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TELAAH  PUSTAKA 
 

 

2.1 . Produk Unggulan 

Konsep tentang potensi unggulan daerah sudah lama muncul dan banyak dilakukan oleh 

pemerintah daerah dengan tujuan untuk lebih menggali potensi daerah sekaligus 

mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, sehingga tidak jarang beberapa kabupaten/ 

kota memiliki beberapa potensi unggulan. Pemerintah daerah akan senantiasa 

menampilkan ciri khas dan keunggulan yang tidak dimiliki  oleh kabupaten/ kota yang lain. 

Pengembangan produk unggulan daerah diharapkan mampu membangun citra positif 

sebuah kabupaten/ kota sehingga perlahan-lahan dapat menjadi ikon/ simbol daerah dan 

secara tidak langsung dapat mempromosikan keunggulan-keunggulan lain yang belum 

terekspos. Produk unggulan daerah dapat dihasilkan melalui serangkaian proses mulai 

dari penciptaan nilai, pemanfaatan seluruh potensi sumber daya secara optimal, 

menghasilkan nilai lebih bagi peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat serta 

memiliki peluang yang luas terhadap masuknya investasi dari luar daerah. Proses 

penciptaan produk unggulan daerah dapat dimulai dengan melakukan identifikasi produk-

produk yang berasal dari sektor usaha kecil dan menengah sehingga hal ini dapat 

menjadi sebuah upaya untuk mengembangkan sumber daya lokal dan optimalisasi 

seluruh potensi daerah. 

Sebuah produk dapat dikatakan unggulan jika memiliki daya saing yang tinggi di pasaran 

dan harus memiliki banyak keunggulan yang menyebabkan perbedaan dengan produk 

lainnya. Produk unggulan daerah adalah unggulan daerah yang memiliki ciri khas dan 

keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat 

memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal (Ahmadjayadi, 2011). 

Produk unggulan apapun yang ada tentunya diperlukan pengelolaan dan 

pengembangan serta pemasaran yang sinergis. Agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan 

daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara 

nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat 
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maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan 

investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga 

mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestic dan /atau menembus 

pasar ekspor (Sudarsono, 2001) 

Produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah 

dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah 

lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi 

persaingan global (Kementerian Koperasi &UKM). Produk Unggulan atau Komoditi 

unggulan: 

1. Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan /ciri spesifik, kualitas 

bagus, harga murah);  

2. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dapat dikem-

bangkan;  

3. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat perdesaan;  

4. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan 

pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia;  

5. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit. 

Bank indonesia memiliki sudut pandang lain dalam penentuan komoditas unggulan, 

yaitu menggunakan potensi dasar,  sehingga dapat dikatakan unggul jika : 

1.   Aspek pasar dan pemasaran untuk memastikan bahwa komoditas yang 

dihasilkan dapat dipasarkan dengan baik. 

2.   Aspek teknik dan produksi untuk menentukan kapasitas produksi daerah 

sekaligus pengendalian kualitas hasil produksi. 

3.   Aspek sosial ekonomi dan lingkungan untuk menentukan daya dukung 

sumber daya ekonomi daerah serta kaitannya dengan lingkungan. 

4.   Aspek manajemen dan legalitas untuk menjamin kelancaran proses produksi 

komoditas unggulan 

5.   Aspek keuangan untuk memastikan dukungan dana yang cukup bagi 

pelaksanaan proses produksi. 

Defenisi dari Bank Indonesia sudah lebih luas dan relatif lebih detail dalam 

mendefenisikan produk/ komoditas unggulan. Bukan semata-mata hanya bersifat 

aspek ekonomi tetapi sudah melibatkan aspek pasar dan manajemennya serta aspek 
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tehnik/produksi dan pembiayaannya (keuangan).  Namun kriteria yang banyak 

digunakan oleh pemerintah daerah terhadap penentuan komoditas unggulan adalah 

produk khas daerah, memiliki jumlah unit usaha relatif banyak dibanding komoditas 

lain, banyak menyerap tenaga kerja dan memenuhi kepentingan beberapa dinas 

daerah yang terkait.   

Menurut direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri, bahwa berdasarkan 

Surat Edaran Nomor 050.05/2910/III/BANDA tanggal 7 Desember 1999, ditentukan 

kriteria komoditas unggulan sebagai berikut: 

1. Mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, 

industry dan jasa. 

2. Mempunyai daya saing tinggi di pasaran, baik ciri, kualitas maupun harga 

yang kompetitif serta jangkauan pemasaran yang luas, baik di dalam negeri 

maupun global 

3. Mempunyai ciri khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak (tenaga 

kerja setempat) 

4. Mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku yang cukup banyak, stabil, 

dan berkelanjutan. 

5. Difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, baik 

dalam kemasan maupun pengolahannya . 

6. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan 

pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat 

7. Ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak 

merusak budaya setempat. 

Berdasarkan berbagai definisi tentang produk unggulan di atas, dapat dirumuskan 

dua kunci utama tentang produk unggulan, yaitu berorientasi pada dukungan sumber 

daya (resources driven) dan berorientasi pada dukungan daya saing/ kemampuan 

pasar  (market driven).  Disperindag, 2015 merumuskan bahwa indikator untuk 

masing-masing dukungan adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan Sumber Daya (resources driven) terdiri  dari 

a. Bahan baku yang meliputi ketersediaan bahan baku lokal dan proporsi 

penggunaan bahan baku lokal 
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b. Bahan penolong yang meliputi ketersediaan bahan penolong dan proporsi 

penggunaan bahan penolong 

c. Tenaga kerja yang meliputi ketersediaan tenaga kerja terampil dan 

penyerapan tenaga kerja 

d. Ketersediaan sarana produksi 

e. Ketersediaan teknologi produksi 

f. Dukungan institusi/ lembaga 

g. Keterkaitan dengan berbagai jenis usaha yang lain (backward and forward 

linkages) 

2. Dukungan daya saing/ kemampuan pasar  (market driven) terdiri dari  

a. Pasar yang meliputi pertumbuhan penjualan, peluang memasuki pasar 

eksport dan jangkauan wilayah pemasaran 

b. Nilai tambah 

Berdasarkan penilaian atas pada dukungan sumber daya (resources driven) dan 

berorientasi pada dukungan daya saing/ kemampuan pasar  (market driven), peta 

atas produk dikategorikan menjadi 4 yaitu produk unggulan, produk potensial kaitan 

pasar, produk potensial kaitan sumber daya dan produk tertinggal (Disperindag, 

2015). 

1. Produk Unggulan 

Produk unggulan adalah produk yang memiliki dukungan yang kuat baik dari 

sisi sumber daya maupun dari sisi daya saing/ pasar 

2. Produk Potensial Kaitan Pasar 

Produk Potensial Kaitan Pasar adalah produk yang memiliki dukungan yang 

kuat dari sisi sumber daya namun memiliki dukungan yang rendah dari sisi 

daya saing/ pasar 

3. Produk Potensial Kaitan Sumber Daya 

Produk Potensial Kaitan Sumber Daya adalah produk yang memiliki dukungan 

yang rendah dari sisi sumber daya namun memiliki daya saing yang kuat 

4. Produk Tertinggal 

Produk tertinggal adalah produk yang memiliki dukungan lemah baik dari sisi 

sumber daya maupun dari sisi daya saing/ pasar 
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2.2 Klaster 

2.2.1 Batasan Klaster 

Istilah “klaster (cluster)” mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan,  kelompok, 

himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan  atau atas dasar 

karakteristik tertentu. Dalam konteks ekonomi “klaster industri (industrial cluster) 

 merupakan terminologi yang mempunyai pengertian khusus tertentu. Menurut Porter 

(2000) mengartikan klaster sebagai “a geographically proximate group of 

interconnected enterprises and associated institutions in a particular field, linked by 

commonality and complementarity”.  Klaster  merupakan konsentrasi geografis  

perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Klaster 

mendorong industri untuk bersaing satu sama lain. Selain industri, klaster termasuk 

juga pemerintah dan industri yang memberikan dukungan pelayanan seperti 

pelatihan, pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan teknologi. Secara sempit 

Schmitz (1997) mendefinisikan klaster sebagai grup perusahaan yang berkumpul 

pada satu lokasi dan bekerja pada sektor yang sama. Sementara JICA (2004) 

memberi batasan klaster sebagai pemusatan geografis industri-industri terkait dan 

kelembagaan-kelembagaannya. 

Mengingat perkembangan sarana transportasi dan telekomunikasi telah 

mengurangi pentingnya kedekatan secara geografis, oleh karena itu batasan 

geografi menjadi fleksibel tergantung dari kepentingannya, yaitu: (1) merujuk dari 

segi usaha (business), klaster diidentifikasikan atas daerah yang luas di 

sepanjang pertalian-pertalian industri. Ini artinya bisa mencakup satu desa, 

kabupaten, provinsi bahkan lintas provinsi yang berkaitan (2) Sedangkan 

dipandang dari kepentingan pembangunan daerah, batasan geografis 

dipergunakan dalam konteks kontribusinya terhadap ekonomi daerah dan 

kesejahteraan penduduknya. 

Para pelaku (stakeholders) dalam suatu klaster biasanya  dikelompokkan kepada 

usaha inti, usaha pemasok, usaha pendukung, usaha terkait, dan pembeli, serta 

institusi pendukung (”non industri”). Istilah inti, pendukung dan terkait 

menunjukkan peran pelaku dalam klaster industri tertentu dan tidak ada hubungan 

dengan tingkat kepentingan para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh 

siapa saja tergantung pada tingkat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu.  

Klaster memiliki pengertian lebih luas dari ”sentra” yang telah dikenal umum. 

Sentra lebih merupakan pengelompokan aktivitas bisnis yang serupa/sejenis di 
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suatu lokasi. Satu atau beberapa sentra bisa merupakan bagian integral dan 

sebagai ”titik masuk (entry point)” dari upaya pengembangan (perkuatan) suatu 

klaster industri. Di tingkat lokal, yakni provinsi Jawa Tengah, hasil kesepakatan 

Rakor Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah 

Tanggal 11 Agustus 2011, memberi batasan klaster sebagai berikut : 

 

Klaster adalah sekumpulan usaha atas produk barang/jasa tertentu 

dalam suatu wilayah, yang membentuk kerjasama dengan usaha 

pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan efisiensi kolektif 

berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat. 

 

Dari berbagai batasan klaster, batasan dari hasil Rakor FPESD tersebut yang 

relatif komprehensif atau utuh karena klaster dapat dijabarkan kedalam alur input, 

proses dan output atau hasil dari pengembangan klaster secara jelas Dari sisi 

Input menunjukan sekumpulan usaha atas produk/jasa tertentu yang terdiri dari 

usaha/ industri inti, usaha pendukung antara lain : pemasok (bahan baku, 

penolong asesoris ), distributor, teknologi informasi, kemasan, jasa angkutan dan 

lain-lain; usaha terkait yang meruapakan  usaha yang bisa dikerjasamakan 

dengan usaha inti diluar usaha pendukung dan kemudian lembaga pendukung  

mulai dari lembaga pemerintah, asosiasi, LSM, Lembaga keuangan (Bank, Modal 

Ventura), Lembaga pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya dari sisi Proses 

merujuk pada kerjasama yang mampu menciptakan efisiensi kolektif.Usaha inti 

saling berhubungan secara intensif dan membentuk kemitraan dengan industri 

pendukung dan usaha terkait dengan didukung oleh jasa-jasa / prasarana 

pendukung. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya 

transaksi, menciptakan aset secara kolektif, dan meningkatkan inovasi sehingga 

bermanfaat untuk mendorong spesialisasi produk (bahkan proses) dan mengubah 

keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Sedangkan dari sisi  

Output berorentasi pada terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan 

akhir dari penerapan kebijakan klaster bukan hanya untuk kemajuan dunia usaha 

tetapi juga masyarakat secara luas akan menguntungkan antara lain melalui 

tersedianya produk/jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau, peningkatan 

lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, masyarakat, penyerapan bahan 

baku lokal dan terjaganya keseimbangan lingkungan sekitar. Dengan demikian 

klaster juga akan menjaga keseimbangan tiga pilar keberhasilan dunia usaha, 
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yang dikenal dengan sebutan 3P yaitu profit (keuntungan), people (kesejahteraan) 

dan planet (lingkungan) 

2.2.2 Pengelompokan Klaster 

Provinsi Jawa Tengah melalui Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya 

(FPESD) telah mengelompok klaster-klaster di Jawa Tengah kedalam tiga 

kelompok besar meliputi; klaster industri, klaster pertanian dan pariwisata. Tabel 

2.1 memperlihatkan kriteria yang digunakan untuk memasukan suatu jenis usaha 

tertentu dapat dijadikan klaster.  

 

Tabel.2.1 Kriteria Klaster 

Klaster Industri Klaster Pertanian Klaster Pariwisata 

1. Merupakan produk 

unggulan daerah atau 

IKM yg berpotensi 

1. Kelompok usaha/KU 

pertanian telah aktif minimal 

3 tahun 

1. Memiliki karakteristik 

dan daya tarik wisata 

yang diminati 

2. Mempunyai 

keterkaitan yang kuat;  

2. KU berpotensi/minat 

menjadi penggerak dalam 

mendorong agribisnis & 

ketahanan pangan; 

2. Memiliki produk 

unggulan yg dominan; 

3. Memiliki keunikan 

lokal 

3. Dipercaya untuk 

bekerjasama; 

3. Keterbukaan 

masyarakat terhadap 

kepariwisataan; 

4. Tersedianya SDM 

yang memiliki 

ketrampilan 

4. Agroklimat cocok untuk 

budidaya pertanian; 

4. Memiliki aksesibilitas 

 5. Lahan tersedia, Kompak 

dalam skala ekonomi ; 

5. Keterkaitan dg Daya 

Tarik Wisata lain 

 6. Komoditas unggulan yang 

bernilai ekonomis tinggi  

6. Memiliki infrastruktur 

dan layanan 

pendukung serta; 

  7. Memiliki amenitas.  

 

2.2.3  Klaster dan  Produk Unggulan Daerah 

Klaster dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi UMKM  dan ekonomi di 
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daerah. Menurut  Bappenas (2005) pengembangan klaster akan  meningkatkan 

keahlian pelaku melalui proses pembelajaran, bersama antar perusahaan potensial 

yang ada dalam klaster; perusahaan-perusahaan yang ada dalam  klaster secara 

bersama sama akan mendapatkan keahlian komplemen yang tidak akan didapatkan 

bila perusahaan-perusahaan tersebut bertindak sendiri sendiri; setiap perusahaan 

yang ada dalam klaster memperoleh potensi economic of scale dengan adanya 

spesialisasi produksi serta dengan adanya pasar bersama atau melalui pembelian 

bahan mentah bersama sehingga bisa mendapatkan diskon besar; memperkuat 

hubungan sosial dan hubungan informal lainnya yang dapat menumbuhkan 

penciptaan ide dan bisnis baru dan memperbaiki arus informasi dalam klaster, 

misalnya memungkinkan penyedia finansial (seperti perbankan) dalam menentukan 

pengusaha yang layak pinjam, bagi pelaku bisnisuntuk mencari penyedia jasa yang 

baik dan  membangun infrastruktur profesional, legal, finansial, dan jasa spesialis 

lainnya. Sebelumnya secara spesifik  Scorsone (2002)  mengungkapkan bahwa 

klaster membawa keuntungan sebagai berikut : 

1. Lokalisasi ekonomi. Melalui klaster, dengan memanfaatkan kedekatan lokasi, 

industri yang menggunakan input (informasi, teknologi atau layanan jasa) yang 

sama dapat menekan biaya perolehan dalam penggunaan jasa tersebut. Misalnya 

pendirian pusat pelatihan di klaster akan memudahkan akses industri pelaku 

klaster tersebut. 

2. Pemusatan tenaga kerja. Klaster akan menarik tenaga kerja dengan berbagai 

keahlian yang dibutuhkan klaster tersebut, sehingga memudahkan industri pelaku 

klaster untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dan mengurangi biaya 

pencarian tenaga kerja. 

3. Akses pada pertukaran informasi dan patokan kinerja. industri yang tergabung 

dalam klaster dapat dengan mudah memonitor dan bertukar informasi mengenai 

kinerja supplier dan nasabah potensial. Dorongan untuk inovasi dan teknologi 

akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan perbaikan produk. 

4. Produk komplemen. Karena kedekatan lokasi, produk dari satu pelaku klaster 

dapat memiliki dampak penting bagi aktivitas usaha industri yang lain. Disamping 

itu kegiatan usaha yang saling melengkapi ini dapat bergabung dalam pemasaran 

bersama. 

Mencermati berbagai keuntungan pendekatan klaster diatas sudah seharusnya 
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pengembangan produk unggulan daerah berbasis klaster. Namun saat ini belum 

banyak daerah yang telah berhasil dalam melakukan pengembangan produk 

unggulan daerah berbasis klaster. Kalaupun ada, pengembangan produk unggulan 

daerah masih terlihat parsial, terutama dimulai dari tahapan penentuan produk 

unggulan daerah, tidak ada adanya roadmap pengembangan, dan lemahnya 

keterkaitan antar unsur dalam pembentukan klaster. Ada daerah yang telah 

berkembang produk unggulan daerahnya, namun keberlanjutannya tidak dijaga, 

sehingga jaminan terhadap pasokan bahan bakunya menjadi persoalan yang serius. 

Selain itu, ada juga daerah yang cukup maju dalam pengembangan produk 

unggulannya, dengan pasar yang mampu menampung seluruh produksi yang ada, 

namun nilai tambah tidakdiciptakan (agro processing), sehingga manfaat lebih 

banyak dinikmati oleh pihak luar 

Beberapa produk unggulan yang berkembang dalam lingkup pendekatan klaster dan 

dikenal luas antara lain klaster Batik (Yogkarta, Pekalongan); Logam ( Ceper, Tegal), 

Furniture (Jepara, Klaten). Sementera di negara Asean  yang terbukti telah mampu 

memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian negara yang 

bersangkutan antara lain klaster industri elektronik (Malasyia); Klaster pertanian, 

klaster makanan dan klaster pariwisata (Thailand). Melalui pendekatan klaster ini 

dimungkinkan strategi pengembangan multisektoral sehingga strategi ini memberi 

tekanan pada mata ratai hubungan antara industri inti (dalam hal ini industri yang 

menghasilkan produk unggulan), industri-industri terkait, industri pendukung dan jasa-

jasa lainya yang saling bekerjasa sama untuk menciptakan efisiensi kolektif.  

Keberadaan produk unggulan berbasis klaster juga mendorong terciptanya 

spesialilasi dan mengubah keunggulan komparatif menjadi kompetitif. Produk 

unggulan berbasis klaster akan membentuk rantai nilai (value chain) antar 

perusahaan dengan berbagai besaran, antar industri, sehingga memiliki efek 

peningkatan nilai tambah melalui peningkitan produktivitas karena adanya proliferasi 

spesialisi antar pelaku usaha.  Selain itu, melalui pendekatan klaster ini akan tercipta 

lingkungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha termasuk di dalamnya 

UMKM, dalam meningkatkan daya saingnya. Pada akhirnya pengembangan produk 

unggulan berbasis klaster bukan hanya akan membuka peluang investasi pada 

industri yang menghasilkan produk unggulannya saja tetapi juga pada jenis industri 

terkait dan pendukung serta jasa pendukungnya (Supramono et all, 2013). Dengan 

demikian produk unggulan daerah jika dikembangkan melalui pendekatan klaster 

yang memungkinkan terjadinya pengembangan industri inti, industri-industri terkait, 
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industri pendukung dan jasa-jasa lainya secara bersama-sama,usaha kerjasama 

untuk menciptakan efisiensi kolektif, peluang investasi usaha pada jenis industri 

pendukung dan terkait dan terciptanya Iklim usaha yang kondusif. 

Di Salatiga, pendekatan klaster telah digunakan dalam rangka pengambangan 

UMKM. Melalui pendekatan klaster ini akan tercipta lingkungan usaha yang kondusif 

bagi para pelaku usaha termasuk di dalamnya UMKM, dalam meningkatkan daya 

saingnya. Kedekatan lokasi dapat menekan biaya perolehan dalam penggunaan jasa. 

Konsentrasi geografis  UMKM di Salatiga terpapar dalam peta klaster Salatiga di 

bawah ini 

 

Gambar 3.1. Peta Klaster Kota Salatiga 
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2.3 UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 

UMKM merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perorangandan/atau badan 

usaha. Berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM yang 

dikeluarkan oleh Kementrian koperasi dan UMKM, maka dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa kelompok usaha berikut :  

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil usaha hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2. 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 memiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan 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 sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar rupiah). 

 

Tabel 2.2. Kriteria UMKM 

Usaha Kriteria 

Aset Omset 

Mikro ≤ Rp. 50 puluh juta ≤ Rp. 300 ratus juta 

Kecil >Rp. 50 puluh juta  -  Rp 500 

juta 

> Rp. 300 ratus juta – Rp 2.5 

Milyar 

Menngah >  Rp. 500 Juta – Rp. 10 

Milyar 

> Rp 2,5 Milyar – Rp. 50 Milyar 

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM 


