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RINGKASAN 
 

Pandemi COVID-19 telah melanda pada hampir 209 negara di seluruh dunia. Berbagai kebijakan 
untuk mengurangi dan menghentikan pandemi ini dilakukan oleh pemerintah, diantaranya social 
distancing, physical distancing, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan larangan untuk 
berpergian (mudik).  Pada sisi lain, kebijakan ini bermanfaat untuk ketahanan kesehatan masyarakat, 
namun mempunyai dampak secara ekonomi yang signifikan bagi dunia usaha di Indonesia.  

Hal ini mendorong untuk dilakukannya survey secara online yang akan melihat sejauhmana 
dampak terhadap kegiatan ekonomi terjadi. Kegiatan UMKM yang menjadi bagian inti dari bisnis 
masyarakat diduga akan mengalami dampak yang sangat nyata. DPKM-UGM telah melakukan survey 
terhadap UMKM mitra binaan secara representatif dengan responden sebanyak 60 pelaku usaha.  

Sebaran reponden berada di wilayah DIY dan sekitarnya dengan variasi usaha diantaranya 
agribisnis, fashion/konveksi, furnitur/mebel, industri manufaktur, industri pangan dan kuliner, jasa, 
kerajinan, kesehatan, pariwisata, dan perdangan/retail.  

Hasil survey menunjukkan bahwa kegiatan bisnis para pelaku UMKM benar-benar terdampak 
oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
penurunan omset, penurunan order, dan penurunan pendapatan serta kendala-kendala lain terkait 
dengan kegiatan usaha seperti proses produksi, pemasaran, dan distribusi. Para pelaku UMKM 
mengharapkan adanya bantuan dana/modal usaha, pemasaran produk, dan kebutuhan pokok. Mereka 
juga membutukan alat-alat kesehatan yang dapat mendukung proes produksi selama pandemi. 





Informasi Dasar Usaha 

Berdasarkan total responden UMKM, sebagian besar tergolong usaha mikro dengan jenis bidang usaha 
terbanyak dari bidang industri panggan dan kuliner, bidang kerajinan, dan bidang fahsion/konveksi. 



Informasi Dasar Usaha 

Struktur modal usaha kebanyakan berasal dari modal sendiri dan sebaran asal konsumen selain berasal 
dari daerah lokal, kebanyakan berasal dari luar kota/DIY mulai dari daerah-daerah di Jawa Tengah seperti 
Magelang, Semarang, Solo; daerah-daerah di Jawa Barat, DKI Jakarta, Bandung; daerah-daerah di Jawa 
Timur, hingga ke luar pulau Jawa, seperti Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dll. 



1. Kegiatan Usaha selama Pandemi COVID-19 

Selama pandemi COVID-19, kegiatan usaha yang dilakukan oleh sebagian pelaku UMKM tidak berjalan 
seperti biasanya bahkan hingga harus menghentikan kegiatan usaha untuk sementara waktu selama 
periode pandemi dikarenakan beberapa alasan terkait penurunan daya beli, pangsa pasar yang sepi, dan 
kendala-kendala lain  dalam proses produksi dan distribusi. 

2 (3,3%) 



Tanggung Jawab terhadap Karyawan selama Pandemi COVID-19 

Sebagian pelaku UMKM memutuskan untuk merumahkan karyawan dan memberikan gaji tidak penuh 
kepada karyawan selama pandemi COVID-19.  



2. Stimulus Usaha selama Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kredit usaha yang diambil oleh sebagian pelaku UMKM. Mereka 
yang kredit usahanya mengalami kemacetan selama pandemi COVID-19 memerlukan suntikan dana/modal 
usaha agar tetap dapat bertahan selama periode pandemi masih berlangsung. 



Selama pandemi COVID-19, sebagian besar pelaku UMKM tidak mendapatkan stimulus/pendanaan baik 
dari otoritas perbankan, lembaga pemerintah, maupun dari lembaga lainnya. Namun, terdapat keringanan 
berupa penangguhan angsuran pokok dan perpanjangan jangka waktu pinjaman. 

Stimulus dari Otoritas Perbankan, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Lain 



Pandemi COVID-19 juga berdampak kegiatan produksi dan distribusi yang menyebabkan para pelaku 
UMKM untuk menghentikan kegiatan produksi untuk sementara dan terganggunya kegiatan distribusi 
karena adanya pembatasan terkait penanganan pandemi COVID-19 serta daya beli yang menurun dan 
ketersediaan bahan baku. 

3. Kegiatan Produksi dan Distribusi selama Pandemi COVID-19 



4. Pemasaran selama Pandemi COVID-19 

Kegiatan pemasaran bagi sebagian pelaku UMKM tidak berjalan selama pandemi COVID-19 ini dikarenakan 
pangsa pasar yang sepi dan terkait dengan aturan pembatasan sosial yang diberlakukan selama pandemi 
sehingga para pelaku usaha harus menutup tokonya untuk sementara yang menyebabkan kegiatan 
pemasaran tidak berjalan secara maksimal. 



Media Pemasaran 

Kegiatan pemasaran paling banyak dilakukan melalui media sosial, diantaranya yang paling banyak 
digunakan adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kegiatan pemasaran yang lain dilakukan secara 
konvensional serta melalui marketplace, diantaranya yang paling banyak digunakan adalah  Shopee, 
Bukalapak, dan Tokopedia. 



5. Kendala selama Pandemi COVID-19 

Selama pandemi COVID-19, sebagian besar pelaku  UMKM mengalami perubahan omset yang mencapai 
50-100% dan persentase penurunan order paling banyak mencapai 75-100% dari rata-rata penjualan pada 
kondisi normal. 



Penurunan Pendapatan 

1 (1,7%) 

Selama pandemi COVID-19, hampir seluruh responden (59 dari 60 UMKM) mengalami  penurunan 
pendapatan dikarenakan daya beli konsumen yang menurun dan minimnya bahan baku. Berdasarkan grafik 
penurunan pendapatan, persentase penurunan pendapatan para pelaku UMKM kebanyakan mencapai 75-
100% dari rata-rata pendapatan pada kondisi normal. 



Selama pandemi COVID-19, para pelaku UMKM 
rata-rata tidak mengalihkan bisnisnya dan tetap 
bertahan dan fokus menjalankan jenis usaha yang 
menjadi keterampilan dan keahliannya masing-
masing. Kendala modal untuk memulai usaha baru 
juga menjadi pertimbangan. 

Sebagian lain mengalihkan bisnisnya ke 
pertanian dan jenis-jenis usaha lain yang sedang 
dibutuhkan masyarakat selama pandemi, seperti 
berjualan sembako dan kebutuhan pokok sehari-
hari dan membuat masker kain dan APD, agar tetap 
mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup. 

Pengalihan Kegiatan Bisnis selama Pandemi COVID-19 



Berdasarkan hasil survey kondisi UMKM, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bisnis para 
pelaku UMKM benar-benar terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi 
sekarang ini. Terbukti dengan adanya perubahan omset, penurunan order, dan penurunan 
pendapatan serta kendala-kendala lain terkait dengan kegiatan usaha seperti proses 
produksi yang terganggu dan kegiatan pemasaran dan distribusi yang terhambat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagian pelaku UMKM yang terdampak oleh 
pandemi COVID-19 ini tetap berusaha untuk mempertahankan bisnisnya dan sebagian lain 
berusaha untuk  mengalihkan kegiatan bisnisnya ke jenis usaha lain agar tetap 
mendapatkan penghasilan. 

Para pelaku UMKM yang terdampak selama periode pandemi ini juga mengharapkan 
adanya bantuan dana/modal usaha, pemasaran produk, dan bantuan sembako/kebutuhan 
pokok serta alat-alat kesehatan seperti masker, handsanitizer, dan APD selama periode 
pandemi COVID-19  ini belum reda. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 




