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Beberapa UU dan Peraturan tentang UKM :

1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha 

Kecil

4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang 

Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang 

Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan

6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil 

dan Menengah

7. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan 

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan

8. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan 

Badan Usaha Milik Negara

9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah
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Definisi Usaha Kecil
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Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian 

Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil 

dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan 

usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan 

usaha yang tidak sehat.”

Menurut BPS, 

suatu usaha yang dijalankan oleh kurang dari 4 tenaga 

kerja disebutindustri rumah tangga, kemudian jika usaha 

dijalankan oleh 5-19 pekerja di golongkan kepada 

industri kecil dan jika usaha dijalankan oleh 20 - 99 

pekerjadi golongkan industri menengah
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UU RI NO 20 TAHUN 2008 
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Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini. 
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UU RI NO 20 TAHUN 2008 
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Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam UndangUndang ini. 

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha 

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, 

dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi 

di Indonesia. 
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ASAS DAN TUJUAN

1. ASAS :

2. a. Kekeluargaan

a. b. Demokrasi ekonomi

b. c. Kebersamaan

c. d. Efisiensi berkeadilan

d. e. Berkelanjutan

e. f. Berwawasan lingkungan

f. g. Kemandirian

g. h. Keseimbangan kemajuan

h. i.  Kesatuan ekonomi nasional 
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TUJUAN :

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam 

rangka membangun perekonomian 

nasional berdasarkan demokrasi 

ekonomi yang berkeadilan.
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Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : 

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan 

prakarsa sendiri; 

b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan 

berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah

d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

dan 

e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian secara terpadu. 
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Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : 

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri; dan 

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat 

dari kemiskinan. 
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Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 
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KRITERIA

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

endraya.lecture.ub.ac.id

Kriteria Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 

Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 

kegiatan ekonomi di Indonesia.
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NO URAIAN KRITERIA

ASSET OMZET

1 USAHA MIKRO Max 50 jt Max 300 jt

2 USAHA KECIL > 50 – 500 jt > 300 – 2,5 M

3 USAHA MENENGAH > 500 – 10 M > 2,5 M – 50 M
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KRITERIA UMKM VERSI  LAIN

Beberapa negara memeiliki definisi 

dan kriteria tersendiri terkait 

keberadaan UKM, ada tiga faktor 

utama yang sering jadi patokan 

dalam menentukan kriteria, yaitu :

1. Jumlah tenaga kerja

2. Pendapatan/omzet

3. Jumlah Asset
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Singapura 

mendefinisikan UKM sebagai 

usaha yang memiliki minimal 30% 

pemegang saham lokal serta aset 

produktif tetap (fixed productive 

asset) di bawah SG $ 15 juta.

Korea Selatan, mendefinisikan 

UKM sebagai usaha yang 

jumlahnya di bawah 300 orang dan 

jumlah assetnya kurang dari US$ 

60 juta.
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KRITERIA UMKM VERSI  LAIN

World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

Micro Enterprise, dengan kriteria :

a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang

b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu

c. Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu

Small Enterprise, dengan kriteria :

a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang

b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta

c. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta

Medium Enterprise, dengan kriteria :

a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang

b. Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta

c. Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta
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KRITERIA UMKM VERSI  LAIN

European Commision, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :

a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang

b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta

c. Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta

Small-sized Enterprise, dengan kriteria :

a. Jumlah karyawan kurang dari 50 orang

b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta

c. Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta

Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :

a. Jumlah karyawan kurang dari 250 orang

b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta

c. Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta
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KLASIFIKASI UKM

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal 

sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima

2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin 

tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki 

jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak 

dan ekspor

4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki 

jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi 

Usaha Besar (UB)
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Definisi IKM

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat 

lebih tinggi, termasuk jasa industri (Pasal 1 angka 2 UU Perindustrian).
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Kriteria industri kecil dan industri menengah berdasarkan Pasal 3

Permenperin 11/2014 yaitu :

a. Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha; dan

b. Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih

besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling

banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha.
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DISKUSI DAN TUGAS : 

1. Mencari konsep dan kriteria pembagian 

usaha mikro, kecil dan menengah dari 

negara-negara di benua eropa, asia, 

amerika dan australia

2. Buat tabulasi, contoh dan perbedaan UMKM 

dan IKM 

3. Apakah manfaat/keunggulan dan kelemahan 

UMKM dan IKM?
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