (YDBA). Perusahaan ini sudah memasukkan UMKM dalam rantai suplai 

bisnis otomotif dan agro, serta mendirikan pusat pengembangan bisnis (LPB ) dan lembaga 

keuangan mikro (LKM) untuk mendukung UMKM yang terkait dan tidak terkait dengan 

bisnisnya. Sampai dengan tahun 2011, YDBA merupakan rantai nilai (value chain) dan Group 

Astra, perusahaan swasta dan perusahaan milik negara untuk membantu lebih dari 7.000 UMKM 

di seluruh negeri melalui LPB dan LKM. LKM menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM, 

                                                           
7 Astra International adalah Indonesia’s most admired (Hora, 2010) dan perusahaan terbesar di Indonesia (Fortune 
Indonesia, 2012) 
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LPB menyediakan UMKM lokal dengan pelatihan manajemen, konsultasi, informasi, dan 

pelatihan, hubungan bisnis, fasilitasi akses pasar, pengembangan teknologi dan nasehat 

pengembangan usaha. Kombinasi LKM dan LPB telah memberdayakan UMKM untuk mencapai 

tujuan bisnis mereka (lihat Lampiran C untuk studi kasus Astra). 

 

Adapun perusahaan-perusahaan milik negara, contoh yang baik adalah Program CSR yang 

dilakukan oleh PT Telkom, perusahaan telekomunikasi milik negara Indonesia. PT Telkom 

Indonesia melakukan Digital Entrepreneur (INDIpreneur) untuk memberikan pengetahuan 

kepada UMKM dengan tentang penerapan teknologi informasi, komunikasi, e -commerce dan 

membangun kapasitas mereka untuk menerapkannya. Melalui Indipreneur, PT Telkom 

bermaksud untuk meningkatkan potensi 100.000 UMKM Indonesia sehingga mereka dapat 

melakukan bisnis dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, seperti 

koneksi broadband, pembangun web, web hosting, nama domain dan aplikasi e -commerce (PT. 

Telekomunikasi Indonesia, 2014). 

 

2.3.3. Organisasi non-pemerintah (LSM) / Inisiatif Komunitas 
 

LSM juga memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM di Indonesia, dengan interaksi 

langsung dengan UMKM di tingkat akar rumput. Misalnya, mereka dapat membantu 

meningkatkan kapasitas UMKM untuk melakukan bisnis on-line. Sebagai contoh, bisnisukm.com 

didirikan oleh sekelompok pengusaha Indonesia untuk memberikan bantuan kepada UMKM di 

bidang pengembangan kapasitas, pemasaran, komunitas bisnis, dan mendukung bisnis. Saat ini 

bisnisukm.com telah memiliki lebih dari 300.000 anggota UMKM di seluruh Indonesia yang 

menerima bantuan on-line dan off-line untuk usaha mereka (Bisnisukm.com, 2014). 

 

Di bidang keuangan mikro, inisiatif keuangan mikro yang telah lama didirikan adalah "GEMA 

PKM" pergerakan lembaga keuangan mikro, bertujuan untuk menyediakan skema keuangan 

mikro bagi UMKM dengan indikator keuangan dan sosial yang sukses bagi para penerima 

manfaat dari lembaga keuangan mikro (Ismawan, 2003). 

 

Selanjutnya, ada juga inisiatif dari LSM yang didanai oleh lembaga donor internasional seperti 

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Pusat Pemberdayaan Perempuan 

(PPSW) yang fokus pada pembangunan ekonomi melalui peningkatan kapasitas dan skema 

keuangan mikro untuk perempuan sebagai kepala rumah tangga (PEKKA, 2014). 

 

Singkatnya, terah terdapat banyak inisiatif baik oleh pemerintah, perusahaan besar, perusahaan 

milik negara dan LSM dalam mendukung UMKM di Indonesia. 

 

2.4 . Inisiatif Pemerintah Indonesia dalam Menyederhanakan dan Menyelaraskan 

Harmonisasi Regulasi dan Lisensi untuk Bisnis 

 

2.4.1. One Stop Shop (OSS) untuk Perizinan di Tingkat Nasional 
Untuk mengefektifkan, menyelaraskan dan mengurangi beban regulasi bisnis, pemerintah 

Indonesia meluncurkan program nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau one stop 

shop (OSS) untuk lisensi pada tahun 2006. Pelaksanaan PTSP bergantung pada komitmen dari 
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kepala pemerintah provinsi dan kota untuk mendelegasikan kewenangannya pada proses 

perizinan ke PTSP. Kebijakan pemerintah ini dibuat untuk meningkatkan iklim usaha di 

Indonesia (Forum PTSP Nasional, 2010b). 

 

Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang 'one stop shop' untuk lisensi atau Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal menetapkan bahwa PTSP terletak di 

bawah Penanaman Modal provinsi, kabupaten dan kota. Keppres tersebut telah mendelegasikan 

wewenang untuk memproses lisensi dan non - lisensi dalam yurisdiksinya. Berdasarkan 

pendelegasian wewenang, dewan penanaman modal dapat memproses izin dari permohonan 

hingga penerbitan. Lisensi dan non-lisensi yang berkaitan dengan penanaman modal (yang 

sebelumnya ditangani oleh lembaga yang berbeda) maka bisa ditangani oleh badan penanaman 

modal. Pemerintah mengharapkan bahwa PTSP dapat meningkatkan kualitas layanan untuk 

proses perizinan , dalam hal kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparansi dan kepastian 

hukum (Forum PTSP Nasional, 2010a ). 

 

Sampai tahun 2010, 33 provinsi, 282 kabupaten dan 79 kota berpartisipasi dalam program PTSP 

dengan kewenangan untuk memproses proposal dan penerbitan lisensi  dalam bidang usaha : 

 

1. Pendidikan 

2. Kesehatan 

3. Pekerjaan Umum 

4. Tata Kota 

5. Transportasi 

6. Koperasi dan UMKM 

7. Keternagakerjaan dan koperasi 

8. Kesejahteraan Masyarakat 

9. Pertahananan 

 

10. Lingkungan Hidup 

11. Kebudayaan dan Pariwisata 

12. Komunikasi dan Informasi 

13. Pertanian dan Ketahanan Pangan 

14. Kehutanan 

15. Energi dan Sumber Daya Mineral 

16. Perindustrian 

17. Perdagangan 

18. Kelautan dan Perikanan 

 

Layanan yang akan disediakan oleh PTSP sangat komprehensif, meliputi pelayanan perizinan 

dan non-perizinan seperti yang dirangkum dalam Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 

Pelayanan Lisensi dan Non-lisensi PTSP 

Licensing services Non licensing services 

1. Pelayanan penanaman modal 

2. Ijin prinsip penanaman modal 

3. Ijin prinsip perubahan penanaman modal 

4. Ijin prinsip perluasan penanaman modal 

5. Ijin usaha 

6. Ijin usaha perluasan 

7. Ijin lokasi 

8. Persetujuan pemanfaatan ruang 

9. Ijin mendirikan bangunan 

10. Ijin gangguan (Udang-Undang 

Gangguan/HO) 

11. Surat ijin pengambilan air bawah tanah 

12. Tanda daftar perusahaan 

13. Hak atas tanah 

14. Ijin lainnya 

1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin 

2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan 

bahan 

3. Usulan mendapatkan fasilitas pajak 

penghasilan (Pph) Badan 

4. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) 

5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(RPTKA) 

6. Reekomendasi visa untuk bekerja (TA.01) 

7. Ijin mengerjakan tenaga kerja asing 

(IMTA) 

8. Insentif daerah 

9. Layanan informasi dan pengaduan 

 

Sumber: Forum PTSP Nasional, 2010a 

Untuk mencapai rencana , pemerintah mengeluarkan keputusan bersama tiga menteri pada 15 

September 2010, ditandatangani oleh Menteri Perdagangan , Menteri Dalam Negeri dan Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan 

12/2010 (Forum PTSP Nasional , 2010c). Rincian tentang kriteria minimum PTSP dan komite 

nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PTSP dapat dilihat pada Lampiran D. 

2.4.2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Perizinan di Jakarta 

Pada tahun 2012, DKI Jakarta memiliki gubernur baru dan sejak 18 Desember 2013 Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memberlakukan peraturan daerah untuk 

menerapkan PTSP (PTSP Jakarta, 2013a). Pemerintah DKI Jakarta bertekad untuk menerapkan 

PTSP dan meluncurkannya ke publik pada bulan Mei 2014. Untuk melakukannya , DKI Jakarta 

akan membentuk suatu badan untuk mengkoordinasikan peraturan pada seluruh regulator di 

provinsi DKI Jakarta, serta memiliki otoritas penuh untuk memberikan lisensi dan informasi 

layanan untuk bisnis (Sutiyono , 2013, hal. 8) seperti yang dijelaskan dalam sub bab 2.3.1. di 

atas. 

 

Gubernur DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk memberikan layanan yang lebih baik 

bagi warga melalui PTSP. Sebagai contoh, proses SIUP hanya akan memakan waktu tiga hari 

dan akan ada informasi yang jelas kepada warga negara tentang lembaga yang mengeluarkan 

ijin, proses perijinan, jangka waktu, dan biaya dalam memperoleh izin untuk memulai bisnis 
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(PTSP Jakarta, 2013a). Sejalan dengan rencana pemerintah pusat , PTSP Jakarta akhirnya akan 

mencakup lisensi di 17 sektor yang dibahas dalam sub bab 2.3.1 (PTSP Jakarta, 2013b). 

Inisiatif PTSP di tingkat nasional dan provinsi meliputi perizinan umum dan persyaratan non-

lisensi untuk memulai bisnis dan belum ada persyaratan yang sesuai dengan kode praktek (lihat 

bagian 3.5 untuk lisensi dan kode persyaratan untuk lisensi praktik bisnis di Australia). Untuk 

menggambarkannya, tabel 2.6 berikut menyediakan daftar ijin untuk memulai usaha di Jakarta 

dan sekitarnya : 

Tabel 2.6 

Daftar Perijinan untuk Memulai Usaha di Jakarta 

Lisensi/Kepatuhan 
Issuing agencies 

 

1. Legalitas Kepemilikan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

2. Izin lokasi 
Badan Pembangunan Provinsi, Dinas Tata Kota 

(Bapeda) 

3. Izin untuk menggunakan dan 

memanfaatkan tanah ( IPPT) 

Badan Pembangunan Provinsi, Dinas Tata Kota 

(Bapeda) 

4. Rencana Tata Ruang 
Badan Pembangunan Provinsi, Dinas Tata Kota 

(Bapeda) 

5. Rencana pengelolaan banjir (Pel 

Banjir ) 
Dinas Pekerjaan Umum  

6. Izin penggunaan  jalan umum  

(Adalalin ) 
Dinas Perhubungan 

7. Izin untuk menghindari 

gangguan umum (HO / UUG) 
Dinas Lingkungan Hidup 

8. Kepatuhan terhadap pengelolaan 

lingkungan  (UKL) dan evaluasi 

dampak lingkungan (UPL) 

Dinas Lingkungan Hidup 

9. Surat rekomendasi dari tim 17 

untuk memanfaatkan lahan  

(SPPL) 

Badan Pembangunan Provinsi, Dinas Tata Kota 

(Bapeda ) 

10. Izin Mendirikan Bangunan 
Badan Pembangunan Provinsi, Dinas Tata Kota 

(Bapeda ) 

11. Izin dari masyarakat setempat 
Kepala kelompok masyarakat (RT/RW) yang 

berdekatan dengan lokasi usaha 

12. Surat rekomendasi dari Kepala 

Desa dan Kepala Kecamatan 
Kantor Desa Kelurahan and Kantor Kecamatan 

Sumber: Buletin YDBA (2007); PTSP Jakarta Pusat (2014) 

 

Selanjutnya, wakil gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa provinsi siap untuk menggelar 

program pada tahun 2014 ( PTSP Jakarta, 2014). Pengusaha memuji komitmen pemerintah 
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Jakarta dan diharapkan perbaikan terus-menerus terhadap iklim usaha di Jakarta (PTSP Jakarta , 

2013c). 

2.4.3. Tantangan dalam Implementasi PTSP di Indonesia 

Laporan yang dihasilkan oleh University of Canberra menemukan beberapa tantangan bagi 

Jakarta dan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan PTSP (Sutiyono, 2013; Sutiyono, 2014), 

khususnya yang terkait dengan pengembangan UMKM: 

1. Koordinasi  “kemudahan melakukan bisnis” bagian dari PTSP dikelola oleh Badan 

Koordinasi Penanaman Nasional (BKPM), dan portofolio mereka tidak termasuk Usaha 

Mikro dan Kecil (UMK). Hal-hal yang berkaitan dengan UMK dikoordinasikan di bawah 

Kementerian Koperasi dan UKM. 

 

2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan 

pelaksanaan PTSP. Pemilik usaha di tingkat lokal mungkin tidak dapat menemukan peraturan 

yang relevan yang dikeluarkan oleh tingkat provinsi atau nasional. Mereka harus menemukan 

informasi tersebut pada tingkat pemerintahan yang berbeda, yang mengakibatkan hilangnya 

waktu dan meningkatkan biaya 

 

3. Pemilik usaha enggan untuk berurusan dengan birokrasi karena kurangnya kejelasan dan in-

efisiensi dari pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk bisnis. Hal ini telah 

menyebabkan peningkatan jasa perantara seperti layanan notaris atau pihak ketiga dalam 

berurusan dengan birokrasi pemerintahan. 

 

4. Ada masalah dalam harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. 

Sebagai contoh, lebih dari 80 % dari peraturan pemerintah provinsi dan daerah yang terkait 

dengan pendaftaran perusahaan tidak diselaraskan dengan peraturan berlaku yang 

dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. 

Selain itu, persyaratan bagi perusahaan untuk memperoleh perizinan usaha tidak menangani 

masalah kepatuhan terhadap kode praktik (akan dibahas dalam Bab 3). Pemenuhan kode praktik 

akan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ketika mereka beroperasi akan mematuhi 

standar seperti perlindungan konsumen, kesehatan, keselamatan dan lingkungan. 

Singkatnya, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM dan untuk 

mengurangi beban regulasi bisnis melalui PTSP. Wawasan tentang bagaimana pihak lain yang 

telah mengimplementasikan inisiatif serupa akan memungkinkan Indonesia untuk menentukan 

langkah-langkah dalam menilai kemajuan dan untuk membuat penyesuaian yang relevan dan 

merencanakan masa depan. 
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Bab selanjutnya akan menguraikan bagaimana Australia mendukung usaha UMKM dan 

bagaimana pemerintah ini berupaya untuk merampingkan semua peraturan di tingkat nasional, 

negara bagian dan pemerintah lokal. 
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Bab 3: Inisiatif Pemerintah untuk Mendukung UMKM di Australia 

 

Di Australia, regulasi dan dukungan pemerintah terhadap UMKM dilakukan pada tiga tingkat 

pemerintahan. Pemerintah lokal menangani regulasi yang berhubungan dengan ijin lokasi, 

makanan, kesehatan dan hal-hal lain yang terkait. Pemerintah negara bagian bertanggungjawab 

untuk regulasi yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja pemberian lisensi 

kepada pekerja profesional, pertukangan dan perdagangan. Pemerintah pusat (federal) 

bertanggungjawab atas regulasi tentang pendirian usaha, perpajakan dan kompetisi, dan 

membantu pelaksanaan peraturan lainnya yang berdampak nasional (Schaper, 2014). 

 

Pemerintah pusat dan negara bagian juga menyediakan nasehat dan dukungan kepada UMKM.  

Misalnya, ada jaringan pusat bimbingan usaha, yang disebut ‘Business Enterprise Centers 

(BEC)’ di sebagian besar negara bagian.  Beberapa negara bagian juga memiliki Komisioner 

Usaha Kecil yang menyediakan berbagai informasi dan mengarahkan pemecahan sengketa yang 

menyangkut usaha kecil.  Pemerintah pusat mengoperasikan pelayanan telepon untuk usaha kecil 

dan juga pusat informasi terpadu secara online melalui business.gov.au (Schaper, 2014; Brennan, 

2014)  

 

3.1. Definisi, statistik dan karakteristik UMKM di Australia 

 

Seperti di Indonesia, usaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung ekonomi Australia, 

mewakili 95.8 persen dari keseluruhan unit usaha di negaratersebut. Biro Pusat Statistik 

Australia mengkategorikan usaha mikro sebagai unit usaha yang memiliki 0-4 pekerja; usaha 

kecil mempunyai 5-19 pekerja; usaha menengah mempunyai  20-199 pekerja; dan usaha besar 

memiliki 200 atau lebih pekerja (Australian Bureau of Statistics, 2013b, p. 22). Hinggal 2012, 

pengusaha mikro mencapai 85 persen dari unit usaha di Australia; usaha kecil 10.8 persen, usaha 

menengah 3.5 persen dan usaha besar 0.3 persen dari total unit usaha di Australia.  Tabel 3.1 

menunjukkan jumlah dan prosentasi dari unit usaha di Australia. 

Tabel 3.1 

Struktur unit usaha di Australia berdasarkan besar usaha (unit dan prosentasi dari jumlah unit 

usaha 

 Usaha 

Mikro 

0−4 pekerja 

Usaha Kecil 

5−19 

pekerja 

Usaha 

Menengah 

20-199 

pekerja 

Usaha 

Besar 

200+ 

pekerja 

Total 

Jumlah unit 

usaha 

1,820,952 231,891 82,326 6,411 2,052,543 

Prosentasi 85 persen 10.8 persen 3.8 persen 0.3 persen 100 persen 
       Sumber: Australian Bureau of Statistics (2013b, p. 22) 

Selanjutnya, Schaper, Volery, Weber dan Gibson (2014, p. 83) dan Biro Pusat Statistik Australia 

(2013, pp. 3-5) juga mengidentifikasi profil dari pengusaha kecil. Mereka kebanyakan laki-laki, 

berumur antara 35 sampai 54, kelahiran Australia, kontraktor independen yang bekerja sebagai 
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tukang atau profesional yang  jasanya dipergunakan oleh konsumen sesuai dengan kontrak.  

Mereka bekerja sebagai pekerja tunggal atau bermitra, tanpa pendidikan formal di bidang 

manajemen dan juga tidak memiliki rencana usaha; mereka bekerja dari rumah dan tidak 

memperkerjakan karyawan.   

 

Komisi produktivitas Australia mengemukakan bahwa motivasi utama dari para wirausaha dalam 

menjalankan usaha mikro dan kecil bervariasi; mulai dari memanfaatkan keahlian yang mereka 

miliki; untuk mendapatkan fleksibilitas sebagai „tuan bagi diri sendiri‟; dan fleksibilitas untuk 

mendapatkan keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan (2013, p. 30) 

 

3.2. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Australia 

 

Walaupun skala usaha UMKM di Australia lebih besar daripada Indonesia, mereka menghadapi 

tantangan yang hampir sama.  Sebagian besar dari pengusaha mikro dan kecil di Australia 

mempunyai pasar yang terbatas karena mereka menjual barang dan jasa mereka di pasar lokal.  

Sangat sedikit dari mereka menjual produknya ke luar negeri (Productivity Commission, 2013, p. 

31). 

 

Selain itu, karena keterbatasan keuangan, pekerja, dan keahlian, pemilik dari usaha mikro dan 

kecil harus menangani sendiri kewajiban mereka untuk mematuhi regulasi. Kebutuhan untuk 

mematuhi regulasi mengambil banyak waktu mereka dari menjalankan usaha. Secara akumulatif, 

biaya untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi menjadi sangat besar ketika pengusaha 

mikro dan kecil harus berhadapan dengan (Productivity Commission, 2013, p. 31): 

 

1. “Komunikasi yang tidak efektif” yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi, petunjuk dan 

bimbingan yang diberikan oleh regulator tentang kepatuhan yang dibutuhkan oleh UKM; 

 

2. “Proses lisensi dan persetujuan yang berlebihan” dimana UKM harus menyediakan informasi 

yang sama kepada berbagai regulator; 

 

3. “Persyaratan kepatuhan yang terlalu berat” karena berbagai kunjungan dari regulator yang 

berbeda untuk proses audit dan kepatuhan; dan 

 

4. “Penegakan hukum yang sulit dilakukan” karena kekakuan dari interpretasi regulasi dan 

penegakan hukum. 

 

Tidak seperti perusahaan besar, usaha kecil belumlah mempunyai sistem atau pekerja yang dapat 

memenuhi seluruh persyaratan regulasi seperti pensiun, hubungan perburuhan, atau cuti hamil.  

Oleh sebab itu, penting sekali bagi para politisi sebagai pembuat kebijakan untuk mengerti 

keterbatasan pengusaha kecil dalam memenuhi berbagai regulasi (Mazzarol, 2013).   

 

Untuk mengatasinya, regulator harus mengerti kebutuhan dan hambatan yang dialami oleh 

pengusaha kecil secara umum dan secara khusus di bidang usaha yang mereka tekuni 

(Productivity Commission, 2013, p. 38).  Komisi Produktivitas Australia menyatakan bahwa 

usaha kecil akan sangat menghargai lingkungan regulasi yang lebih “mendidik” dan 



24 

 

“memfasilitasi” dan bukan yang “agresif” (Productivity Commission, 2013, p. 38). Pengusaha 

kecil berharap bahwa: 

 

 Kebutuhan kepatuhan terhadap regulasi haruslah mudah „ditemukan, dimengerti dan 

dijalankan‟, termasuk kemudahan dalam akses kepatuhan dan pelaporan. 

  

 Regulator haruslah „fleksibel dan proporsional dalam menegakkan kepatuhan, berfokus pada 

hasil‟; „meminimalkan kepatuhan dan pelaporan yang tidak relevan‟; dan menghindari 

„beban kepatuhan secara kumulatif yang diakibatkan oleh banyaknya regulasi yang harus 

dipatuhi‟. 

 

Untuk membantu UMKM dalam menangani tantangan tersebut, Pemerintah Australia telah 

membangun dua „portal tunggal‟ sebagai „titik awal‟ bagi UMKM untuk mendapatkan 

dukungan: business.gov dan ABLIS.  Melalui business.gov dan ABLIS, pemilik usaha bisa 

mendapatkan informasi tentang persyaratan melakukan usaha, dimana lokasi informasi (seperti 

model dokumen untuk membuat rencana usaha dan manajemen), dan tautan yang relevan dengan 

rencana bisnis mereka (Hamburger, 2014).  Business.gov merupakan titik awal bagi informasi 

yang diperlukan UMKM dalam memulai usaha, menjalankan usaha, mengembangkan usaha dan 

keluar dari usaha (business.gov didiskusikan lebih lanjut di bagian 3.4). ABLIS (The Australian 

Business Licence and Information Service) adalah „titik awal‟ bagi dunia usaha untuk mencari 

informasi tentang lisensi dan regulasi untuk mendirikan, mengembangkan dan keluar dari usaha.  

ABLIS didiskusikan lebih lanjut di pembahasan berikut ini. 

 

3.3. Peran Regulator dalam Mendukung UMKM 

 

Di Australia, regulator didefinisikan sebagai “entitas yang diberi kekuasaan oleh hukum untuk 

memberikan persetujuan, memonitor kepatuhan, dan menegakkan hukum.  Regulator biasanya 

juga mempunyai peran komplementer sebagai pengembang dan pengkaji regulasi atau standar, 

dan penyedia informasi atau pendidik tentang kebutuhan regulasi.” (Productivity Commission, 

2013, p. 27).   

 

Komisi Produktivitas Pemerintah Australia melaporkan bahwa di Australia terdapat sekitar 130 

regulator nasional, 350 regulator negara bagian, dan 560 regulator lokal.  Regulasi mencakup 

semua area yang menyentuh kehidupan orang Australia, dan menyakinkan bahwa dunia usaha 

memenuhi persyaratan lisensi dan kode praktek yang diperlukan (Productivity Commission, 

2013).  

 

Lisensi 

 

Lisensi adalah “otoritas yang diberikan pemerintah berupa persetujuan, registrasi atau ijin untuk 

mengatur kegiatan, lokasi, peristiwa, jasa, peralatan, lokasi, operasi dan pekerjaan (Australian 

Business Licence and Information Service, 2014). Di Australia, jika pengusaha tidak mempunyai 

lisensi yang relevan, mereka akan terkena resiko penalti. Contoh lisensi yang diperlukan 

meliputi: 
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1. Registrasi nama perusahaan dan struktur usaha; 

2. Registrasi perpajakan dan transaksi lainnya dengan pemerintah, meliputi  memperkerjakan 

karyawan; 

3. Ijin lokasi, bangunan dan perencanaan usaha; dan 

4. Ijin pemakaian musik melalui telepon di lokasi usaha. 

 

Kode Praktek 

 

Pengusaha Australia harus juga mematuhi kode praktek yang menggatur secara khusus 

„persyaratan, metode, prosedur, spesifikasi, aturan,  standar perilaku, kode etik atau ukuran 

kinerja pada situasi tertentu, dan peralatan tertentu yang dipakai oleh dunia usaha‟ (Australian 

Business Licence and Information Service, 2014).   ABLIS berisi semua kode praktek yang 

dibutuhkan oleh dunia usaha, misalnya, standar yang berhubungan dengan persiapan makanan, 

standar bangunan, dsb. 

 

Sehubungan dengan regulasi dan lisensi, Komisi Produktivitas Australia menyarankan bahwa 

sifat hubungan antara pengusaha dan regulator mencakup empat area seperti ditunjukkan pada 

Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. 

Sifat hubungan antara pengusaha dan regulator 

Sifat hubungan Apa yang harus dilakukan 

regulator 

Apa yang harus dilakukan 

pengusaha 
Edukasi 

 

 

 Memberikan informasi tentang 

kebutuhan regulasi 

 Memberikan bimbingan tentang 

kepatuhan  

 Mencari bimbingan dan nasehat 

 Mengerti kewajiban mereka 

 Memberi masukan kepada 

regulator (dan pembuat 

kebijakan)  
Lisensi dan 

persetujuan 
 Menilai aplikasi 

 Mengeluarkan lisensi, registrasi 

dan akreditasi 

 Menerapkan dan memungut 

biaya  

 Mengajukan aplikasi untuk 

lisensi, registrasi, dan akreditasi 

 Membayar biaya 

 Memberikan informasi yang 

diperlukan 
Memantau 

kepatuhan dan resiko 
 Menilai resiko 

 Mengumpulkan data, memantau  

kepatuhan dan outcome 

 Melakukan inspeksi dan audit  

 Mematuhi kewajiban regulasi  

 Memfasilitasi inspeksi dan audit 

 Memberikan informasi untuk 

menunjukkan kepatuhan 
Penegakan peraturan  Menerapkan penalti berupa uang 

maupun bukan uang 

 Memberikan penghargaan bagi 

perusahaan yang  menjalankan 

regulasi dengan baik  

 Menjalankan perbaikan yang 

diperlukan 

 Memenuhi penalti yang 

dikenakan  

Sumber: (Productivity Commission, 2013, p. 36) 
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Dengan adanya interaksi tersebut, pemerintah Australia atau regulator berperan sangat penting 

untuk memberikan pendidikan tentang hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat 

memberikan dampak bagi dunia usaha pada tingkat pusat, negara bagian dan lokal. 

 

Untuk menyelaraskan regulasi dan proses pemberian lisensi yang meliputi undang-undang, 

regulasi, kebijakan, tata tertib, peraturan lokal dan kode praktek, pemerintah Australia 

membangun portal tunggal yang disebut „the Australian Business Licensing and Information 

Services (ABLIS). 

 

3.4. Inisiatif pemerintah Australia untuk mendukung UMKM: business.gov 

 

Pelayanan pemerintah Australia  untuk UMKM pada tingkat nasional, negara bagian dan lokal 

diintegrasikan melalui portal tunggal yang disebut business.gov. Melalui buinsess.gov, inisiatif 

pemerintah Australia untuk mendukung UMKM dalam memulai, menjalankan, mengembangkan 

dan keluar dari usaha mereka dapat diakses secara on-line atau melalui pusat pengembangan 

UMKM yang disebut Business Enterprise Centers dan pusat pelayanan bisnis yang berada di 

berbagai kota di seluruh Australia. 

 

3.4.1. Bantuan untuk memulai usaha 

 

Business Enterprise Centers dan pusat pelayanan bisnis akan memberi pandangan kepada usaha 

kecil tentang kesiapan mereka untuk melakukan usaha, meliputi keahlian, keuangan, pemasaran, 

komitmen waktu, investasi dan konsekuensi regulasi yang harus mereka penuhi jika mereka 

ingin berbisnis (lihat Lampiran B untuk tautan ke berbagai informasi terkait). 

 

1. Kesiapan usaha 

 

Melalui pusat pelayanan bisnis dan enterprise business centers, pemerintah Australia 

memberikan bantuan kepada UMKM tentang kesiapan mereka dalam memulai usaha, dan 

memberikan pandangan apakah usaha mereka akan berhasil.  Penilaian yang dilakukan meliputi 

aspek ide bisnis, keuangan, pemasaran, ketenagakerjaan, kompetisi dan komitmen  dari pemilik 

usaha. 

 

2. Rencana Usaha 
 

Pemerintah membantu usaha kecil dengan contoh model (template) untuk membuat rencana 

usaha.  Selanjutnya, pemilik usaha dapat berbicara dengan konsultan di business enterprise 

center atau pusat pelayanan bisnis mengenai bagaimana membuat rencana, dan mengikuti 

berbagai pelatihan yang berkaitan dengan pembuatan rencana usaha. 

 

3. Kepatuhan terhadap regulasi dan lisensi 

 

Semua lisensi, ijin, persetujuan, registrasi, kode praktik, standar dan tata cara menjalankan usaha 

telah terintegrasi melalui the Australian Business Licence and Information Service (ABLIS).  
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ABLIS menyediakan paket informasi yang diperlukan agar pengusaha dapat memenuhi semua 

persyaratan regulasi ketika mereka memulai, menjalankan, mengembangkan dan keluar dari 

usaha. ABLIS merupakan tempat tunggal dimana pengusaha dapat menemukan seluruh regulasi 

di tingkat nasional, negara bagian dan lokal. ABLIS bermitra dengan pemerintah negara bagian 

dan pemerintah lokal untuk memberikan dukungan kepada pengusaha kecil jika mereka 

mempunyai pertanyaan tentang kepatuhan terhadap regulasi yang disyaratkan bagi usaha 

mereka.  ABLIS menyediakan paket informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha, baik 

ketika mereka memulai, menjalankan, mengembangkan dan keluar dari usaha, seperti: 

 

 Rangkuman dari persyaratan lokal, negara bagian dan nasional sesuai dengan kebutuhan 

usaha yang dijalankan; 

 Informasi mengenai biaya lisensi, bagaimana melamar, jangka waktu berlakunya, dan 

bagaimana memperbaruinya; 

 Bagaimana mendapatkan akses terhadap formulir aplikasi dan perpanjangan; 

 Dimana mereka mendapatkan bantuan dan informasi, termasuk jika mereka mempunya 

pertanyaan kalau aplikasi mereka tidak disetujui; 

 Bagaimana memasukkan aplikasi secara on-line. 

 

Sebagai ilustrasi, di Lampiran E tersedia daftar lisensi dan kode praktek yang diperlukan untuk 

membuka kafe di Canberra.  Proses pembanguan ABLIS didiskusikan di bagian 3.5 dari laporan 

ini. 

 

3.4.2. Bantuan untuk menjalankan usaha 

 

1. Dukungan untuk pemasaran dan bisnis online 

 

Pemerintah Australia menyediakan dukungan kepada pengusaha kecil untuk mempromosikan 

dan mengembangkan potensi konsumen mereka, dan juga untuk menghadapi berbagai tantangan 

dalam pemasaran. Bantuan yang diberikan meliputi bagaimana melakukan riset pasar; melakukan 

perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, meliputi identifikasi dari kekuatan, kelemahan, 

kesempatan dan ancaman terhadap produk dan jasa mereka. Untuk melakukannya, contoh dari 

rencana pemasaran tersedia secara online. Bantuan selanjutnya dilakukan oleh pusat bisnis dan 

Business Enterprise centers, dengan memberikan pendampingan dan jasa konsultasi, serta 

berbagai pelatihan dan acara pertemuan untuk usaha kecil. 

 

Lebih lanjut, pemerintah juga mendukung usaha kecil untuk melakukan bisnis online.  Misalnya 

melalui program ACT Digital Enterprise, pemerintah ACT (Canberra) bekerjasama dengan 

Canberra Business Council dan Kementrian Broadband, Communications and the Digital 

Economy memberikan pelatihan dan pertemuan langsung secara cuma-cuma tentang media sosial 

dan pemasaran online (e-commerce). 

 

2. Ketenagakerjaan dan Pelatihan 

 

Pemerintah juga membantu usaha kecil untuk mempertimbangkan alternatif ketenagakerjaan, 

struktur organisasi dan bagaimana mendapatkan tenaga kerja terampil untuk usaha mereka.  
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Pemerintah juga menyediakan daftar yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha tentang kewajiban 

mereka untuk memenuhi berbagai kewajiban kesehatan dan keselamatan kerja, asuransi, 

perpajakan, pensiun, jam kerja, cuti, dsb (lihat Appendix B untuk daftar kepatuhan). 

 

Untuk pelatihan dan pengembangan bagi pemilik bisnis dan pekerjanya, pemerintah negara 

bagian dan lokal menawarkan berbagai pelatihan, pendampingan dan konsultasi langsung, 

mencakup: 

 

 Hal-hal utama yang harus dimiliki oleh unit usaha, seperti struktur usaha, kewajiban pajak, 

pendaftaran nama usaha, pemasaran, penggunaan teknologi dan membangun hubungan 

dengan program pelayanan dan bantuan. 

 Strategi bisnis dan manajemen keuangan, meliputi  rasio keuangan, analisa keuangan, dan 

pengembangan strategi/rencana usaha. 

 Berbagai tren yang berkembang seperti keberlanjutan, ekonomi  hijau, dan tanggung jawab 

sosial perusahaan, dan inovasi bagi usaha kecil. 

 Kerjasama dengan universitas dan institut teknologi. 

 Untuk pengembangan keterampilan pekerja, pemerintah Australia membangun sebuah portal 

tentang pendidikan vokasi, yang didalamnya berisi informasi tentang paket pelatihan, 

kualifikasi dan akreditasi, serta organisasi yang menyediakan pelatihan yang telah terdaftar di 

pemerintah. 

 

3. Lokasi Usaha 

 

Pemerintah juga menyediakan rujukan bagi usaha kecil untuk mendapat bantuan ahli mengenai 

lokasi usaha mereka, apakah mereka ingin menyewa atau membeli properti; apakah mereka ingin 

melakukan usaha dari rumah. Perusahaan harus mengikuti regulasi yang berlaku sehubungan 

dengan lokasi usaha. 

 

3.4.3. Bantuan untuk mengembangkan usaha 
 

1. Bimbingan dan bantuan usaha 

 

Business.gov dan mitranya di seluruh Australia (lihat Lampiran B) menyediakan kesempatan 

bagi usaha kecil untuk berkembang dan memperbaiki kinerja usaha mereka dengan memberikan 

kesempatan membangun jejaring, bimbingan, pelatihan dan seminar; pelayanan konsultasi usaha; 

hibah dan bantuan keuangan; skema insentif untuk bisnis baru; dan acara untuk mempromosikan 

bisnis mereka.  Konsultasi langsung (secara gratis atau disubsidi oleh pemeritah) tersedia melalui 

Business Enterprise Centers dan pusat pelayanan usaha di seluruh Australia (Hamburger, 2014; 

Baxter, 2014) 

 

2. Inovasi 

 

Pemerintah Australia melalui departemen perindustrian, menyediakan hibah dan nasehat untuk 

usaha kecil agar lebih inovatif.  Bantuan diberikan mulai dari pengembangan ide, investasi di 

penelitian dan pengembangan, dan proteksi dari hak kekayaan intelektual (HAKI). 
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3. Ekspor 

 

Ketika pengusaha kecil ingin melakukan ekspor, pemerintah menyediakan dukungan untuk 

membuat rencana bisnis; memberikan konsultasi tentang standar wajib dan sukarela; kode 

praktek industri wajib dan sukarela yang diperlukan agar perusahaan bisa melakukan ekspor; dan 

juga berbagai persetujuan pasar bebas dengan pemerintah negara lain dan proteksi kekayaan 

intelektual yang berlaku secara internasional. 

 

Lebih jauh, pemeritah memberikan bantuan kepada usaha kecil melalui skema hibah 

pengembangan pasar ekspor (export market development grant – EMDG) dan export finance and 

insurance corporation (EPIC).  EMDG memberikan bantuan kepada eksportir pengusaha kecil 

yang memenuhi syarat dengan membayar sebagian dari biaya ekspor mereka, sementara EPIC 

memfasilitasi bantuan keuangan untuk esportir dan kontraktor yang bekerja untuk proyek yang 

berhubungan dengan ekspor, sehingga penguaha kecil dapat menangani proyek besar, yang kalau 

tidak dibantu pemerintah, skala proyek tersebut melampaui kemampuan keuangan mereka. 

 

4. Keuangan  

 

Berbagai skema keuangan tersedia untuk pengusaha kecil.  Pada tingkat nasional, pemerintah 

Australia membangun „Venture Australia‟ di tahun 2013 untuk membantu pengusaha inovatif 

yang ingin memulai bisnis, dengan menyediakan modal untuk usaha beresiko tinggi.  Pada 

tingkat negara bagian, misalnya di Canberra (ACT), pengusaha kecil yang berminat untuk 

berkembang dapat melamar modal ventura dan hibah.   

 

Untuk usaha kecil yang dikembangkan dari penelitian di universitas, terdapat dukungan dari 

pemerintah ACT melalui penanaman dana investasi dan „Discovery Translation Fund‟.  

Selanjutnya, Pemerintah ACT juga menyediakan dana pengembangan usaha Canberra (Canberra 

Business Development Fund) dimana pengusaha kecil yang berlokasi di Canberra bisa 

mendapatkan modal melalui penyertaan modal. 

 

5. Pembelian dan tender pemerintah  
 

Pemerintah Australia mendorong agar pengusaha kecil menjual barang dan jasanya kepada 

pemerintah sebagai cara untuk mengembangkan usaha mereka. Pengusaha kecil harus mengikuti 

tata cara dan prosedur pembelian, meliputi tender terbuka, tender terbatas, tender langsung atau 

tender dengan peserta tunggal. Tata cara mengikuti tender pemerintah tersedia secara online.  

Sebagai contoh, dalam kasus pemerintah ACT, semua pembelian tersedia melalui situs dimana 

seluruh pembelian Pemerintah diumumkan dan diperbarui setiap dua minggu sekali, bersamaan 

dengan pengumuman tender di surat kabar.  

 

Pada tingkat nasional, tender pemerintah Australia diumumkan secara online melalui situs 

Austender, dimana pengusaha kecil dapat mendaftar dan dapat berita mengenai kesempatan 

tender. 
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Di ACT (Canberra), komitmen pemerintah untuk mendukung UMKM juga diwujudkan dalam 

keputusan pembelian, dimana untuk pembelian di atas $200,000, peserta tender harus 

memberitahukan apakah mereka UMKM lokal. Kalau bukan, mereka harus memberitahukan 

bahwa mereka akan memberikan pekerjaan subkontrak kepada UMKM lokal. 

 

3.4.4. Dukungan untuk keluar dari usaha 

 

Pemerintah, melalui Business Enterprise Center dan pusat pelayanan bisnis memberikan 

bimbingan dan rujukan bagi pemilik usaha yang ingin keluar dari usaha.  Pemerintah 

menyediakan petunjuk untuk melakukan rencana suksesi dan menutup usaha, tetapi pemilik 

usaha juga perlu mendapatkan masukan profesional sehubungan dengan masalah hukum, 

perpajakan dan keuangan. 

 

1. Rencana suksesi 

 

Business.gov dan pusat pelayanan bisnis memberi nasehat bagaimana pemilik usaha kecil dapat 

mempersiapkan proses yang mulus untuk rencana suksesi.  Tidak dapat dihindari bahwa pemilik 

bisnis akan pensiun, atau dengan alasan tertentu harus menjual usahanya.  Rencana suksesi yang 

baik akan meningkatkan nilai usaha.  Petunjuk dari pemerintah Australia dalam rencana suksesi 

meliputi: contoh dalam mengembangkan rencana suksesi, seminar tentang rencana suksesi, dan 

konsultasi cuma-cuma dan dukungan dari Business Enterprise Center dan pusat pelayanan bisnis. 

 

2. Menutup usaha 

 

Pemerintah memberikan petunjuk tentang bagaimana perusahaan menutup usaha, meliputi 

penutupan usaha yang sedang berjalan, membatalkan usaha, menangani kebangkrutan, dan 

keadaan tidak dapat membayar.  Badan pemerintah seperti Australian Securities and Investment 

Commission (ASIC), Australian Taxation Office (ATO), Australian Fianncial Security Authority 

(AFSA) menyediakan infomasi dan tempat bertanya bagi perusahaan yang ingin melakukan 

langkah-langkah penutupan usaha. 

 

Singkatnya, akses informasi dan dukungan pemerintah untuk mendukung UMKM di Australia 

tersedia secara online dan offline.Mereka terintegrasi dalam satu sistem nasional yang 

diimplementasikan secara lokal. Ketersediaan dukungan dan informasi menunjukkan upaya yang 

komprehensif dan selaras dari pemerintah Australia untuk mendukung UMKM, tulang punggung 

ekonomi Australia. 

 

3.5. Pelayanan Satu Portal (ABLIS) untuk menyelaraskan regulasi dan perijinan untuk 

dunia usaha 

 

Inisiatif ABLIS dimulai ketika pemerintah Australia, baik di tingkat  nasional maupun di negara 

bagian menyetujui di tahun 2008 untuk menyelenggarakan reformasi di bidang kompetisi dan 

regulasi, melalui inisiatif kemitraan nasional dari Council of Australian Government (COAG) 

yang disebut persetujuan kemitraan nasional untuk mencapai ekonomi nasional bebas hambatan 

(the national partnership agreement to deliever a seamless national economy) (COAG, 2014). 
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Tujuan dari reformasi ini adalah mengurangi beban regulasi yang harus ditanggung oleh dunia 

usaha, terutama yang beroperasi di beberapa negara bagian. Pengurangan biaya yang ditanggung 

dunia usaha diperkirakan mencapai AU$ 4 milyar  per tahun, dan peningkatan GDP nasional 

sebesar 1.5 persen atau sekitar AU$ 6 milyar per tahun (COAG, 2014). Pemerintah Australia 

berupaya untuk mencapai target keseluruhan di tahun 2020. 

 

Dalam kemitraan ini, terdapat 45 reformasi yang harus dilaksanakan di berbagai bidang (COAG 

Reform Council, 2012), terdiri dari: 

 

1. 27 deregulasi yang menjadi prioritas; 

2. 17 bidang kompetisi yang harus direformasi; dan 

3. Reformasi dalam pembuatan and proses pembahasan regulasi 

 

 Dalam melaksanakan reformasi ini, pemerintah pusat memberikan insentif kepada negara bagian 

untuk memulai program, dan memberikan penghargaan kepada negara bagian jika mereka bisa 

mencapai kemajuan dalam reformasi yang telah disepakati bersama. COAG Reform Council 

menentukan target yang jelas untuk mengevaluasi reformasi.  Mereka melakukan pengawasan 

dan evaluasi dari proses reformasi, dan memberikan masukan kepada COAG tentang perbaikan 

yang diperlukan (COAG Reform Council, 2012). 

 

Kemitraan nasional ini adalah inisiatif jangka panjang dengan output yang terukur.  Prioritas 

deregulasi untuk mencapai ekonomi tanpa hambatan mencakup bidang sebagai berikut (COAG 

Reform Council, 2012). 

1. Penilaian lingkungan hidup 

2. Kesehatan pekerja 

3. Pengukuran perdagangan 

4. Keamanan jalur kereta api 

5. Undang-undang perlindungan konsumen 

6. Keamanan produk 

7. Pengawasan Perusahaan 

8. Kredit konsumen (3 reformasi) 

9. Penilaian pembangunan 

10. Standar pelaporan bisnis 

11. Makanan 

12. Pelabelan minuman anggur 

13. Pajak penghasilan 

14. Kesehatan dan keselamatan kerja 

15. Bahan kimia dan plastik 

16. Nama bisnis 

17. Keamanan properti individu 

18. Sistem lisensi (berkaitan dengan ABLIS) 

19. Kode konstruksi 

20. Keamanan pertambangan 

22. Minyak dan gas 

23. Keamanan kelautan 

24. Kewajiban Direktur Perusahaan 

25. Kredit konsumen (tahap 2) 

26. Penyewaan tempat usaha 

27. Anti-dumping and 

countervailing (bea masuk anti 

subsidi, sesuai perjanjian WTO) 

28. Parallel import books (impor 

buku dari negara ketiga tanpa 

persetujuan pemilik HAKI) 

29. Infrastruktur (akses kereta api) 

30. Sektor nirlaba (penggalangan 

dana) 

31. Energi (investasi pasar) 

32. Infrastruktur (regulasi tentang 

kepelabuhan) 

33. Infrastruktur untuk menjamin 

kompetisi sehat antar pengusaha 

besar dan kecil (competitive 
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21. Transmisi elektronik 

 

neutrality) 

34. Lisensi profesi (ccupational 

licensing) 

 

 

Reformasi dilakukan dengan target dan tonggak pencapaian yang jelas baik dari segi output 

maupun outcome (COAG, 2014). COAG Refform Council melaporkan bahwa setelah reformasi 

dijalankan selama empat tahun (sampai Juni 2012), pemerintah telah melaksanakan 15 reformasi 

yang disepakati.  Untuk reformasi yang belum selesai, Reform Council menyampaikan kepada 

Kemitraan Nasional COAG analisa menyeluruh dan saran-saran untuk langkah selanjutnya. 

 

3.5.1. Faktor keberhasilan ABLIS 

 

Menurut pejabat dari pemerintah ACT (Canberra) yang bertanggung jawab untuk ABLIS, 

implementasi ABLIS sebenarnya sangat menantang, karena pemerintah tingkat pusat, negara 

bagian dan lokal harus mengintegrasikan lebih dari 6,000 dokumen sehubungan dengan regulasi.  

Selanjutnya mereka harus mengembangkan alur berpikir untuk menghasilkan paket informasi 

yang berisi regulasi dan lisensi yang relevan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha di 

bidang tertentu.   

 

Tugas yang demikian besar membutuhkan aksi kolektif antara pemerintah pusat, pemerintah 

negara bagian, dan pemerintah lokal, untuk menjamin bahwa semua regulasi dalam wilayah 

tanggung jawab mereka terintegrasi melalui sistem manajemen data yang terkini, akurat dan 

mudah diakses publik. Kunci keberhasilan program ABLIS meliputi (Hassett, 2014; Honeyman, 

2014): 

 

1.  Komitmen dari pimpinan tertinggi di setiap tingkat pemerintahan melalui COAG (dipimpin 

oleh Perdana Menteri Australia, dimana Perdana Menteri negara bagian serta ketua asosiasi 

pemerintah lokal bertindak sebagai anggota COAG); 

 

2. Visi yang jelas mengenai ekonomi nasional bebas hambatan (seamless national economy) 

pada tingkat nasional, yang bisa diimplementasikan pada tingkat lokal. Pelayanan ABLIS 

ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital; tidak ada warga negara yang ditinggalkan.  

Misalnya, Canberra Connect dan Canberra Business Point (pusat pelayanan bisnis Canberra) 

merupakan tempat (shop front) dimana warga negara mendapatkan pelayanan publik satu pintu, 

dan dunia usaha mendapatkan rujukan tentang regulasi dan lisensi.  Shop front menyediakan 

akses telepon, situs dan konsultan yang membimbing pengusaha untuk mendapatkan informasi 

tentang bagaimana memulai, menjalankan, mengembangkan, dan keluar dari bisnis sesuai 

dengan pelayanan yang tersedia di business.gov. Shop front juga membimbing pemilik usaha 

mengenai lisensi dan regulasi yang terintegrasi di ABLIS. Di ACT 95% dari pemilik usaha dapat 

mengakses informasi secara online, dan 5% pergi ke pusat pelayanan bisnis. 

 

3. Adanya mekanisme dan struktur komunikasi yang jelas antar pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam ABLIS. Perwakilan dari setiap negara bagian bekerjasama sebagai komite 

manajemen dan business design reference group. Grup kerja (working group) bertemu setiap 
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bulan untuk memeriksa perkembangan, mendiskusikan masalah, dan mengevaluasi program.  

Pertemuan dilakukan dengan tatap muka atau online; 

 

4.  Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam hal pendanaan dan cara kerja.  

Pemerintah pusat menyediakan insentif untuk pemerintah negara bagian dalam melaksanakan 

program. Departemen Perindustrian bertanggungjawab untuk pendirian portal ABLIS; 

sedangkan pemerintah negara bagian bertanggungjawab untuk biaya rutin. Dalam hal 

pemutakhiran data, pemerintah negara bagian bertanggungjawab untuk memperbarui bank data 

dan menjamin kebenaran semua data. Mereka juga mendidik dunia usaha untuk mematuhi 

peraturan, dan membantu mereka untuk melakukan hal yang benar. 

  

5.  Pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal mempunyai kebebasan dalam memilih pusat 

pelayanan dan mencapai dunia usaha. Sebagai contoh, di Canberra, pelayanan bisnis dilakukan 

oleh pihak ketiga yang didanai oleh pemerintah ACT. Mereka melakukan bimbingan dan 

memberi saran kepada pengusaha kecil; memberi rujukan untuk masalah hukum dan keuangan; 

menjembatani pengusaha dengan kontak yang tepat. Di New South Wales (Southern Region), 

pelayanan kepada dunia usaha dilakuan oleh Business Enterprise Center (BEC). Pemerintah 

menyediakan gaji dan failitas untuk konsultan, namun BEC juga harus mendapatkan penghasilan 

dari jasa mereka untuk membiayai sebagian biaya tetap. 

 

Faktor keberhasilan dari pelaksanaan ABLIS dapat dipakai sebagai contoh bagi Indonesia dalam 

melaksanakan PTSP sebagaimana disampaikan di Bab 4. 
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Bab 4: Kesimpulan, Rekomendasi, Keterbatasan dan Penelitian Lanjutan 

 

1. Kesimpulan 

 

Dari pembahasan di Bab 2 dan Bab 3, dapat disimpulkan bahwa menyelaraskan regulasi dan 

lisensi bisnis melalui satu portal (PTSP dan ABLIS) sangatlah penting dan banyak tantangan.  

Namun, pemerintah Indonesia maupun Australia harus mempunyai satu portal untuk regulasi dan 

lisensi sebagai salah satu tugas mereka dalam mendukung UMKM. 

 

Di Indonesia, tujuan dari adanya PTSP untuk penanaman modal adalah mempermudah 

perusahaan untuk memulai bisnis; sedangkan di Australia, tujuannya lebih luas, yaitu mencapai 

„ekonomi Australia yang bebas hambatan‟.  Akibatnya, di Indonesia, focus dari PTSP adalah 

memberi kemudahan bagi pengusaha untuk mendapatkan lisensi dari satu kantor, sedangkan di 

Australia, ABLIS ditujukan sebagai „setopan pertama‟ untuk pengusaha dalam mendapatkan 

berbagai ijin.  ABLIS menjadi referensi bagi pengusaha untuk mendapatkan informasi 

komprehensif mengenai regulator yang relevan dengan usaha mereka.  Karena banyak hal yang 

sangat teknis, seperti kepatuhan terhadap penanganan makanan atau pengendalian bahan 

berbahaya, yang harus ditangani oleh regulator secara langsung. 

 

Lagipula, di Indonesia, upaya untuk mengembangkan UMKM bukanlah bagian dari PTSP, 

sementara di Australia, ABLIS adalah bagian yang integral dari upaya mengembangkan UMKM.  

ABLIS merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung UMKM untuk memulai, 

menjalankan, mengembangkan dan keluar dari usaha. Di Indonesia, pendekatan menyeluruh oleh 

pemerintah masih harus dikembangkan.  Karena terbatasnya dukungan oleh pemerintah, 

beberapa peran pengembangan UMKM disediakan oleh perusahaan besar dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) di Indonesia.  Sedangkan di Australia, pemerintah merupakan institusi yang 

memimpin upaya pengembangan UMKM.  Peran perusahan besar dan LSM untuk mendukung 

UMKM biasanya dibantu oleh pemerintah. 

 

Pengalaman Australia menunjukkan kekuatan dalam mempunyai satu portal yang 

menghubungkan pelayanan yang tersedia bagi UMKM di tingkat pusat, negara bagian dan 

pemerintah lokal.  Pada prinsipnya, berbagai pelayanan dari sektor swasta maupun LSM dapat 

pula dimasukkan ke portal ini.  Portal tunggal memungkinkan UMKM melihat semua pelayanan 

yang tersedia.  Portal tunggal juga memungkinkan terjangkaunya berbagai upaya pengembangan 

kapasitas UMKM, serta kemampuan untuk menganalisa bidang usaha dan dukungan apa yang 

harus diberikan untuk UMKM, dimana letak kesenjangan, pembelajaran, serta bidang mana yang 

harus diperbaiki (Hamburger, 2014). 

 

Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia and Australia mengambil pendekatan yang 

berbeda dalam kebijakan publik untuk menangani pengembangan UMKM, sebagaimana terlihat 

di Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. 

 

Perbandingan dari pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Australia dalam menangani persoalan yang berhubungan dengan pengembangan UMKM dan 

dalam menyelaraskan regulasi dan lisensi 

 

Persoalan dan 

Kebijakan Pemerintah 

tentang UMKM 

(Blackburn & Shaper, 

2012) 

Australia Indonesia 

1. “Kebijakan 

pengembangan UMKM 

sangat dinamis dan 

berkembang” 

 

 

Komitmen untuk melakukan 

deregulasi dilakukan dengan 

mekanisme COAG dimulai sejak 

2008.  ABLIS diimplementasikan 

secara bertahap sebagai sistem 

nasional di tahun 2009 dengan 

sistem evaluasi dan pengawasan 

yang berkelanjutan, untuk 

mencapai ekonomi bebas hambatan 

di tahun 2020.  

PTSP sebagai inisiatif nasional 

dimulai tahun 2006, namun 

implementasinya didelegasikan 

kepada pemerintah provinsi dan 

lokal.  Sampai 2013, 80% dari 

regulasi masih belum selaras 

(Sutiyono, 2013).  Mekanisme untuk 

pengawasan dan evaluasi masih 

harus dibangun. 

2.  “Populasi UMKM 

sangatlah kompleks dan 

beragam; intervensi 

pemerintah haruslah 

memperhatikan 

kompleksitas dan 

keberagaman ini agar 

menjadi efektif” 

Berbagai mekanisme diterapkan 

untuk mengembangkan UMKM: 

ABLIS sebagai portal; Pusat 

Pengembangan Bisnis/Pusat 

Pelayanan Bisnis berfungsi sebagai 

pusat pelayanan UMKM di tingkat 

lokal. 

Mekanisme holistik untuk 

mendukung UMKM belum 

terbangun secara nasional.  Berbagai 

upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah, swasta, universitas 

maupun UMKM, namun upaya 

tersebut dapat diperkuat dengan 

peran pemerintah sebagai jembatan 

pemersatu. 

3. “Tujuan kebijakan 

untuk mengembangkan 

UMKM dan 

kewirausahaan 

seringkali berupaya 

mencapai tujuan yang 

sama di berbagai 

belahan dunia, namun 

jalan mencapai tujuan 

dapat berbeda” 

Tujuan kebijakan dalam 

mengembangkan UMKM dan 

menyelaraskan regulasi adalah 

untuk mencapai „ekonomi bebas 

hambatan‟.  Kebijakan ini 

didukung oleh berbagai institusi, 

seperti Dewan reformasi COAG, 

komisi produktivitas, komisioner 

usaha kecil, asosiasi pengusaha 

kecil 

Tujuan nasional untuk mendukung 

mendukung UMKM dan untuk 

melaksanakan PTSP belum 

terselaraskan.  Kedua hal ini 

dikoordinir oleh dua institusi yang 

berbeda, yaitu BKPM dan 

Kementrian KUMKM; sistem 

keduanya belum terhubungkan. 

4. “Belum ada kesamaan 

definisi tentang UMKM 

dan kewirausahaan“ 

UMKM di Australia skalanya lebih 

besar daripada Indonesia.  Namun 

UMKM didukung karena ukuran 

mereka yang „kecil‟.  

Skala UMKM Indonesia lebih kecil 

dibandingkan Australia.  

Permasalahannya lebih kompleks 

karena kapasitasnya sangat rendah, 

dan bergerak di sektor informal. 

Membutuhkan dukungan yang lebih 

besar dari pemerintah. 

5. “

Kebijakan bisa 
membuat perubahan, 

Perbaikan dan evaluasi terus 

menerus untuk menjalankan 
kebijakan, misalnya ABLIS, 

Mekanisme untuk menjalankan dan 

memantau kebijakan masih harus 
dibangun; Regulasi tentang UMKM 
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namun perlu waktu dan 

perbaikan terus 

menerus agar kebijakan 

menjadi efektif” 

melalui Badan COAG, komisi 

produktivitas, komisi usaha kecil 

dan asosiasi pengusaha kecil. 

dan lisensi usaha belum 

terselaraskan dengan baik. 

6. “

kebijakan yang 

menyangkut intervensi 

untuk membangun 

budaya perusahaan 

merupakan salah satu 

area yang paling sulit 

dilakukan namun sangat 

berdampak” 

 

Dukungan kepada UMKM 

dilakukan secara sistematis dan 

menyeluruh, dalam siklus memulai 

usaha, menjalankan usaha, 

mengembangkan usaha dan 

menutup usaha. 

Inisiatif dari pemerintah sangat 

tersebar; ada beberapa kisah sukses 

dari pemerintah lokal maupun dari 

sektor swasta.  Pemerintah harus 

menjadi jembatan yang 

mempersatukan. 

7. “Pembuatan kebijakan 

banyak yang bersifat 

„ad-hoc‟ (sementara) 

dan subyektif, dan 

belum tentu obyektif 

dan rasional” 

Komitmen untuk melakukan 

regulasi melalui mekanisme COAG 

dan rencana jangka panjang (20 

tahun) dari pelaksanaan ABLIS 

mengurangi adanya kemungkinan 

kebijakan yang dilakukan secara 

„ad hoc‟  

Kebijakan masih tersebar dan belum 

terkoordinir.  Komitmen dan 

pemahaman pemerintah tentang 

pentingnya kebijakan publik demi 

kesinambungan ekonomi, 

lingkungan hidup dan sosial 

masihlah rendah. 

8. Dalam menjalankan 

kebijakan, pembuat 

kebijakan butuh 

bekerjasama dengan 

institusi lokal, sehingga 

tidak membuat dunia 

usaha menjadi rumit. 

Memberikan pelayanan terpadu 

melalui business.gov dan ABLIS 

dengan kemitraan dengan 

pemerintah negara bagian dan 

pemerintah kota. 

Upaya pemerintah untuk 

memberikan pelayanan masih dalam 

proses awal; ada beberapa cerita 

sukses di berbagai kota abau 

kabupaten; ada juga cerita sukses 

dari inisiatif swasta.  Inisiatif ini 

masih belum terhubung dengan baik.   

9. Evaluasi yang efektif 

merupakan komponen 

penting dari efektivitas 

kebijakan publik. 

Ada mekanisme evaluasi formal 

melalui  lembaga COAG, Asosiasi 

Pengusaha Kecil, Komisioner 

Usaha Kecil dan Komisi 

Produktivitas. Productivity 

Commissions 

Mekanisme evaluasi yang formal 

belumlah terbentuk. 

 

Dari Tabel 4.1 di atas, ada lima pembelajaran yang di dapat dari penelitian ini: 

 

1.  Kebijakan pemerintah Australia tentang usaha kecil bersifat dinamis dan berkembang 

sepanjang waktu.  Pemerintah melakukan perbaikan terus menerus dalam kebijakan dan 

regulasi agar dukungan mereka sesuai dalam konteks yang ditujukan.  Contohnya, untuk 

menyelaraskan regulasi dalam mencapai tujuan „ekonomi nasional tanpa hambatan‟ di tahun 

2020, pemerintah Australia telah memulai „satu portal‟ untuk lisensi disebut ABLIS (Australian 

Business Licensing and Information Service) di tahun 2008.  Program ini dievaluasi setiap tahun 

untuk menyakinkan bahwa tujuan yang diinginkan benar-benar tercapai, yaitu berkurangnya 

beban usaha kecil untuk memulai, menjalankan, mengembangkan dan keluar dari usaha; 

berkurangnya biaya dalam melakukan ussaha; dan peningkatan produk domestik bruto (PDB) 

nasional. 
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2. Dalam menjalankan kebijakan untuk usaha kecil, pemerintah Australia bekerjasama 

dengan institusi lokal untuk menterjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata. Seluruh negara 

bagian dan pemerintah lokal mengacu pada referensi yang sama, yaitu portal pemerintah dalam 

mendukung usaha kecil.  Ada dua pelayanan „satu pintu‟, yaitu business.gov sebagai portal 

untuk mendukung usaha kecil (berupa bimbingan, hibah, pelatihan, dsb) dan ABLIS sebagai 

portal satu pintu untuk kebutuhan lisensi bisnis. Walaupun selalu mengacu kepada satu portal 

nasional, pemerintah negara bagian dan lokal dapat menggunakan mekanisme yang berbeda 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di daerah mereka masing-

masing. Sebagai contoh, di negara bagian New South Wales, pelayanan kepada usaha kecil 

dilakukan oleh „Business Enterprise Center‟ sedangkan di Australia Capital Territory (ACT), 

pelayanan ini diberikan oleh „Canberra Business Point‟. Portal satu pintu merupakan titik awal 

dari referensi yang dibutuhkan oleh pengusaha dalam mendapatkan lisensi dank ode praktik dari 

berbagai regulator di tingkat lokal, negara bagian dan tingkat nasional. 

 

3.  Sebelum menjalankan kebijakan, pemerintah Australia melakukan pengujian ide-ide 

kebijakan pemerintah dengan pemilik usaha.  Ketika kebijakan dijalankan, perbaikan 

terus menerus dijalankan dengan masukan dari dunia usaha dan pelaku industry.  
Mekanisme untuk memberikan masukan bagi konsep kebijakan dan juga untuk kebijakan yang 

telah dijalankan tersedia secara on-line, atau melalui komunikasi langsung dengan pemerintah 

tingkat pusat, negara bagian, dan lokal. Asosiasi Pengusaha Kecil Australia dan New Zealand 

(Small Enterprise Association of Australia and New Zealand - SEAANZ), Dewan Pemilik Usaha 

Kecil Australia (Council of Small Business Owners of Australia – COSBOA) dan Komisioner 

Usaha Kecil (Small Business Commissioners) memegang peran penting dalam menjembatani 

pandangan pengusaha mikro dan kecil dengan pemerintah (Brennan, 2013; Baxter, 2013). 

 

4.  Tujuan kebijakan hanya akan dapat dijalankan dan dicapai jika diintegrasikan 

kedalam struktur pemerintahan Australia.  Untuk melakukannya, kebijakan pemerintah dan 

regulasi di Australia diintegrasikan dengan pelayanan publik sehari-hari. Contohnya, ABLIS 

adalah inisiatif yang merupakan kemitraan nasional antara pemerintah pusat, pemerintah negara 

bagian dan pemerintah lokal untuk mencapai „ekonomi nasional tanpa hambatan‟ di tahun 2020.  

Inisiatif ini dimulai tahun 2008 melalui Dewan Pemerintah Australia (Council of Australia 

Government – COAG) yang dipimpin oleh Perdana Menteri, terdiri dari  Kepala Negara Bagian 

dan Pimpinan Asosiasi Pemerintah Lokal. Ada 47 reformasi di berbagai bidang, yang melibatkan 

lebih dari 6.000 regulasi yang harus diselaraskan. Dewan Reformasi COAG (COAG Reform 

Council) menyakinkan bahwa semua target dapat dicapai; pelayanan publik dapat terlaksana; dan 

perbaikan dapat dilakukan. Ada mekanisme untuk interaksi para pemangku kepentingan 

(pemangku kepentingan internal: perwakilan pemerintah di tingkat nasional, negara bagian dan 

pemerintah lokal; pemangku kepentingan eksternal: Komisioner Usaha Kecil, Asosiasi 

Pengusaha Kecil). Juga ada sistem manajemen untuk menyakinkan adanya implementasi dan 

evalasi yang efektif dari program ABLIS. 

 

5.  Khusus untuk konteks Indonesia, penting bagi pemerintah Indonesia untuk 

mengevaluasi dan memonitor peran perusahaan besar sebagai sumber dari transfer 

teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan tenaga kerja dengan melibatkan 

UMKM. Penyelarasan regulasi dan lisensi sangatlah penting untuk menghindari tumpang tindih 



38 

 

antara regulasi tingkat nasional, provinsi dan lokal. Namun penting juga bagi pemerintah 

Indonesia untuk menyakinkan bahwa perusahaan besar menjalankan fungsi mereka sebagai 

sumber dari transfer teknologi, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini dapat 

dicapai ketika perusahaan besar melakukan program CSR mereka secara berkesinambungan, 

dengan membangun hubungan saling menguntungkan dengan UMKM. Pemerintah dapat 

melakukan peran yang sangat penting untuk meyakinkan bahwa perusahaan besar merangkul 

UMKM dalam rantai pasokan mereka, ketika mereka melakukan usaha di Indonesia. 

 

4.2. Saran 

 

Penelitian ini menyarankan beberapa ide praktis yang dapat dipertimbangan oleh pembuat 

kebijakan dan regulator di Indonesia untuk mendukung UMKM di masa mendatang: 

 

1.  Pengembangan UMKM memerlukan dukungan secara menyeluruh dan strategis dari pihak 

pemerintah.  Pemerintah Indonesia dapat mendorong penyelarasan dari banyaknya upaya yang 

tersebar dalam mendukung UMKM.  Kementerian Koperasi dan UMKM dapat memainkan 

peran penting dalam mengkoordinir upaya ini (Sutiyono, 2014). Untuk melakukannya, 

pemerintah dapat: 

 

a. Melakukan inventarisasi dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional, 

provinsi dan lokal; apa yang telah dilakukan oleh perusahaan besar, BUMN, lembaga 

swadaya masyarakat dan komunitas dalam mendukung UMKM; 

 

b. Melakukan inventarisasi dari kebijakan dan regulasi pemerintah dalam menciptakan suasana 

yang kondusif bagi pengembangan UMKM; 

 

c. Merevitalisasi struktur dan inisiatif pemerintah yang sebelumnya pernah dibangun untuk 

mendukung UMKM; 

 

d. Melakukan inventarisasi dari upaya perusahaan besar/BUMN dalam mengembangkan 

UMKM sejak diberlakukannya peraturan pemerintah sejak tahun 1996;   

 

e. Mendorong revitalisasi dan mengembangkan program CSR yang berkesinambungan dan 

strategis dengan memberikan akses manajemen, teknologi, keuangan dan pasar bagi UMKM 

(contohnya model yang dikembangkan oleh Astra International); 

 

f. Membuat inventarisasi dari inisiatif LSM dan komunitas dalam mendukung UMKM, 

misalnya PEKKA, PPSW, GEMA PKM dalam bidang keuangan mikro; bisnisUMKM.com 

untuk peningkatan kapasitas UMKM; 

 

g. Melakukan kalibrasi dan perbandingan antara kebijakan dan regulasi pemerintah Indonesia 

dibandingkan dengan negara maju (misalnya Australia dan Inggris), dan negara ASEAN 

lainnya (Schaper, 2014) 
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h. Menggunakan pendekatan modal sosial untuk pengembangan kapasitas UMKM.  Pemerintah 

Indonesia bisa menjembatani upaya ini dengan menjadi poros yang memfasilitasi berbagai 

inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan. 

 

2.  Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus diintegrasikan dengan keseluruhan 

strategi pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Dalam organisasi PTSP saat ini, apakah 

dimungkinkan adanya portal tunggal untuk mendukung UMKM? Apakah ada kemungkinan 

untuk melayani UMKM melalui kantor-kantor PTSP? Ada baiknya untuk mengevaluasi apa 

saja yang telah dilakukan oleh PTSP untuk mendukung UMKM, dan apakah PTSP dapat 

memberikan dukungan yang lebih komprehensif untuk pengembangan UMKM (Hamburger, 

2014). 

 

a.  Membuat inventarisasi dari semua regulasi yang berhubungan dengan bisnis, baik ditingkat 

nasional, provinsi maupun lokal di Indonesia, tidak hanya menyangkut masalah lisensi, 

termasuk juga kode praktek. 

 

b.  Mengevaluasi status dari pelaksanaan PTSP di Indonesia, khususnya sejauh mana PTSP telah 

membuat regulasi menjadi selaras. PTSP bukan sekedar memberikan pelayanan kepada publik 

untuk memproses lisensi secara cepat, tetapi yang lebih penting adalah lisensi diberikan 

kepada perusahaan yang dapat memenuhi kepatuhan praktek kerja (khususnya untuk 

perusahaan besar dan menengah). 

 

c.  Membangun visi yang jelas tentang kesinambungan PTSP: perbaikan kepemimpinan, budaya, 

organisasi, pembelajaran dan mekanisme inovasi, komunikasi/interaksi dengan pemangku 

kepentingan, siklus PDCA (merencanakan, menjalankan, mengevaluasi dan memodifikasi 

PTSP.  Apakah ada kemungkinan untuk menyediakan pelatihan dan juga model untuk 

infrastruktuf manajemen melalui PTSP seperti yang dilakukan melalui business.gov 

(Hamburger 2014)? 

 

d.  Mengembangkan rencana jangka panjang yang realistis (setidaknya 10 tahun) dengan target   

pencapaian secara berkala: bulanan, kwartalan dan tahunan. 

 

e.  Berdasarkah butir a sampai d, merevitalisasi inisiatif PTSP tingkat nasional, provinsi dan 

lokal. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM mempunyai potensi untuk menjadi 

institusi yang melakukan koordinasi (Sutiyono, 2014). 

 

4.3. Keterbatasan 
  

Laporan ini merupakan langkah awal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk 

mendapatkan pandangan tentang bagaimana membangun UMKM dalam konteks Indonesia. Ada 

beberapa keterbatasan yang layak diperhatikan: 

 

1. Pengalaman Australia bisa menjadi contoh untuk dipertimbangkan jika Indonesia ingin 

membangun model dalam menyelaraskan regulasi untuk mengembangkan UMKM. Namun, 

karena ada beberapa perbedaan dalam karakteristik UMKM di Indonesia dan di Australia, 
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ada beberapa penyesuaian model yang harus diperhatikan sehingga model yang dibangun 

akan sesuai dengan konteks Indonesia.  

2. Karena Indonesia memasuki era pasar bebas ASEAN di tahun 2015, ada baiknya Indonesia 

juga melihat dan membandingkan bagaimana upaya negara ASEAN lainnya dalam 

membangun UMKM untuk menghadapi persaing di pasar regional tersebut. 

 

4.4. Penelitian Berikutnya 

 

Ada beberapa informasi yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk merevitalisasi dan 

meningkatkan upayanya untuk mendukung UMKM dan menjalankan PTSP sebagai bagian yang 

integral untuk mengembangkan UMKM: 

 

1. Inventarisasi tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan oleh 

Pemerintah Indonesia, pihak swasta dan komunitas yang terlibat dalam pengembangan 

UMKM. 

2. Inventarisasi dari semua hukum dan regulasi yang terkait dengan lisensi dan kode praktek di 

bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, tata ruang, transportasi, 

lingkungan hidup, pertahananan dan keamanan, pemberdayaan perempuan dan perindustrian 

(semua bidang yang ingin diselaraskan oleh pemerintah Indonesia). 

3. Inventarisasi dari semua regulator yang bertanggung jawab dari semua bidang di atas, 

tanggung jawab mereka, tata kerja, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh UMKM untuk 

mendapatkan pelayanan, siapa yang harus dihubungi oleh UMKM dan mekanisme 

pengaduan. 

 

Akhir kata, diharapkan laporan ini bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan jutaan 

UMKM yang merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. 
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Lampiran B 

Tautan sumber informasi penting tentang dukungan pemerintah Australia terhadap 

UMKM 

1.  www.ablis.business.gov.au: pelayanan terpadu nasional yang diberikan oleh Pemerintah 

Australia untuk membantu dunia usaha menemukan lisensi, ijin, persetujuan, pendaftaran, kode 

praktik, standard an pedoman untuk memenuhi syarat kepatuhan dalam memulai, menjalankan, 

mengembangkan dan menutup usaha. 

 

2. www.business.gov.au (Pemerintah Australia pada tingkat nasional), dengan tautan pada 

tingkat negara bagian: 

 Canberra, Australia Capital Territory (ACT) Business Development: 

www.business.act.gov.au 

 New South Wales (NSW) Fair Trading: www.fairtrading.nsw.gov.au 

 Northern Territory (NT) Territory Business Center: www.nt.gov.au/business 

 Queensland (QLD) Business Support Center: www.business.qld.gov.au 

 South Australia (SA) Department for Manufacturing, Innovation, Trade, Resources and 

Energy: www.sa.gov.au 

 Tasmania (TAS) Business Point: www.business.tas.gov.au 

 Victoria (VIC) Business Victoria: www.business.tas.gov.au 

 Western Australia (WA) Small Business  Development Corporation: 

www.smallbusiness.wa.gov.au 

 

Situs-situs di atas menyediakan akses yang mudah dan sederhana bagi usaha kecil dalam 

merencanakan, menjalankan, mengembangkan dan meninggalkan usaha mereka. Contoh dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah: 

 

 Advisor finder: usaha kecil bisa mendapatkan nasehat bisnis yang dibiayai pemerintah 

dengan memasukkan tipe nasehat yang diperlukan, bidang usaha, dan lokasi mereka 

untuk menemukan penasehat bisnis terdekat. 

 Checklist companion: berisi daftar institutsi pemerintah di tingkat nasional, negara bagian 

dan lokal yang membantu pengusaha kecil. 

 Live chat: pelayanan online dimana pengusaha kecil bisa berbicara dengan konsultan 

usaha kecil mengenai berbagai permasalahan sehubungan dengan operasi bisnis mereka. 

 Business consultation website: akses untuk pemilik usaha kecil dan asosiasi bisnis untuk 

memberikan masukan tentang kebijakan pemerintah dan regulasi yang berdampak pada 

usaha mereka. 

 

3. www.ausindustry.gov.au: menyediakan berbagai bantuan untuk usaha kecil sehubungan 

dengan inovasi dan modal ventura. 

 

4. www.asbc.gov.au: Komisioner Pengusaha Kecil yang mewakili kepentingan dan masalah 

pengusaha kecil kepada Pemerintah Australia.  Komisioner menjembatani kepentingan dunia 

usaha dan industri dengan pemerintah untuk meningkatkan pendekatan yang konsisten dan 

terkoordinir sehubungan dengan permasalahan usaha kecil. 

http://www.ablis.business.gov.au/
http://www.business.gov.au/
http://www.business.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/business
http://www.business.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/
http://www.business.tas.gov.au/
http://www.business.tas.gov.au/
http://www.smallbusiness.wa.gov.au/
http://www.ausindustry.gov.au/
http://www.asbc.gov.au/
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5. www.ato.gov.au:  Kantor pajak Australia memyediakan bantuan pelayanan kepada usaha kecil 

untuk pembukuan sederhana dan perpajakan. 

 

6. www.enterpriseconnect.gov.au: Dukungan pemerintah Australia kepada usaha kecil yang 

memenuhi syarat, untuk menjadi lebih inovatif, efisien dan kompetitif. 

 

7. www.becaustralia.gov.au: Lebih dari 100 pusat pengembangan bisnis (BEC) di seluruh 

Australia menyediakan pelayanan cuma-cuma atau bersubsidi kepada pengusaha lokal, meliputi 

informasi bisnis, program pelatihan, rekomendasi, hibah dan bantuan pemerintah, membangun 

jejaring, pendampingan dan analisa bisnis. 

 

8. www.indigenous.gov.au: Pusat koordinasi masyarakat asli berada di lokasi terpencil, di 

berbagai wilayah dan juga di daerah metropolitan, dimana program-program pemerintah 

Australia direncanakan dan disinergikan untk mendukung masyarakat asli. 

 

Sumber: daftar periksa untuk memulai usaha versi 3.0 Juni 2013: www.business.gov.au/checklist 

http://www.ato.gov.au/
http://www.enterpriseconnect.gov.au/
http://www.becaustralia.gov.au/
http://www.indigenous.gov.au/
http://www.business.gov.au/checklist
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Lampiran C 

Ilustrasi inisiatif perusahaan besar dalam mengembangkan UMKM: Pengalaman Astra 

International 

Astra International didirikan tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan dagang.  Dengan 

berjalannya waktu, di tahun 2011, Astra menjadi perusahaan yang paling dikagumi di Indonesia 

(Hora, 2010) dan paling besar di Indonesia (Fortune Indonesia, 2012), dengan lebih dari 160.000 

karyawan dan kapitalisasi pasar sebesar $34 milyar (Astra International, 2011). 

Pendiri Astra, William Soeryadjaya, mendidikan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) tanggal 

2 Mei 1980 untuk mencapai cita-cita Astra “sejahtera bersama bangsa”  (Pambudi & 

Djatmiko, 2012).  Kemudian, di tahun 199, Astra mendirikan Astra Mitra Ventura (AMV), 

sebuah lembaga modal ventura yang meberikan akses keuangan untuk UKM, karena pada saat 

itu sangat sedikit akses keuangan yang diberikan oleh sistem perbankan pemerintah (Astra 

International, 2007).  Sebagai bagian dari rantai nilai tambah (value chain) Astra, YDBA dan 

AMV diberi mandat untuk menjadi institusi terkemuka dalam membimbing dan 

mengembangkan UMKM di Indonesia. 

Selama tiga puluh tahun masa berdirinya, program YDBA dalam mengembangkan UMKM telah 

berevolusi dari donasi murni di tahun 1980 menjadi bagian dari rantai nilai strategis (strategic 

value chain) di tahun 2006 (Kosasih & Iqbal, 2006).  Bagi Astra, UMKM memegang peranan 

yang sangat pending sebagai industri pendukung perusahaan.  Lebih dari 1.000 UMKM adalah 

pemasok langsung atau tidak langsung, sebagai subkontraktor ataupun pemasok subkontraktor 

Astra (Astra International, 2006). 

YDBA telah menjadi poros atau titik penghubung yang menjembatani UMKM dengan grup 

Astra dan institusi di luar Astra.  YDBA menjembatani UMKM dengan lembaga pemerintahan, 

seperti Departmen Perindustrian, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Koperasi dan 

UKM.  Dengan perusahaan besar lainnya, YDBA menghubungkan UMKM dengan berbagai 

perusahaan seperti Bank Mandiri dan Bank Central Asia.  Dengan Badan Usaha Milik Negara, 

YDBA menjembatani UMKM dengan perusahaan seperti Pertamina dan Sucofindo.  Jembatan 

dan keterhubungan ini telah memperkuat aksi kolektif untuk memperkuat UMKM dari segi 

teknologi, pengembangan manajemen, akses pasar, dan akses keuangan. 

Di tahun 2011, YDBA telah memperkuat kapasitas 7.238 UMKM di seluruh Indonesia, baik 

yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan usaha Astra.  UMKM yang terhubung 

dengan usaha Astra meliputi manufaktur komponen, bengkel mobil dan sepeda motor, dan 

UMKM yang berada di sekitar lokasi perkebunan dan pertambangan Astra (Dharma Bhakti Astra 

Foundation, 2011a; Kosasih, 2005).  UMKM yang tidak terhubung usaha Astra meliputi furnitur 
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dan industri kerajinan (Kosasi, 2005).  Tabel berikut ini menunjukkan jumlah dan bidang 

UMKM yang dikembangkan oleh YDBA. 

UMKM yang dikembangkan YDBA 2009 - 2011 

    UMKM Mitra YDBA  

No. Bidang Usaha UMKM 2009 2010 2011 

1 
Subkontraktor yang berhubungan dengan rantai pasok 
grup Astra 164 174 184 

2 
Perusahaan manufaktur yang tidak berhubungan 
dengan grup Astra 39 45 51 

3 Bengkel motor – Mitra Honda  0 14 60 

4 Bengkel AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) 535 552 607 

5 Bengkel Motor Umum 103 121 135 

6 Bengkel Mobil Umum 210 225 241 

7 
Anggota Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) dan 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 5,411 5,747 5,816 

8 Usaha kerajinan 109 129 144 

  Total UMKM kumulatif 6,571 7,007 7,238 

Sumber: (Dharma Bhakti Astra Foundation, 2012) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa bagian terbesar dari UMKM (5.816 dari 7.238) adalah 

anggota dari Lembaga Pengembangan Bisnis (LPM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

yang terhubung maupun tidak terhubung dengan usaha Astra.  LPB dan LKM adalah 

kepanjangan tangan YDBA untuk menjangkau UMKM di 9 negara bagian Indonesia, yang 

didirikan YDBA bekerjasama dengan lembaga eksternal serta anak perusahan Astra. 

Melalui YDBA, Astra telah mengintegrasikan UMKM subkontraktor dan bengkel-bengkel ke 

dalam rantai pasok perusahaan sejak 2006.  Astra telah memberikan dukungan kepada UMKM 

secara menyeluruh, meliputi peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan kapasitas dan akses 

kepada teknologi, manajemen, pasar dan keuangan.  Sebagai ilustrasi, sejak diintegrasikannya 

YDBA ke dalam strategi korporasi dan rantai pasok Astra di tahun 2006, telah terjadi 

peningkatan pembelian dari Astra kepada UMKM subkotraktor mereka (kecuali tahun 2009 

sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia tahun 2008).  Pada saat yang sama, jumlah pemuda 

putus sekolah yang telah dilatih menjadi tenaga mekanik juga meningkat, seperti terlihat di 

gambar berikut ini. 
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Pembelian Astra dari UMKM 

 
Sumber: (Dharma Bhakti Astra Foundation, 2011b, 2012) 

 

Pendidikan Mekanik untuk Anak Putus Sekolah 

 

 
Sumber: (Dharma Bhakti Astra Foundation, 2011b, 2012; Iqbal & Kosasih, 2006) 

 

Dengan berjalannya waktu, inisiatif Astra untuk memberdayakan UMKM telah membangun 

modal sosial untuk perusahaan dan mitra program CSR Astra (UMKM penerima manfaat, grup 

Astra, dan perusahaan lain penyandang dana).  Program CSR juga membangun sumber daya 

manusia, akses pasar dan akses keuangan untuk UMKM.  Pada akhirnya, peningkatan modal 



50 

 

sosial, sumber daya manusia, pemberian akses pasar dan akses keuangan bagi penerima manfaat 

program CSR akan memberikan kontribusi bagi kesinambungan perusahaan dan masyarakat. 

Model kemitraan ini (lihat diagram di bawah) dapat direplikasi oleh perusahan besar dalam 

menjalankan program CSR mereka untuk memenuhi kewajiban mereka sebagaimana yang 

dimandatkan oleh UU Perusahaan dan UU Penanaman Modal di Indonesia.   

Model keterkaitan antara Program CSR, modal sosial dan keberlanjutan perusahaan 

Event n

Waktu

Cita-cita
Perusahaan

Perencanaan
Program CSR

Pelaksanaan
Program CSR

Masalah
Sosial

Kebutuhan
Bisnis

Evaluasi
Program CSR

Modifikasi
Program CSR

Hubungan sosial

Saling
Percaya

Aksi
Kolektif

Kondisi Awal
(Faktor Pendorong)

Program CSR
(proses dan input)

Modal sosial (output) Keberlanjutan Perusahaan
(outcome)

Kinerja
Ekonomi

Kinerja
Sosial

Kinerja
Lingkungan hidup

Waktu 1 Waktu n

PeristiwaPeristiwa 1

* SDM eksternal
* Akses pasar
* Akses keuangan

Output selain modal sosial
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Lampiran D 

Kriteria PTSP dan penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal. 

 

I.  Kriteria minimum PTSP berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 (Forum PTSP 

Nasional, 2010d): 

 

1. Sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal; 

 

2. Tempat, sarana dan prasarana kerja dan media informasi; 

 

3. Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang 

jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanaman Modal; 

 

4.  Layanan pengaduan (help desk) Penamanaman Modal; 

 

5. Sistem Pelayananan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).  SPIPISE 

adalah bagian yang terintegrasi dari PTSP, meliputi proses untuk mendapatkan ijin usaha secara 

otomatis dan elektronis.  Informasi yang ada di SPIPISE mencakup: 

 

a. Kesempatan investasi 

b. Daftar negatif investasi 

c. Tipe lisensi, persyaratan teknis, sistem pelacakan dokumen, biaya dan waktu yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan lisensi. 

d. Prosedur untuk mendapat masukan dan keluhan tentang investasi 

e. Hukum dan regulasi sehubungan dengan investasi 

f. Dokumen elektronik 

g. Akses untuk melacak status dari investasi 

 

6.  SPIPISE adalah tahap pertama untuk mendapat lisensi, dilanjutkan dengan prosedur lainnya 

menurut regulasi yang berlaku. 

 

a. PTSP dilaksanakan untuk memberikan layanan terpadu bagi penanaman modal untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan. 

b. Pelayanan meliputi lisensi dan non-lisensi sehubungan dengan investasi, dari aplikasi 

hingga dikeluarkannya lisensi. 

c. Pelaksana PTSP untuk penanaman modal adalah PTSP tingkat negara bagian dan PTSP 

tingkat kota atau kabupaten. 

d. Dalam melakukan pelayanan di bidang penanaman modal, badan yang bertanggungjawab 

melaksanakan PTSP di tingkat negara bagian adalah Perangkat Dareah Negara bagian 

Bidang Penanaman Modal (PDPPM) atau Penyelenggara PTSP (PPTSP), dan 

penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal di kabupaten/kota adalah PPTSP 

kabupaten/kota. 

e. SPIPISE tingkat negara bagian dan kabupaten harus tersedia dan diintegrasikan dengan 

SPIPISE di tingkat nasional yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 
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f. Gubernur menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman 

modal. 

g. BKPM, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi akan: 

 Memberikan sosialisasi dan asistensi kepada aparatus terkait dalam implementasi PTSP 

di bidang penanaman modal, termasuk anggota DPRD dan dunia usaha di seluruh negara 

bagian dan kabupaten/kota; 

 Melakukan pelatihan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non-perijinan di bidang 

penanaman modal di seluruh negara bagian dan kabupaten/kota; 

 Melakukan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman 

modal negara bagian dan kabupaten/kota. 

 

II.  Pemerintah Indonesia telah membentuk tim lintas lembaga pemerintah untuk memfasilitasi 

pelaksanaan dan evaluasi kinerja PTSP (Forum PTSP Nasional, 2010d), namun jika dilihat dari 

tugasnnya, tim ini tidak untuk menilai apakah regulasi di tingkat national, negara bagian dan 

kabupaten/kota sudah selaras. 

 

Tim Pertimbangan 

 

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua) 

2. Menteri Dalam Negeri (Wakil Ketua Merangkap Ketua Harian) 

3. Menteri Keuangan (Anggota) 

4. Menteri Perindustrian (Anggota) 

5. Menteri Perdagangan (Anggota) 

6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Anggota) 

7. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Anggota) 

8. Menteri Komunikasi dan Informatika (Anggota) 

9. Menteri Pekerjaan Umum (Anggota) 

10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Anggota) 

11. Menteri Perhubungan (Anggota) 

12. Menteri Pertanian (Anggota) 

13. Menteri Kesehatan (Anggota) 

14. Menteri Kehutanan (Anggota) 

15. Menteri Kelautan dan Perikanan (Anggota) 

16. Menteri Pendidikan Nasional (Anggota) 

17. Menteri Perumahan Rakyat (Anggota) 

18. Menteri Lingkungan Hidup (Anggota) 

19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota) 

20. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Anggota) 

21. Kepala Badan Pertahanan Nasional (Anggota) 

22. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Anggota) 

23. Wakil Sekretaris Kabinet (Anggota) 
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Tim Penilai: 

 

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Ketua) 

2. Wakil Kepala BKPM (Wakil Ketua) 

3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Wakil Ketua) 

4. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM (Ketua Pelaksana 

Harian) 

5. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian (Anggota) 

6. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Anggota) 

7. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Badan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan (Anggota) 

8. Deputi Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, 

Sekretariat Wakil Presiden (Anggota) 

9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Anggota) 

10. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Anggota) 

11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Anggota) 

12. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Anggota) 

13. Sekretaris Utama BKPM (Anggota) 

14. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM (Anggota) 

15. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM (Anggota) 

16. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM (Anggota) 

17. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Penanaman Modal BKPM (Anggota) 

18. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM (Anggota) 

 

Tim Teknis Penilai 

 

1. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM (Ketua Pelaksana 

Harian) 

2. Direktur Wilayah BKPM (Sekretaris) 

3. Asisten Deputi Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Anggota) 

4. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Anggota) 

5. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Anggota) 

6. BKPM (Anggota) 

1.  
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Lampiran E 

Persyaratan lisensi dan kepatuhan terhadap regulasi untuk membuka kafe di Canberra, 

ACT, Australia  

Lisensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan tautan cara 

mendapatkan lisensi dan kepatuhan terhadap 

regulasi 

Regulator 

Key requirements  
1. Food business registration – ACT 
http://health.act.gov.au/health-services/public-health/health-
protection-service/food-safety/ 

Health Directorate 

Health Protection Service 

2. Food standards code – Federal  
http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx 

Food Standards Australia New Zealand 

Other requirements  
3. Discharge of domestic waste to sewer – ACT 
http://www.actew.com.au/Water%20and%20Sewerage%20Systems/
ACT%20Sewerage%20System/Sewerage%20sou 
rce%20management%20in%20Canberra/Non-
Domestic%20Sewage%20Management.aspx 

Office of ACTEW Water 

4. Cooling and warm water storage system registration – ACT 
 http://health.act.gov.au/health-services/public-health/health-
protection-service/licensing-and-registration/licensing-andregistration 

Health Directorate, ACT office of Public 

Health 

5. Cooling and warm water storage system code of practice  – ACT  
http://health.act.gov.au/publications/codes-of-practice/cooling-towers-
and-warm-water-storage-systems-code-ofpractice- 
2005 

Health Directorate, ACT office of Health 

Protection Service 

6. Home business approval – ACT 
http://www.actpla.act.gov.au/ 

Environment and Sustainable Development 

Directorate 

Planning and Land Authority 

7. Music video reproduction licence agreement – Federal 
http://www.apra-
amcos.com.au/MusicConsumers/ProductionMusic.aspx 

The Australasian Performing Right 

Association (APRA)/The Australasian 

Mechanical Copyright Owners Society 

(AMCOS), Production Music Department 

8. Control of workplace hazardous substances – ACT 
http://www.worksafe.act.gov.au/dangerous_substances/codes_of_pra
ctice 

Justice and Community Safety Directorate, 

WorkSafe ACT 

9. Outdoor café approval – ACT 
http://www.ors.act.gov.au/business/outdoor_cafes 

Justice and Community Safety Directorate, 

ACT Office of Regulatory Services 

Business Registration and structure  
10. National business name registration – Federal 
https://asicconnect.asic.gov.au/public/faces/landingPage.jsp?_afrWin
dowMode=0&_afrLoop=158804541320000&_adf. 
ctrl-state=h3vfzqdcb_4 

Australian Securities and Investments 

Commission; ASIC Service 

Centres/Information Processing Centre 

11. Registration as an Australian company – Federal 
http://www.asic.gov.au/asic/ASIC.NSF/byHeadline/Starting%20a%20
company%20or%20business 

Australian Securities and Investments 

Commission, Financial Services Regulation 

Taxation  
12. Goods and services tax (GST) registration – Federal 
http://help.abr.gov.au/BC/Resources/About_the_Australian_Business
_Register/ 

Australian Taxation Office 

Employment  
13. Code of practice: Managing Work Health and Safety Risks – Justice and Community Safety Directorate, 
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ACT 
http://www.worksafe.act.gov.au/page/view/1403 

WorkSafe ACT 

14. Australian Standard of Occupational Health and Safety 

Performance – Federal 
ofsc@deewr.gov.au 

Department of Employment, Office of the 

Federal Safety Commissioner 

15. Code of practice: Confined spaces – ACT 
http://www.legislation.act.gov.au/ni/2011-754/current/pdf/2011-
754.pdf 

Justice and Community Safety Directorate, 

WorkSafe ACT 

16. Code of Practice: First Aid in the Workplace – ACT 
http://www.worksafe.act.gov.au/page/view/1403 

Justice and Community Safety Directorate, 

WorkSafe ACT 

17. Code of Practice: Hazardous Manual Task – ACT 
http://www.worksafe.act.gov.au/page/view/1403 

Justice and Community Safety Directorate, 

WorkSafe ACT 

18. Code of Practice: Managing Noise and Preventing Hearing Loss 

at Work – ACT 
http://www.worksafe.act.gov.au/page/view/1403 

Justice and Community Safety Directorate, 

WorkSafe ACT 

19. Code of Practice: Managing the Work Environment and 

Facilities – ACT 
http://www.worksafe.act.gov.au/page/view/1403 

Justice and Community Safety Directorate, 

WorkSafe ACT 

20. Code of Practice: Work Health and Safety Consultation, Co-

operation, and Co-ordination – ACT 
http://www.worksafe.act.gov.au/page/view/1403 

Justice and Community Safety Directorate, 

WorkSafe ACT 

21. Employer requirements – Superannuation Guarantee – Federal 
http://www.ato.gov.au/Business/Employers-super/ 

Australian Taxation Office 

22. Fair Work Information Statement – ACT 
http://www.fairwork.gov.au/employment/fair-work-information-
statement/pages/default.aspx 

Australian Capital Territory Office 

Fair Work Ombudsman 

23. Occupational Health and Safety Management Systems – Federal 

ofsc@deewr.gov.au 

Department of Employment 

Office of the Federal Safety Commissioner 

24. National Code of Good Practice for Australian Apprenticeships 

– ACT 
http://www.australianapprenticeships.gov.au/publications/national-
code-good-practice-australian-apprenticeships 

Education and Training Directorate 

Training and Tertiary Education 

25. National Employment Standards – Federal (10 standards) 

N/A 

Fair Work Ombudsman 

26. National Privacy Principles – Federal 
http://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-act/national-privacy-principles 

Attorney General's Department 

Office of the Australian Information 

Commissioner (OAIC) 

27. National Standard for Manual Tasks – Federal 

worksafe@act.gov.au 

Safe Work Australia 

28. Workers Compensation – ACT 
http://www.worksafe.act.gov.au/workers_compensation/working_with/
workers 

Justice and Community Safety Directorate, 

WorkSafe ACT 

Business Operations  
29. APRA Licence – Music on Hold – Federal  
http://www.apra-
amcos.com.au/MusicConsumers/MusicinBusiness.aspx 

The Australasian Performing Right 

Association (APRA)/The Australasian 

Mechanical Copyright Owners Society 

(AMCOS), Production Music Department 

30. Code of Practice for Movable Signs – ACT 
http://www.tams.act.gov.au/city-services/city_rangers/movable_signs 

Territory and Municipal Services 

Directorate, Land Management and 

Planning 

31. National Code of Practice for the Preparation of Material Safety 

Data Sheets – ACT 
http://www.worksafe.act.gov.au/dangerous_substances/codes_of_pra
ctice 

Justice and Community Safety Directorate, 

WorkSafe ACT 

32. PPCA Licence – Music Video Clips/ Protected Sound Phonographic Performance Company of 
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Recordings – ACT 
http://www.ppca.com.au/music-users-/licensing-home/ 

Australia Ltd; Licensing Department 

33. Rates, Taxes and Duties – ACT 
http://www.revenue.act.gov.au/rates/certificate_of_rates,_land_tax_a
nd_other_charges 

Chief Minister and Treasury Directorate 

ACT Revenue Office 

34. Registration of a Trade Mark – Federal 
http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/ 

Department of Industry 

IP Australia 

Planning and Building  
35. Approvals on Completion of Building Work – ACT 
http://www.actpla.act.gov.au/publications_forms/info_packs/building_
approval_information_pack 

Environment and Sustainable Development 

Directorate Planning and Land Authority 

36. Building Code of Australia – ACT 
http://www.abcb.gov.au/about-the-national-construction-code/the-
building-code-of-australia 

Environment and Sustainable Development 

Directorate Planning and Land Authority 

37. Certificate of Occupancy and Use – ACT 
http://www.actpla.act.gov.au/topics/design_build/manage_constructio
n/occupancy_certificates 

Environment and Sustainable Development 

Directorate Planning and Land Authority 

38. Certificate of Regularisation – ACT 
http://www.actpla.act.gov.au/topics/design_build/manage_constructio
n/occupancy_certificates 

Environment and Sustainable Development 

Directorate Planning and Land Authority 

39. Development Approval (DA) and Building Approval (BA) – 

ACT 
http://www.actpla.act.gov.au/topics/design_build/da_assessment/dev
elopment_applications_-_a_quick_guide 

Environment and Sustainable Development 

Directorate Planning and Land Authority 

Environment and Resources  
40. Certificate of Compliance – ACT 
http://www.actpla.act.gov.au/topics/design_build/manage_constructio
n/occupancy_certificates 

Environment and Sustainable Development 

Directorate Planning and Land Authority 

Public Land and Roads  
41. Approval to Use Public Unleased Land – ACT  

http://www.tams.act.gov.au/city-services/public_land_use 

Territory and Municipal Services 

Directorate Land Management and Planning 

42. Grant of a Licence to Occupy the Use of Nature Strip – ACT 

http://www.actpla.act.gov.au/topics/design_build/da_assessme
nt/landscape 

Environment and Sustainable Development 

Directorate Planning and Land Authority 

Sumber: Australian Business Licence and Information Service, 2013) 
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Tentang Risa Bhinekawati 

 

Risa Bhinekawati adalah sosok yang sangat berminat dalam meningkatkan tata kelola 

pemerintahaan yang demoktratis, tata kelola perusahaan yang baik, dan pembangunan yang 

berkelanjutan di Indonesia dan negara berkembang lainnya. 

 

Risa memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun dalam berbagai posisi kepemimpinan senior di 

berbagai organisasi seperti Unilever, Ericsson, Bank Danamon, Kemitraan untuk Tata Kelola 

Pemerintahan (UNDP) dan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia. 

 

Risa memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia; MBA dari Australian National 

University; MIPP (Master for International Policies and Practices) dari George Washington 

University.  Risa telah menyelesaikan program Doktor di bidang manajemen (tanggung jawab 

sosial perusahaan) di Australian National University. Pada saat laporan ini diterbitkan, 

disertasinya sedang dalam evaluasi dari penilai eksternal. 

 

Karya Risa di bidang perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan masyakarat telah 

banyak mendapatkan penghargaan prestisius.  Program konversi sampah pasar Danamon Go 

Green” menjadi pemenang kedua BBC World Challenge 2009.  Program yang sama menjadi 

pemenang pertama penghargaan Metro TV-UNDP/MDGs untuk pengentasan kemiskinan 

berturut-turut di tahun 2008 dan 2009.  Risa juga membangun semangat relawan dan sinergi 

antara karyawan Danamon Simpan Pinjam dan Yayasan Danamon Peduli dalam mencetak dan 

memecahkan catatan Musium Rekor Indonesia (MURI) untuk membersihkan pasar di seluruh 

Indonesia secara serentak:700 pasar di tahun 2008 dan 750 pasar di tahun 2009. 

 

Secara akademis, Risa adalah penerima tiga penghargaan dari Pemerintah Australia: the 

Australian Leadership Award (2010), the Allison Sudradjat Award (2010) dan the Indonesia-

Australia Merdeka Fellowship (1998).  Risa juga menerima Merriman Fellowship (2005) dari 

George Washington University, Amerika Serikat. 

 

Risa adalah seorang istri dan ibu yang beraspirasi ingin membimbing anak satu-satunya menjadi 

warga negara yang baik.  Sejak Januari 2010 hingga Januari 2014 Risa cuti dari karir 

profesionalnya untuk kuliah S3 sambil menemani anaknya menyelesaikan SMA di Canberra, 

Australia. 

 

Sejak awal Pebruari 2014 Risa kembali ke Indonesia untuk meneruskan cita-citanya dalam ikut 

membangun Indonesia yang berkesinambungan dan seimbang dari segi ekonomi, lingkungan dan 

sosial. 


