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PENDAHULUAN 
 
Selama dua tahun terakhir, ekonomi dunia mengalami 
serangkaian gejolak, dimulai dari Pandemi COVID-19 di 
tahun 2020, perang Rusia-Ukraina, hingga normalisasi 
ekonomi Amerika Serikat. Perang Rusia-Ukraina yang 
terjadi pada saat belum tuntasnya pemulihan ekonomi 
dunia pasca pandemi COVID-19, membuat terjadinya 
perlambatan peningkatkan ekonomi dunia. Bahkan 
banyak negara berada pada kondisi stagflation, yakni 
kondisi dimana terjadinya inflasi yang juga dibarengi 
dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang ditandai 
dengan meningkatnya angka pengangguran. 
 
Pengumuman kenaikan suku bunga Amerika Serikat 
membuat stabilitas ekonomi banyak negara kian 
terganggu. Nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami 
penurunan bertahap sejak awal Juni 2022, sedangkan 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHGS) terlihat fluktuatif 
dan cenderung melemah sebagaimana pada Gambar 1. 
 
Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya 
dalam menjaga kondisi pasar modal Indonesia, salah satu 
poin penting adalah penguatan basis investor domestik 
yang dapat mengurangi capital outflow yang mungkin 
terjadi pasca FED meningkatkan suku bunga sebesar 
0.75% poin. Melihat kondisi ini, Indonesia perlu 
melakukan pergeseran strategi dengan mulai fokus 
membekali masyarakat lokal untuk mulai berinvestasi 
melalui instrumen pasar modal.  Policy brief ini disusun 
berdasarkan kondisi pasar modal Indonesia pada tahun 
2020 hingga 2022, dibandingkan dengan kondisi tahun 
2013 yang pada saat itu the FED juga melakukan tapering 
off dan menaikkan suku bunga pasca Global Financial 
Crisis (GFC). Dalam policy brief ini akan disampaikan 
kajian mengenai pentingnya penguatan investor 
domestik dan pemberdayaan instrumen pasar modal 

 

Baru-baru ini Federal Reserve Board (FED) 
merilis bahwa mereka setuju untuk 
menaikkan tingkat suku bunga sebesar 0,75% 
setelah melakukan tapering off (pengurangan 
pembelian obligasi negara yang dilakukan 
sejak awal tahun 2022).  Tindakan ini 
berdampak besar bagi negara lain, terutama 
negara emerging economy seperti Indonesia. 
Pada tahun 2013, Indonesia, Brazil, India, 
Afrika Selatan, dan Turki (the “Fragile Five”) 
mengalami dampak terburuk dari tapering off 
Amerika Serikat. Nilai tukar Rupiah terhadap 
USD turun signifikan, pasar saham dan pasar 
obligasi juga mengalami penurunan drastis. 
Namun, Indonesia dan India dapat pulih lebih 
cepat dibandingkan tiga negara lainnya, 
dimana ekonomi Indonesia dan India kembali 
stabil dalam jangka waktu tujuh bulan1. 

Belajar dari pengalaman taper tantrum tahun 
2013, policy brief ini memberikan 
rekomendasi, khususnya untuk sektor pasar 
modal, dalam rangka mengurangi dampak 
signifikan dari resesi yang mungkin terjadi, 
terutama dalam hal penguatan pasar 
keuangan domestik, dan upaya pembiayaan 
melalui pasar modal untuk pemulihan Usaha 
Kecil dan Menengah (UMKM). 

Silakan kutip karya ini sebagai: 
Sagita R. Policy Brief: Pasar Modal: Penguatan Domestik Investor 
dalam Menghadapi Potensi Krisis dan Pemulihan UMKM. No. 4. 
2022. htpps://ppi.id/policy-brief-pemulihan-domestik-investor-
dalam-pemulihan-umkm 
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dalam rangka pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) dalam menjaga stabilitas sistem 
keuangan. Sebagai penutup policy brief ini menawarkan 

rekomendasi dalam upaya memperluas dan 
memperkuat basis investor serta meningkatkan 
penggunaan instrumen pasar modal oleh UMKM. 

 

 

Gambar 1  Nilai Tukar Rupiah, IHGS, dan Inflasi tahun 20222-3 

 

INVESTOR PADA PASAR MODAL INDONESIA 
TAHUN 2013 dan 2022 
 
Tapering off dan peningkatan suku bunga yang dilakukan 
Amerika Serikat saat ini merupakan normalisasi yang 
dilakukan pasca pandemi COVID-19, sedangkan 
normalisasi yang dilakukan pada tahun 2013 dilakukan 
pasca GFC 2008. Terdapat perbedaan kondisi ekonomi 
Indonesia pada tahun 2013 dan 2022.  
 
Salah satu dampak terbesar dari tapering off 2013 dapat 
dilihat dari penurunan IHSG yang cukup signifikan pada 
bulan September 2013 hingga menyentuh angka 3.900 
Rupiah. Kondisi Investasi Indonesia saat itu masih 
didominasi oleh Foreign Direct Investment (FDI), 
sedangkan portofolio investasi walaupun porsinya lebih 
kecil dari FDI namun proporsi investor domestik 
Indonesia saat itu masih lebih kecil jika dibandingkan 
investor asing dengan porsi di atas 50% sebagaimana 
Gambar 2, sehingga peningkatan suku bunga di Amerika 
Serikat menyebabkan investor asing menarik dananya 
keluar yang menyebabkan tingginya capital outflow dan 
Rupiah melemah yang ditunjukkan pada Gambar 3. 
 
Sejak pandemi COVID-19 terjadi pergeseran komposisi 
investor pada pasar modal Indonesia, di mana sejak akhir 
2020 hingga saat ini investor domestik mulai 
mendominasi dan komposisinya mencapai hampir 60% 
per Maret 2022 yang ditunjukkan pada Gambar 4. 
Kondisi ini cukup menguntungkan Indonesia pada saat 
suku bunga FED meningkat dan investor asing mulai 
menarik dananya dari negara-negara berkembang. 
Capital outflow yang mungkin terjadi diprediksi tidak 
akan sebanyak tapering off tahun 2013 sehingga 
stabilitas sistem keuangan dapat terjaga. 

UMKM INDONESIA DAN POTENSI 
PENDANAAN MELALUI PASAR MODAL 
 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 
yang sebagai berperan sebagai tulang punggung 
perekonomiannya, sangat merasakan dampak yang 
signifikan dari pandemi COVID-19 tidak hanya dari aspek 
total produksi tetapi juga dari sisi jumlah pekerja yang 
kehilangan pekerjaannya. Menurut data Kementerian 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, lebih dari 95% unit 
usaha di Indonesia terdiri dari usaha mikro yang 
berkontribusi sebesar 60% terhadap Produk Domestik 
Bruto (PDB) Indonesia dan 97% terhadap penyerapan 
tenaga kerja4. Oleh karena itu, akses dan pemanfaatan 
keuangan melalui pasar modal menjadi peran penting 
khususnya bagi UMKM guna menghidupkan kembali 
perekonomian Indonesia. 
 
Salah satu upaya yang dilakukan pasar modal Indonesia 
untuk membantu pembiayaan usaha menengah adalah 
menerbitkan peraturan Securities Crowdfunding (SCF) 
pada tahun 2020. SCF adalah mekanisme pelayanan 
penawaran efek melalui jaringan sistem elektronik yang 
terbuka untuk umum untuk menerbitkan efek seperti 
saham terbatas dan penerbitan surat utang; prosesnya 
mirip dengan Initial Public Offering (IPO). 
 
Pada saat peraturan ini dikeluarkan, hanya terdapat tiga 
platform yang mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Namun, total penggalangan dana dari 
ketiga platform ini sekitar Rp 88 miliar, 69 emiten, dan 
7,928 investor (per Juni 2020). Jumlah ini tumbuh secara 
signifikan selama masa pemulihan COVID-19, seperti 
diilustrasikan pada Gambar 5. 
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Gambar 2  Kepemilikan efek tahun 20135 
 
 
 

 

Gambar 3  IHSG dan nilai tukar rupiah tahun 20136-7 
 
 
 

 
Gambar 4  Kepemilikan efek tahun 2021 dan 20228 
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Gambar 5  Statistik SCF9 
 
 
Terdapat potensi besar untuk pemulihan UMKM pasca 
pandemi COVID-19 melalui SCF, sehingga SCF dapat 
dipertimbangkan sebagai salah satu solusi alternatif 
dalam mendukung UMKM Indonesia untuk 
menghidupkan kembali bisnisnya. Selain itu, SCF juga 
menjadi alternatif investasi bagi investor untuk memiliki 
perusahaan dengan jumlah dana yang lebih kecil 
ketimbang berinvestasi langsung di pasar saham atau 
obligasi.  
 
Akan tetapi masih banyak para UMKM yang belum 
mengetahui tentang mekanisme SCF ini.  Dalam 
perkembangan literasi hingga saat ini, masih terdapat 
gap pada indeks literasi keuangan Indonesia. Survei 
Nasional Inklusi Keuangan dan Literasi melaporkan 
bahwa indeks inklusi keuangan mengalami peningkatan 
dari 67,7% pada tahun 201610 menjadi 76,19% pada 
tahun 201911. Berdasarkan survei yang sama, indeks 
literasi keuangan juga menunjukkan peningkatan yaitu 
meningkat 8,33% poin dari 29,7% pada 201610 menjadi 
38,03% pada 2019. Jika dibandingkan pada survei 201911, 
indeks inklusi keuangan (76,19%) dan indeks literasi 
keuangan (38,03%), terdapat celah yang mungkin 
menjadi ruang perbaikan untuk sistem pasar modal 
Indonesia. 
 
 

REKOMENDASI DAN PENUTUP 
 
Terkait dengan penguatan pasar keuangan domestik 
yang erat kaitannya dengan meningkatkan investor 
domestik, dan upaya pembiayaan melalui pasar modal 
untuk pemulihan UMKM, terdapat tiga rekomendasi 
yang disampaikan dalam policy brief ini: 
 
1. Meningkatkan Literasi Keuangan 
- Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian 

Keuangan dan Kementerian Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama untuk 

mengenalkan tentang keuangan dengan 
memasukkan pelajaran tentang ilmu keuangan ke 
dalam kurikulum sekolah. Hal ini penting untuk mulai 
mengenalkan tentang keuangan sejak dini agar anak 
sudah mendapatkan pembekalan untuk investasi 
masa depan. 

- Meningkatkan workshop / seminar tentang investasi 
pasar modal ke universitas-universitas. Mahasiswa 
adalah garis depan para calon pekerja, di mana 
pembekalan tentang investasi sangat penting ketika 
mereka sudah mulai bekerja dan mendapatkan 
penghasilan.  

- Meningkatkan kerja sama dengan para asosiasi 
industri UMKM untuk mengenalkan potensi 
mendapatkan dana melalui pasar modal, salah 
satunya melalui SCF. 

- Melakukan pendampingan intensif terhadap UMKM 
dalam menghimpun dana melalui pasar modal.  

 
2. Memperluas Basis Investor Domestik 
- Diperlukan upaya pengenalan instrumen investasi 

pasar modal yang lebih intensif kepada masyarakat 
melalui seminar / workshop yang harus dilakukan 
oleh para lembaga keuangan khususnya yang terlibat 
langsung dalam pasar modal. Hal ini penting agar 
masyarakat semakin paham dengan instrumen 
investasi yang ada di pasar modal. 

- Memberikan intensif bagi angkatan kerja muda (di 
mana saat ini mendominasi populasi Indonesia) untuk 
melakukan investasi di pasar modal. Hal ini penting 
untuk mendorong kaum muda berinvestasi  

- Mendorong para institusi keuangan, khususnya 
institusi yang berkaitan dengan pasar modal, untuk 
memiliki program investasi bagi para pekerja. Hal ini 
penting agar para pekerja institusi keuangan memiliki 
andil dalam penguatan basis investor domestik. 

- Menciptakan lebih banyak investasi ritel, seperti 
obligasi ritel, yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 
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3. Meningkatkan pengawasan terhadap financial 
technology (fintech) 
Penerapan sistem teknologi pengawasan yang 

kredibel dan terintegrasi untuk mendapatkan 
kepercayaan investor dan para pelaku UMKM untuk 
mendapatkan dana dan melakukan transaksi melalui 
mekanisme SCF dengan berkolaborasi intensif dengan 
para pelaku dan Asosiasi terkait. 
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