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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

saha mikro kecil dan menengah yang biasa disebut 

UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada 

berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan 

masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan tidak 

dapat menafikan betapa sangat besar peran UMKM dalam 

menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, 

mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan 

dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan. 

 UMKM di negara berkembang seperti di Indonesia, 

sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial 

dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya 

jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, 

proses pengembangan yang tidak merata antara daerah 

perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. 

Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya 

penanggulangan masalah-masalah tersebut. 

 UMKM disebut sebagai usaha yang mampu bertahan 

dalam kondisi krisis. UMKM biasanya lebih elastis, fleksibel, 

dan adaptif, sehingga modal menjadi awal dalam menggarap 

usahanya. Pelaku usaha kecil dan menengah biasanya juga 

memiliki motivasi sangat tinggi untuk mengembangkan 

usahanya. Dengan modal seadanya, UMKM bersemangat dan 

U 
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antusias untuk mengembangkan usahanya. kecenderungan 

menangani sendiri semua proses pengerjaan dari awal hingga 

akhir. Dari pengumpulan bahan baku, produksi hingga 

pemasaran tidak jarang dilakukan oleh seorang saja, sehingga 

disinilah sebuah kekuatan luar biasa yang sangat mendorong 

pelaku usaha kecil dan menengah terus bangkit dalam segala 

musim. 

 Dari statistik dan riset yang dilakukan UMKM 

mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur 

secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM 

merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam 

perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman 

perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi 

dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Oleh 

karena itu perlu adanya kesadaran kita untuk mengembangkan 

UMKM di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan 

masyarakat.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran 

yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut 

Wakil Ketua Kadin Indonesia dalam jangka lima tahun terakhir 

kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

selalu diatas 50% dan sumbangsih UMKM terhadap 

penyerapan tenaga kerja diatas 90% (Bussiness Review, 2015).  

 

A. Karakteristik UMKM 

Karakteristik UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda 

dengan karakteristik di negara transisi lainnya. Secara umum, 

dalam menjalankan usahanya UMKM memiliki karakteristik 

bisnis sebagai berikut : 

1. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai 

usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang 

kurang dari pendiri atau pemiliknya. 

2. Terbatasnya sumber – sumber dana yang dapat 

dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti 

dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun 
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dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan 

menengah. 

3. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif 

rendah. Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan 

untuk menyediakan jaminan, pembukuan dan lain 

sebagainya. 

4. Banyak dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti 

pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan 

pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

5. Umumnya sektor UMKM kurang mampu membina 

hubungan dengan perbankan. 

 

Oleh karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya 

UMKM (paling tidak secara potensial) seperti yang diuraikan 

di atas tersebut, tidak heran kenapa pemerintah-pemerintah di 

hampir semua NSB (termasuk Indonesia) sudah sejak lama 

mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim 

kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk 

mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Tidak 

hanya itu, lembaga-lembaga internasional pun, seperti Bank 

Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Organisasi Dunia 

untuk industri dan Pembangunan (the United Nation Industry 

and Development/UNIDO) dan banyak negara donor lewat 

kerja sama-kerja sama bilateral juga sangat aktif selama ini 

dalam upaya-upaya pengembangan (capaticy building). 

 

B. Peran UMKM di Indonesia 

 Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk 

mengkaji ulang peranan usaha skala mikro kecil dan menengah 

(UMKM). Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat 

sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran 

sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di 

Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UMKM 

ternyata tak bisa diabaikan.  
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 Negara-negara berkembang mulai mengubah 

orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman di negara-

negara berkembang tentang peranan dan sumbangsih UMKM 

dalam pertumbhan ekonomi. UMKM memainkan peran-peran 

penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, 

tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetapi juga di 

negara-negara maju. 

 Di negara maju, UMKM berperan sangat penting 

karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak 

tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar. Di negara 

sedang berkembang, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika 

Latin UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari 

perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi 

kelompok miskin, distribusi pendapatan, pengurangan 

kemiskinan, dan pembangunan ekonomi pedesaan (Tambunan, 

2012:1). Tambunan menambahkan, dilihat dari kontribusinya 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor non-migas, 

khususnya produk-produk manufaktur, inovasi, dan 

pengembangan teknologi, peran UMKM di negara sedang 

berkembang masih relatif rendah. 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian 

nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan 

UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini 

perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar diberbagai 

belahan dunia.  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan 

dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM 

diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, 

termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan 

kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

maksimum. Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang 
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tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-

sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini 

mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa 

negara melalui usaha pakaian jadi (garment), barang-barang 

kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis. 

 Peranan dalam bidang sosial bahwa UMKM disini 

mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi 

ketimpangan pendapatan, terutama di negara berkembang. 

Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang 

dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga 

bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. 

Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa 

bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. 

Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar 

rakyat. 

 

C. Petunjuk Penggunaan Buku 

Buku ini membahas kepentingan UMKM yang 

merupakan integrasi teori dan praktik dari berbagai aspek yang 

menjadi perhatian untuk perkembangan UMKM yang meliputi 

Konsep dan definisi UMKM, Marketing Online untuk UMKM 

secara online, Pelaporan Keuangan UMKM dan standar 

pelaporan keuangan yang berlaku, Perizinan usaha dan HAKI 

untuk usaha UMKM serta etika bisnis UMKM..  

 Buku ini juga akan memberikan kesempatan bagi para 

mahasiswa/i untuk melakukan studi kritis terhadap 

perkembangan pemahaman tentang UMKM dan kendalanya 

serta cara mnegatasinya. Dalam proses ajar mengajar, 

mahasiswa/i akan lebih berperan untuk mengarahkan setiap 

diskusi. 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulisan buku ini 

selayaknya dilakukan dengan semangat inovasi untuk UMKM. 

Oleh sebab itu, buku ini dirancang sebagai suatu konsep untuk 

UMKM. Adapun sistematika penyusunan buku untuk UMKM 

ini adalah terdiri dari bab-bab sebagai berikut: 
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Bab Topik 

1 Pendahuluan 

2 Konsep dan Definisi UMKM 

3 Marketing Online untuk UMKM 

4 Pelaporan Keuangan untuk UMKM 

5 Standar Pelaporan Keuangan UMKM 

6 Perizinan Usaha untuk UMKM 

7 HAKI untuk produk UMKM 
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BAB II 

KONSEP DAN DEFINISI UMKM 

 

 

 

 

 

 
efinisi dan konsep UMKM berbeda menurut Negara. 

Oleh karena itu, memang sulit membandingkan 

pentingnya atau peran UMKM antar Negara. Tidak 

ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah MIE dari 

sebuah UK, atau sebuah UK dari sebuh UM, dan yang terakhir 

ini dari sebuah UMI. Namun demikian, secara umum sebuh 

UMI mengerjakan lima (5) atau kurang pekerja tetap; 

walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan 

pekerja yang digaji, yang didalam literature sering disebut self-

employeement.  

Sedangkan sebuah UKM bisa berkisar antar kurang dari 

100 pekerja, misalnya di Indonesia, ke 300 pekerja, misalnya di 

China. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara 

yang juga menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk 

gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. 

Bahkan dibanyak Negara, definisi UMKM berbeda antar 

sector, misalnya di Thailand, India, dan China atau bahkan 

berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah. 

Untuk mengatur agar Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di Indonesia agar memperoleh jaminan kepastian 

dan keadilan usaha dan untuk menghadapi perkembangan 

lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global 

maka pemerintah mengganti Undang-Undang No. 9 tahun 1995 

D 
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tentang Usaha Kecil dengan Undang-Undang No. 20 tahun 

2008. 

Dari segi pencatatan keuangan, aturannya telah jelas 

diatur dalam pasal 16 sampai 19 UU No. 20 tahun 2008 dengan 

meningkatkan kemampuan manajerial. Untuk meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia menggalakkan lembaga 

yang ada untuk melakukan pendidikan, pelatihan, bimbingan 

dan konsultasi dalam rangka penigkatan kemampuan 

manajerial teknik produksi, mutu produk, pelayanan, desain 

teknologi, sumberdaya manusia dan pemasaran. 

 

A. Konsep dan Definisi UMKM 

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU 

memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), 

diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik 

(BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 

tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi 

UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang 

lainnya.  

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang 

dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro 

(UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan 

tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha 

Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara 

Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 

200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan 

bangunan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM 

berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan 

entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, 

sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang 

memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil 

didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah 

melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset 

per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva 

setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan 

yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan 

koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, 

petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, 

pedagang barang dan jasa) 

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-

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

Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-

undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU 

No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil 

adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) 

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; dan (2) 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).  

Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah 

adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) 

kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima 

puluh milyar rupiah). 
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1. Pengertian UMKM 
a. Usaha Mikro  

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

b. Usaha Kecil. 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang 

No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil 

dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per 

tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas 

Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp.500.000.000, - (lima ratus juta rupiah). 

Usaha Kecil dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2008 

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. 

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.”  

 Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 

1995 adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, - 

(Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha 

http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2012/12/undang-undang-menyangkut-umkm.html#.Udaa1TtHLiw
http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2012/12/definisi-umkm.html
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2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah) 

3. Milik Warga Negara Indonesia 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau 

berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Menengah atau Usaha Besar 

5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang 

tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan 

hukum, termasuk koperasi. 

 

Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 

2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

1. 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.  

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

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

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 

 

Ciri-ciri usaha kecil 

 Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah 

tetap tidak gampang berubah; 

 Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak 

berpindah-pindah; 

 Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan 

walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai 

dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat 

neraca usaha; 

 Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP; 

 Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman 

dalam berwira usaha; 
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 Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan 

modal; 

 Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha 

dengan baik seperti business planning. 

 

Contoh usaha kecil 

 Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki 

tenaga kerja; 

 Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul 

lainnya; 

 Pengrajin industri makanan dan minuman, industri 

meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, 

industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; 

 Peternakan ayam, itik dan perikanan; 

 Koperasi berskala kecil. 

 

c. Usaha Menengah 

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 

tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi 

kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat 

menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah). 

Usaha Menengah dalam UU no. 20 tahun 2008 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 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Kriteria usaha menengah : 

http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2013/07/undang-undang-no-9-tahun-1995-tentang.html#.UduQBTtHLiw
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 Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi 

yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan 

pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, 

bagian pemasaran dan bagian produksi; 

 Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan 

sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan 

untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk 

oleh perbankan; 

 Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi 

perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan 

dll; 

 Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin 

tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan 

lingkungan dll; 

 Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; 

 Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang 

terlatih dan terdidik. 

 

Contoh usaha menengah : 

 Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap 

komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara 

merata, yaitu: 

 Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala 

menengah; 

 Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor; 

 Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen 

dan jasa transportasi taksi dan bus antar proponsi; 

 Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan 

logam; 

 Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan 

marmer buatan. 

 

2. Klasifikasi dan Kriteria UMKM 

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat 

diklasifikasikan menjadi 4(empat) kelompok yaitu : 
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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 

 

Sedangkan kriteria UMKM berdasarkan Asset dan Omzet bisa 

dijelaskan dalam tabel di bawah ini : 

 

No. URAIAN 
KRITERIA 

ASSET OMZET 

1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2 USAHA KECIL > 50 Juta – 500 Juta 
> 300 Juta – 2, 5 

Miliar 

3 USAHA MENENGAH 
> 500 Juta – 10 

Miliar 

> 2, 5 Miliar – 50 

Milia 

 

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga 

kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang 

digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai 

usaha kecil atau besar, sebagai berikut :  

 
 Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha 

Menengah 

Usaha Besar 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

>4 orang 5-19 orang 20-99 orang > 100 orang 
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B. Batasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Berikut ini adalah batasan atau kriteria usaha kecil dan 

menengah menurut beberapa organisasi dan peraturan yang 

berlaku : 

 

a. Undang-Undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah 

Batasan usaha mikro, kecil dan menengah menurut 

Undang-undang No.20/2008 adalah: 

1. Usaha mikro. Usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan 

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

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

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

2. Usaha kecil. 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 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 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

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

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah).  

3. Usaha Menengah. Usaha ekonomi produk 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 yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 

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

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 
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tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 

puluh milyar rupiah). 

 

b. Badan Pusat Statistik 

Batasan usaha mikro, kecil dan menengah menurut 

badan pusat statistik adalah: 

1. Usaha mikro. Usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 

orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak 

dibayar.  

2. Usaha kecil. Usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 

orang.  

3. Usaha Menengah. Usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 

99 orang. 

 

c. Bank Indonesia 

Batasan usaha mikro, kecil dan menengah menurut 

Bank Indonesia adalah: 

1. Usaha mikro. (SK. Direktur BI No.31/24//Kep/DER 

tanggal 5 Mei 1998). Usaha yang dijalankan oleh rakyat 

miskin atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga 

sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha 

mudah untuk exit dan entry.  

2. Usaha kecil. 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 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 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 
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paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah).  

3. Usaha Menengah (SK Dir. BI No.30/45/Dir/Uk tgl 5 Jan 

1997). Omzet tahunan < 3 Milyar Asset = Rp. 5 milyar 

untuk sektor industri Asset = Rp.600 juta di luar tanah dan 

bangunan untuk sektor non industri manufacturing. 

 

d. Bank Dunia 

Batasan usaha mikro, kecil dan menengah menurut 

Bank Dunia adalah: 

1. Usaha kecil. Usaha yang memiliki pekerja kurang dari 20 

orang.  

2. Usaha Menengah. Usaha yang memiliki pekerja 20 sampai 

250 orang dan asset = US$ 500 ribu di luar tanah dan 

banguan. 

 

C. Kelebihan dan Kelemahan UMKM 

Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas 

yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai 

kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. 

UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda 

ekonomi suatu negeri, bukan hanya karena ia adalah benih 

yang memampukan tumbuhnya bisnis besar, melainkan juga 

karena ia menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat yang 

bagi bisnis besar dinilai kurang efisien secara biaya. 

 

Berikut adalah beberapa kelebihan UMKM : 

1. Fleksibilitas Operasional 

Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil 

yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk 

menentukan keputusan. Hal ini membuat UMKM lebih 

fleksibel dalam operasional kesehariannya. Kecepatan reaksi 

bisnis ini terhadap segala perubahan (misalnya: pergeseran 

selera konsumen, trend produk, dll.) cukup tinggi, sehingga 

bisnis skala kecil ini lebih kompetitif. 

2. Kecepatan Inovasi 

http://citraleka.com/CMBlog/tips-mengelola-ukm-menata-organisasi-kerja/
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Dengan tidak adanya hirarki pengorganisasian dan 

kontrol dalam UMKM, produk-produk dan ide-ide baru dapat 

dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. Meski ide 

cemerlang itu berasal dari pemikiran karyawan – bukan 

pemilik – kedekatan diantara mereka membuat gagasan 

tersebut cenderung lebih mudah didengar, diterima, dan 

dieksekusi. 

 

3. Struktur Biaya Rendah 

Kebanyakan usaha kecil menengah tidak punya 

ruang kerja khusus di kompleks-kompleks perkantoran. 

Sebagian dijalankan di rumah dengan anggota keluarga sendiri 

sebagai pekerjanya. Hal ini mengurangi biaya ekstra 

(overhead) dalam operasinya. Lebih jauh lagi, usaha menengah 

kecil juga menerima sokongan dari 

pemerintah,  organisasi non-pemerintah, dan bank dalam 

bentuk kemudahan pajak, donasi, maupun hibah. Faktor ini 

berpengaruh besar bagi pembiayaan dalam pembentukan dan 

operasional mereka. 

 

4. Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik 

UKM tidak wajib untuk memperoleh kuantitas 

penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai titik balik 

(break even point – BEP) modal mereka. Faktor ini 

memampukan usaha kecil menengah untuk fokus di sektor 

produk atau pasar yang spesifik. Contohnya: bisnis kerajinan 

rumahan bisa fokus menggarap satu jenis dan model kerajinan 

tertentu dan cukup melayani permintaan konsumen tertentu 

untuk bisa mencapai laba.  

Berbeda dengan industri kerajinan skala besar yang 

diharuskan membayar biaya sewa gedung dan gaji sejumlah 

besar karyawan sehingga harus selalu mampu menjual sekian 

kontainer kerajinan untuk menutup biaya operasional 

bulanannya saja. Di atas adalah 4 (empat) Kelebihan UMKM 

yang bisa dijadikan sumber motivasi dan selalu dipertahankan 

oleh para pengelola usaha kecil menengah. 

http://citraleka.com/CMBlog/tips-mengelola-ukm-menata-organisasi-kerja/
http://citraleka.com/CMBlog/memilih-karyawan-3-tips-memilih-pekerja-yang-cocok-untuk-bisnis-anda/
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Ukuran usaha kecil menengah selain memiliki 

kelebihan juga mengandung kekurangan yang membuat 

pengelolanya mengalami kesulitan dalam menjalankan 

tugasnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 

mengelola usaha kecil menengah antara lain: 

 

1. Sempitnya Waktu untuk Melengkapi Kebutuhan 

Sebab sedikitnya jumlah pengambil keputusan dalam 

usaha kecil menengah, mereka kerap terpaksa harus pontang-

panting berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya, yakni: 

produksi, sales, dan marketing. Hal ini bisa mengakibatkan 

tekanan jadwal yang besar, membuat mereka tidak bisa fokus 

menyelesaikan permasalahan satu persatu. 

Tekanan semacam ini bisa muncul tiba-tiba ketika 

bisnis mereka memperoleh order dalam jumlah yang besar, 

atau beberapa order yang masuk dalam waktu hampir 

bersamaan. Lebih dahsyat lagi jika suatu ketika ada lembaga 

bisnis besar yang merasa terancam dan mulai melancarkan 

serangan yang tidak fair demi menyingkirkan pesaing 

potensialnya. 

 

2. Kontrol Ketat atas Anggaran dan Pembiayaan 

Usaha skala kecil umumnya memiliki anggaran yang 

kecil. Akibatnya, ia kerap kali dipaksakan membagi-bagi dana 

untuk membiayai berbagai kebutuhan seefisien mungkin. 

Ketidakmampuan untuk mengumpulkan modal yang lebih 

besar juga memaksa usaha kecil menengah menjalankan 

kebijakan penghematan yang ketat, terutama untuk mencegah 

kekurangan pembiayaan operasional sekecil apapun. 

Kekurangan pembiayaan operasional yang tidak dicegah bisa 

mengakibatkan kebangkrutan, sebab kapasitas UMKM untuk 

membayar hutang biasanya hampir tidak ada. 
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3. Kurangnya Tenaga Ahli 

Usaha kecil menengah biasanya tidak mampu 

membayar jasa tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan 

tertentu. Hal ini merupakan kelemahan usaha kecil menengah 

yang sangat serius. Apalagi jika dibandingkan dengan lembaga 

bisnis besar yang mampu mempekerjakan banyak tenaga ahli. 

Kualitas produk barang atau jasa yang bisa dihasilkan 

tanpa tenaga ahli sangat mungkin berada di bawah standar 

tertentu. Akibatnya, kemampuan persaingan bisnis skala kecil 

ini di pasar yang luas bisa sangat kecil. 

Begitulah 3 (tiga) kelemahan UMKM yang harus selalu 

diperhatikan dan dijadikan motivasi bagi para pengelola usaha 

skala kecil. Tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh 

semua jenis usaha kecil menengah adalah: “Mewujudkan 

pertumbuhan modal di tengah berbagai keterbatasan sumber 

daya, tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan.” 

Selain kelemahan diatas UKM juga menghadapi dua 

permasalahan utama yaitu masalah finansial dan masalah non 

finansial (organisasi manajemen). Masalah finansial yang 

terjadi antara lain : 

1. Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana 

yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM.  

2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan 

UKM 

3. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur 

kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu 

sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.  

4. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik 

disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak 

tersedianya informasi yang memadai. 

5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang 

cukup tinggi 

6. Banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan belum 

adanya manajemen keuangan yang transparan maupun 

kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.  
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 Sedangkan permasalahan non finansial yang biasanya 

dihadapi UMKM antara lain : 

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan 

quality control yang disebabkan oleh minimnya 

kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi 

serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. 

2. Kurangnya pengetahuan atcan pemasaran, yang 

disebabkan oleb terbatasnya informasi yang dapat 

dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena 

keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan 

produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. 

3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta 

kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. 

4. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan 

akuntansi.  

5. Industri pendukung yang lemah. 

6. UKM yang memanfaatkan/menggunakan sistem cluster 

dalam bisnis belum banyak. 

7. Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat 

dimanfaatkan. 

8. Kurangnya lembaga yang dapat membantu 

mengembangkan ekspor. 

9. Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor. 

10. Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang 

birokratis.  

11. Pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan 

dengan UKM, termasuk masalah perpajakan yang belum 

memadai;  

12. Masih terjadinya mismatch antara fasilitas yang disediakan 

oleh pemerintah dan kebutuhan UKM;  

13. Kurangnya linkage antar UKM sendiri atau antara UKM 

dengan industri yang lebih besar. 
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Kedudukan UMKM dalam perekonomian nasional 

adalah sebagi berikut : 

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan 

ekonomi di berbagai sektor.  

2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.  

3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi 

lokal dan pemberdayaan masyarakat.  

4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi. 

5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui 

kegiatan ekspor.  

 

Pemberdayaan UMKM agar keluar dari 

permasalahannya bisa diperbaiki dari beberapa aspek, antara 

lain : 

 

1. Aspek Manajerial 
Upaya yang dilakukan terkait aspek manajerial meliputi 

peningkatan produktivitas, kemampuan pemasaran, dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

 

2. Aspek Permodalan 
Dalam aspek permodalan upaya yang dilakukan 

meliputi pemberian bantuan modal, dalam bentuk penyisihan 

keuntungan BUMN sebesar 1-5 persen dan kewajiban untuk 

menyalurkan kredit bagi usaha mikro dan kecil minimum 20 

persen dari portafolio kredit bank, serta kemudahan kredit. 

 

3. Program Kemitraan 
Upaya yang dilakukan melalui program kemitraan 

adalah mengembangkan program kemitraan dengan usaha 

besar baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, Pola PIR, 

Keterkaitan Hulu-Hilir (forward linkage), Keterkaitan Hilir-

Hulu (backward linkage), Modal Ventura, dan Subkontrak. 
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4. Pengembangan Sentra Industri 

Upaya yang dilakukan melalui pengembangan sentra 

industri adalah mengembangkan sentra industri kecil dalam 

suatu kawasan apakah berbentuk PIK (pemukiman industri 

kecil), LIK (lingkungan industri kecil), SUIK (sarana usaha 

industri kecil) yang didukung oleh UPT (unit pelayanan teknis) 

dan TPI (tenaga penyuluh industri). 

 

5. Program Pembinaan 

Upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk 

pembinaan adalah pembinaan untuk bidang usaha dan daerah 

tertentu lewat KUB (kelompok usaha bersama), KOPINKRA 

(koperasi industri kecil dan kerajinan). 

Sistem pembiayaan yang diterima UMKM berasal dari 

beberapa sumber, antara lain : 

1. Sistem Pembiayaan Mikro terdiri dari pembiayaan dengan 

pola arisan dan gotong royong, dan pembiayaan melalui 

program pemerintah, seperti BKK, Kredit Usaha Rakyat 

Kecil (KURK). 

2. Sistem Pembiayaan Perbankan berasal dari Pembiayaan 

melalui produk-produk kredit perbankan. 

3. Sistem Pembiayaan Pasar Modal 

4. Sistem Pembiayaan Multifinance (modal ventura, 

pegadaian, dll) 

 

Dinamika Industri Kecil dan Menengah 

Kelompok ekonomi Marxis mengemukakan beberapa 

alasan mengapa industri kecil dikembangkan dan bisa 

berkembang. Alasan tersebut bukan hanya merupakan alasan 

idealis tapi karena alasan-alasan yang rasional baik secara 

ekonomis maupun sosial yaitu : 

a) Industri kecil memperkuat kedudukan penguasa nasional 

yang sudah bergerak di lapangan dan merupakan modal bagi 

pembangunan yang mendasar dari sumber bahan pertanian 

dan bahan lokal lainnya,  
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b) Industri kecil membutuhkan modal yang relatif kecil 

sehingga memudahkan para pengusaha untuk mendirikan 

usaha dengan hanya menggunakan mesin-mesin yang 

sederhana,  

c) Industri kecil umumnya mengkhususkan diri pada produksi 

barang konsumsi dan ini dalam batas-batas tertentu 

melepaskan sebagian beban import dan devisa. 

 

M. Dawam Rahardjo (1986) mengemukakan: 

“Pengembangan industri kecil juga bisa mengurangi tendensi 

monopoli merupakan cara yang efektif untuk pembentukan 

kapital dan bagi perencana, sektor ini sejalan dengan usaha 

mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan 

kebudayaan”. 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat dilihat 

dengan jelas bahwa industri kecil mempunyai peranan yang 

sangat penting atau vital dalam kehidupan ekonomi atau 

pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam hal permodalan bagi 

industri kecil ini pemerintah memberikan perhatiannya. Agar 

langkah permodalan dan pengembangan mencapai hasil, maka 

pemerintah membuat UU tentang usaha kecil secara realistis 

merumuskan bagaimana dan darimana usaha kecil 

mendapatkan biaya baik sebagai modal dasar juga dalam 

langkah-langkah pengembangan usaha. Pemerintah, dunia 

usaha dan masyarakat dilibatkan dalam penyediaan 

pembiayaan yang meliputi :  

a) Kredit perbankan,  

b) Pinjaman lembaga keuangan bukan bank,  

c) Modal Ventura,  

d) Pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). 

 

Pengembangan IKM penggerak perekonomian daerah 

diarahkan pada :  

1) Menetapkan suatu kerangka kebijakan pengembangan IKM 

penggerak perekonomian daerah yang selaras antara 
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kebijakan pengembangan IKM nasional dan kebijakan 

pembangunan di daerah 

2) Meningkatkan IKM penggerak pembangunan daerah di 

bidang teknologi, manajemen dan kualitas SDM yang 

didukung oleh berbagai pihak: Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan lembaga terkait 

3) Memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di 

daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya di daerah 

4) Memperluas jangkauan pasar, dari lokal menjadi pasar antar 

provinsi bahkan pasar ekspor melalui peningkatan daya 

saing dan informasi pasar luar negeri. (Kementrian KUKM, 

2008) 

 

Untuk mewujudkan visi, misi dan arah pengembangan 

IKM penggerak perekonomian daerah ditetapkan kebijakan 

sebagai berikut : 

1) Pengembangan industri ditekankan pada upaya optimalisasi 

penggunaan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan 

nilai tambah, memperkuat struktur industri, memenuhi 

kebutuhan pasar dalam negeri dan memperkuat daya saing 

produk terutama dalam pasar bebas AFTA Tahun 2003 

2) Selalu mengacu kepada pengaruh lingkungan internal dan 

eksternal, yaitu faktor kekuatan dan kelemahan serta 

peluang dan ancaman yang dimiliki masing-masing 

komoditas terpilih dari kelompok IKM penggerak 

perekonomian daerah  

3) Memperkuat struktur industri melalui hubungan vertikal 

hulu hilir antara pemasok/penghasil dengan pengguna bahan 

baku dan hubungan kemitraan antara lembaga terkait 

dengan IKM atau antara perusahaan besar dengan IKM 

terpilih 

4) Menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, antara 

lain: kemudahan yang dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan, fasilitasi untuk dukungan akses 

permodalan, akses pasar, akses teknologi informasi, 
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peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan 

pelatihan.” 

 

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Industri 

Kecil dan Menengah 

Menurut Mintaroem, et al (2002) bahwa dalam rangka 

pembinaan dan pengembangan industri kecil perlu adanya 

modal kerja dan investasi, salah satunya dengan melalui 

pengembangan kredit usaha kecil perbankan, dan sejenisnya. 

Selain itu juga perlunya kemampuan sumber daya manusia 

melalui pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi industri 

kecil. 

Kuncoro (2000) mengemukakan bahwa pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi harus lebih 

diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun disadari bahwa 

pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi 

menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, 

keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, 

kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya 

kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini 

mengakibatkan lembaga tersebut tidak mampu menjalankan 

usahanya dengan baik. Selanjutnya Kuncoro (2000) 

mengemukakan bahwa cecara lebih spesifik, masalah mendasar 

yang dihadapi pengusaha kecil menengah adalah : Pertama, 

kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar 

pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan 

dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-

sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi 

dana manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan 

jaringan usaha kerja sama antarpengusaha kecil (sistem 

informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang 

kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, 

pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan 

kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap 

usaha kecil menengah dan koperasi.  
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Menurut Jafar Hafsah (2004) bahwa Pengembangan 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada hakikatnya 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi 

oleh IKM, maka ke depan perlu diupayakan pemerintah di 

antaranya adalah perlu meningkatkan pelatihan bagi IKM baik 

dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan 

pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan 

usahanya. Di samping itu juga, perlu diberi kesempatan untuk 

menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktikkan 

teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. 

Kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi 

pengembangan usaha kecil, haruslah dikaitkan dengan 

pengendalian ekonomi makro secara hati-hati. Berdasarkan 

prinsip good governance, menurut Boebningar dalam Isono 

Sadoko (1995), kebijakan penting yang harus diperhatikan 

dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah adalah: 

1) Terciptanya iklim kebijakan yang positif, tergantung pada 

kemampuan negara dalam menerjemahkan tujuan 

pembangunan. 

2) Memberikan kesempatan formal dalam proses formulasi, 

implementasi dan evaluasi kebijakan. 

3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, 

untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan. 

  

Hal ini berarti bahwa termasuk pengusaha kecil 

memiliki peluang yang sama dalam proses pembangunan. 

Namun pengembangan usaha kecil, telah mengalami hambatan 

utama yaitu :  

1) Tidak ada koordinasi di antara institusi pendukung, sehingga 

pelayanan bersifat sporadis 

2) Adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk 

menjalankan program dan investasi secara kreatif dan 

fleksibel;  

3) Tidak ada saluran aspirasi bagi pengusaha kecil. 
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Langkah strategis pengembangan IKM dalam rangka 

pengembangan IKM dilakukan langkah strategis yang 

meliputi :  

a) Perkuatan program 

b) Perkuatan Sumber Daya Manusia 

c) Perkuatan kelembagaan 

d) Perkuatan operasional pendampingan perusahaan dan 

sentra IKM Perkuatan jejaring kerja 

e) Peningkatan anggaran dan efisiensi pelaksanaannya. 

(Laporan pengembangan sektor IKM Depperindag, 2007) 

 

Telah yang dilakukan oleh Marzuki Usman (1998) 

mengemukakan ada empat faktor yang mendorong rapuhnya 

ekonomi nasional sebagai akibat ketidakberdayaan usaha kecil, 

yaitu: 

1) Implikasi kebijakan usaha telah menimbulkan kesenjangan 

struktural. 

2) Dalam pembinaan usaha kecil, belum jelas pemihakan agar 

bisa memiliki akses dan produktivitas sama dengan usaha 

besar. 

3) Belum sepenuhnya usaha kecil berorientasi bisnis karena 

jiwa wiraswasta yang rendah. 

4) Belum adanya lembaga keuangan yang khusus melayani 

kepada usaha kecil 

  

Berbagai studi tentang pengembangan usaha kecil di 

Indonesia, menunjukkan bahwa usaha kecil mengalami 

kelemahan hampir di seluruh aspek, seperti: pengadaan bahan 

baku, teknik produksi, manajemen, permodalan, pemasaran dan 

sumber daya manusia (Marzuki Usman; 1998) 

 Sejalan dengan harapan agar usaha kecil memperoleh 

manfaat positif dari era globalisasi perdagangan dunia, paling 

tidak ada dua dimensi penting yang seharusnya dilakukan oleh 

pemerintah, yaitu : 
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1) Berkaitan dengan mempersiapkan kondisi internal usaha 

kecil, agar siap menyongsong peluang pasar yang terbuka. 

Kebijakan yang perlu dilakukan adalah melakukan 

koordinasi yang baik antarsubstansi 

2) Kebijakan pemerintah dalam kerangka makro ekonomi, 

yakni penciptaan iklim kompetisi yang sehat antara usaha 

kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar dalam 

bentuk persaingan kebijakan. Hal yang diperlukan adalah 

dorongan pihak pemerintah kepada usaha besar yang selama 

ini menikmati fasilitas agar dapat lebih serius mengadakan 

hubungan kemitraan usaha dengan usaha kecil. 

 

 Menurut Edi Priyono (1999) pola pengembangan usaha 

kecil dapat dilakukan melalui dua strategi kebijakan, yaitu : 

kebijakan umum dan kebijakan khusus: 

1. Kebijakan Umum yang menekankan pada terciptanya iklim 

usaha yang kondusif yaitu: 

a. Pemerintah menjadikan usaha kecil sebagai penyangga 

(buffer) perekonomian nasional 

b. Mendorong usaha kecil yang berpotensial, sebagai dasar 

kebijakan ekonomi (economic policy) untuk pertumbuhan 

ekonomi dan menolong usaha kecil yang kurang 

potensial melalui welfare policy. 

c. Merestruktur pasar menjadi pasar yang kompetitif 

sehingga usaha kecil mampu bersaing. 

 

2. Kebijakan khusus yang menekankan pada aspek operasional 

usaha kecil; seperti : penyederhanaan perizinan, 

minimalisasi pungutan, penyerdehanaan skim dan 

diseminasi informasi kredit, mendorong collective 

bargaining. 

 

Pola kebijakan lainnya, yang bisa dipakai sebagai upaya 

pemberdayaan usaha kecil, adalah seperti yang ditawarkan 

Hafsah (1999) meliputi:  
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1. Kebijakan makro ekonomi, yang memberi ruang gerak 

secara optimal kepada usaha kecil dan usaha besar 

2. Kebijakan investasi dan permodalan,  

3. Kebijakan pengembangan kelembagaan usaha kecil 

4. Kebijakan pengembangan kelembagaan kemitraan usaha 

antara usaha besar dan usaha kecil,  

5. Kebijakan penerapan peraturan perundangan yang 

mendukung kemitraan usaha. 

 

Pembangunan Industri Jangka Panjang 

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa 

pembaruan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi 

perekonomian, baik di dalam negeri maupun di dunia 

internasional. Dampak yang paling dirasakan adalah semakin 

ketatnya persaingan di sektor industri. Untuk membangun 

sektor industri agar mampu berkembang dalam arena 

persaingan seperti saat ini dan sekaligus menjadikannya 

sebagai motor penggerak perekonomian nasional di masa 

depan, maka sektor industri perlu memiliki daya saing yang 

tinggi yaitu daya saing karena kuatnya struktur, tingginya 

peningkatan nilai tambah dan produktivitas di sepanjang rantai 

nilai produksi, dan dukungan dari seluruh sumber daya 

produktif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.  

Peningkatan daya saing industri secara berkelanjutan 

membentuk landasan ekonomi yang kuat berupa stabilitas 

ekonomi makro, iklim usaha dan investasi yang sehat. Pada 

masa depan, tumbuh majunya industri nasional akan dibarengi 

dengan pemberian manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

seluruh rakyat Indonesia, tanpa merongrong kedaulatan bangsa 

serta mengorbankan kepentingan nasional, dan tetap 

melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang dicerminkan oleh 

terbangunnya kerja sama ekonomi secara setara dengan negara-

negara lain. 

Pembangunan industri merupakan bagian dari 

pembangunan nasional, sehingga derap pembangunan industri 

harus mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap 
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pembangunan ekonomi, budaya maupun sosial politik. Oleh 

karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor 

industri jangka panjang, bukan hanya ditujukan untuk 

mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja, 

tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi 

permasalahan nasional. Masalah Nasional yang sedang 

mengemuka di antaranya: tingginya angka pengangguran dan 

kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, melambatnya 

perkembangan ekspor Indonesia, lemahnya sektor 

infrastruktur, dan tertinggalnya kemampuan nasional di bidang 

penguasaan teknologi.  

Berbagai masalah pokok yang sedang dihadapi oleh 

sektor industri yaitu: Pertama, ketergantungan yang tinggi 

terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, 

barang setengah jadi dan komponen. Kedua, keterkaitan antara 

sektor industri dan sektor industri dengan sektor ekonomi 

lainnya relatif masih lemah. Ketiga, struktur industri hanya 

didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses 

industrinya pendek. Keempat, ekspor produk industri 

didominasi oleh hanya beberapa cabang industri. Kelima, lebih 

dari 60% kegiatan sektor industri terletak di Pulau Jawa. 

Keenam, masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan 

menengah (IKM) dalam sektor perekonomian. 

 

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan peranan 

IKM di sektor industri maupun perekonomian nasional, serta 

untuk mengantisipasi perkembangan pada masa mendatang, 

perlu dilakukan langkah intensif pembinaan yang lebih terarah 

dan fokus melalui program pembinaan dan pengembangan 

IKM yang lebih mendasar, menyentuh dan efektif dengan 

memperhatikan kondisi spesifik objek binaan sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan aktual yang terjadi. Pembaruan 

langkah-langkah pembinaan IKM yang ditempuh, adalah 

seiring dengan kebijakan pokok pengembangan industri 

nasional maupun kebijakan IKM yang ditetapkan. Secara 
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teknis, modus yang dilakukan semakin diperkaya dengan 

pilihan alternatif sistem pembinaan yang terus berkembang di 

antaranya dengan menerapkan mekanisme umpan-balik dari 

kegiatan pengendalian (kontrol) dengan titik berat 

meningkatkan efektivitas program yang kini semakin 

difungsikan di lingkungan Ditjen Industri Kecil dan Menengah. 

 

Kebijakan Pengembangan IKM 

Pengembangan IKM ditujukan agar IKM menjadi 

penggerak utama perekonomian nasional di mana pada tahun 

2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada PDS 

Industri sebesar 54 persen dengan pertumbuhan rata-rata per 

tahun sebesar 12, 2 persen.  

 

1. Program dan Sasaran Pengembangan IKM 

Di bawah ini adalah bagian program dan sasaran 

pengembangan IKM pada periode tahun 2005-2009 dengan 

sasaran tercapainya IKM yang berdaya saing kuat.  

 

2. Langkah Strategis dalam Pengembangan IKM 

Dalam rangka pengembangan IKM dilakukan langkah 

strategis yang meliputi : 

- Perkuatan program 

- Perkuatan Sumber Daya Manusia 

- Perkuatan kelembagaan 

- Perkuatan operasional pendampingan perusahaan dan sentra 

IKM 

- Perkuatan jejaring kerja 

- Peningkatan anggaran dan efisiensi pelaksanaannya 

 

Langkah-Iangkah tersebut sebagai berikut : 

a. Perkuatan Program meliputi perkuatan program 

pengembangan 6 (enam) klaster IKM, program 

pengembangan IKM pendukung 10 (sepuluh) klaster 

industri prioritas dan industri andalan masa depan, program 

pengembangan IKM berbasis komoditas unggulan daerah, 
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program pengembangan IKM di daerah tertinggal, 

perbatasan, pascakonflik dan bencana, program pendukung 

dan program pemecahan masalah aktual yang menghambat 

pengembangan IKM. 

b. Perkuatan SDM yang dilaksanakan bagi aparat pembina 

Tenaga Penyuluh Perindustrian maupun para pengusaha 

IKM melalui pemberian pelatihan manajemen dan teknik 

(AMT, GKM, CEFE, ISO, dsb), magang, pendampingan 

bagi perusahaan IKM oleh konsultan, penciptaan konsultan 

diagnosis IKM (Shindan), seminar, workshop, studi 

banding. 

c. Perkuatan kelembagaan melalui pembentukan Unit 

Pendampingan Langsung (UPL) IKM di Dinas yang 

membidangi perindustrian di seluruh Provinsi maupun 

Kab/Kota di Indonesia, demikian juga pendirian Klinik 

Desain dan Kemasan, Klinik HaKI, pembiayaan, pemasaran, 

Klinik SDM, serta revitalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) 

dan pendirian UPT baru, revitalisasi LPT Indak, serta 

pengembangan jasa konsultansi IKM. 

d. Perkuatan operasional pendampingan perusahaan dan sentra 

IKM melalui penyediaan sarana dan dana operasional UPL-

IKM untuk pendampingan langsung perusahaan dan sentra 

IKM oleh Tenaga Penyuluh Perindustrian, penggunaan 

pihak ketiga seperti (perusahaan, konsultan perguruan 

tinggi, LSM, dsb) dalam pendampingan langsung ke 

perusahaan dan sentra IKM. 

e. Perluasan jejaring kerja melalui: (1) pembentukan forum 

klaster pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, 

Kecamatan dan sentra IKM di desa-desa; (2) Produktivitas, 

teknologi pemanfaatan tenaga ahli baik dalam maupun luar 

negeri di bidang desain, mutu dll; (3) Kerja sama dengan 

lembaga, perguruan tinggi, lembaga konsultansi, LSM dll; 

(4) Fasilitasi aliansi strategis antar- pengusaha/asosiasi IKM 

dengan mitranya di dalam dan di luar negeri serta lembaga 

lainnya di luar negeri dalam peningkatan bisnis dan daya 

saing. 
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f. Perkuatan anggaran untuk pembinaan IKM melalui 

pemanfaatan dana dari dalam maupun luar negeri dalam hal 

ini termasuk menggali dan memfasilitasi sumber 

pembiayaan (investasi dan modal kerja) bagi perusahaan 

IKM serta kemudahan akses kepada sumber pembiayaan 

(Bank dan Non Bank). 

 

Pelaksanaan Program Pengembangan IKM 

Pelaksanaan program pengembangan IKM dapat dibagi 

dalam pelaksanaan program utama dan pelaksanaan program 

pendukung. 

1. Pelaksanaan Program Utama 

a. Program pengembangan 6 (enam) Klaster IKM meliputi 

klaster IKM kerajinan gerabah/keramik hias, batu mulia 

dan perhiasan, kerajinan anyaman, garam rakyat, 

makanan ringan dan minyak atsiri. Keenam program 

tersebut ditujukan untuk membentuk dan memperkuat 

klaster IKM dalam rangka peningkatan daya saing yang 

pada gilirannya meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

baru dan jumlah perusahaan IKM. 

b. Program pengembangan IKM penunjang (supporting 

industry) 10 klaster industri prioritas, yaitu antara lain 

IKM mesin peralatan, kapal rakyat, elektronika, industri 

komponen otomotif, industri mesin listrik, sutera alam, 

sepatu dan alas kaki. 

c. Program pengembangan IKM Unggulan Daerah, 

ditujukan untuk mengembangkan IKM yang mengolah 

sumber daya alam maupun sumber daya produktif 

lainnya unggulan daerah yang merupakan kompetensi 

inti daerah yang bersangkutan. 

d. Program pengembangan IKM di daerah tertinggal dan 

perbatasan, serta pascakonflik dan pascabencana. 

Program ini bertujuan untuk memacu penumbuhan IKM 

di daerah tertinggal dan perbatasan serta melakukan 

rehabilitasi secara cepat kerusakan sarana produksi IKM 

yang disebabkan oleh bencana atau konflik. 
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2. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung 

a. Program Pengembangan Promosi dan Informasi. 

Program ini ditujukan untuk mempromosikan IKM dan 

penyediaan informasi bagi IKM dalam rangka 

peningkatan dan pengembangan akses pasar, akses 

modal, dan lain-lain.  

b. Program Peningkatan SDM IKM. Program ini ditujukan 

untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para 

pengusaha IKM dan aparat pembina. 

c. Program Peningkatan Kerja sama Industri. Program ini 

ditujukan untuk mewujudkan sinkronisasi program serta 

kerja sama antara Departemen Perindustrian dengan 

instansi/lembaga pembina terkait, asosiasi, perbankan, 

lembaga non-bank. 

d. Program Peningkatan Standarisasi dan Teknologi. 

Program ini ditujukan pada peningkatan kualitas 

produksi untuk memenuhi standar dalam rangka 

meningkatkan daya saing dan perlindungan terhadap 

konsumen sehingga produk IKM dapat diterima oleh 

pasar yang luas di dalam dan luar negeri.  

e. Program Pengkajian. Program ini ditujukan untuk 

melakukan kajian melalui identifikasi dan menganalisa 

perkembangan dan permasalahan IKM yang berkaitan 

dengan pemasaran, teknologi, keuangan, SDM, 

kebutuhan bahan baku.  

f. Program Pengkajian. Program ini ditujukan untuk 

melakukan kajian melalui identifikasi dan menganalisis 

perkembangan dan permasalahan IKM yang berkaitan 

dengan pemasaran, teknologi, keuangan, SDM, 

kebutuhan bahan baku.  

g. Program Pengkajian. Program ini ditujukan untuk 

melakukan kajian melalui identifikasi dan menganalisis 

perkembangan dan permasalahan IKM yang berkaitan 

dengan pemasaran, teknologi, keuangan, SDM, 

kebutuhan bahan baku dan lain-lain. 
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Pola Pembinaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi 

dalam Rangka Otonomi Daerah 

Kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi 

merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat 

Indonesia. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipisahkan 

dari pertumbuhan perekonomian secara nasional. Kelompok 

usaha kecil, menengah dan koperasi mampu menyerap lebih 

dari 64 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar 

lebih kurang 58, 2 persen dalam pembentukan Produk 

Domestika Bruto. 

Jumlah kelompok usaha kecil, m eneng ah dan koperasi 

dan daya serap tenaga kerja yang cukup besar ternyata 

perkembangannya masih jauh dari yang diharapkan. Kelompok 

ini hanya selalu menjadi sasaran program pengembangan dari 

berbagai institusi pemerintah, namun program pengembangan 

tersebut belum menunjukkan terwujudnya pemberdayaan 

terhadap kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi 

tersebut.  

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan 

UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa 

paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah serta dalam hubungan antara Pusat dengan Daerah. 

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang 

luas kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi 

Daerah, pembinaan terhadap kelompok usaha kecil, menengah 

dan koperasi perlu menjadi perhatian. Pembinaan terhadap 

kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi bukan hanya 

menjadi tanggung jawab Pusat tetapi juga menjadi kewajiban 

dan tanggung jawab Daerah. Bagaimanakah pola pembinaan 

terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka 

otonomi Daerah ?  
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Kebijakan Otonomi Daerah  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai salah satu perwujudan reformasi 

pemerintahan telah melahirkan paradigma baru dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama ini 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur 

UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

di Daerah mengandung asas dekonsentrasi, desentralisasi dan 

pembantuan. Pada masa itu penyelenggaraan otonomi daerah 

menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung 

jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan 

kewajiban daripada hak. Hal ini mengakibatkan dominasi pusat 

terhadap daerah sangat besar, sedangkan daerah dengan segala 

ketidakberdayaannya harus tunduk dengan keinginan pusat 

tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat daerah.  

Dengan UU 22/1999 pemberian otonomi kepada 

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas 

desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan yang 

mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, 

kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan 

agama. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Jadi UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan hak 

kepada daerah berupa kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya. Pengaturan dan 

pengurusan kepentingan masyarakat tersebut merupakan 

prakarsa daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan 

bukan lagi merupakan instruksi dari pusat. Sehingga daerah 

dituntut untuk responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan 

aspirasi masyarakatnya.  
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

ditetapkan kewenangan Pemerintah (Pusat) di bidang 

perkoperasian yang meliputi:  

1. Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil 

dan menengah.  

2. Penetapan pedoman tatacara penyertaan modal pada 

koperasi.  

3. Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan 

pengusaha kecil dan menengah.  

4. Fasilitasi kerja sama antarkoperasi dan pengusaha kecil dan 

menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.  
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BAB III 

MARKETING ONLINE UNTUK UMKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

iharapkan dapat memberikan manfaat yang besar 

terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. 

Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan 

yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam 

perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam 

hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-

produk adalah dengan menggunakan electronic commerce (E-

Commerce) yang dapat membantu memasarkan berbagai 

macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun 

digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak 

yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, 

pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat 

yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis 

(Siregar, 2010).  

Pemasaran masih menjadi kendala utama yang dihadapi 

usaha kecil dan menengah (UMKM). Karena itu, perlu ada 

upaya nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, untuk 

mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Ecommerce dinilai 

sebagai salah satu solusi. E-Commerce sendiri, merupakan 

produk dan fasilitas yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh 

pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Apalagi dengan 

adanya berbagai kebijakan pemerintah melalui kerja sama 

seperti China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA), serta 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. ”Itu semua 

D 
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merupakan peluang masa depan untuk meningkatkan daya 

saing produk Indonesia, termasuk juga produk UMKM. 

(Syaharullah, 2012). 

Product Marketing Manager SMB Google Indonesia, 

Fida Heyder mengatakan, survey firma bisnis Deloitte pada 

437 UKM menunjukkan, UKM daring dapat menghasilkan 

pendapatan 80% lebih tinggi dibandingkan pelaku 

konvensional. Selain itu, terdapat potensi kesempatan kerja 1, 5 

kali lebih besar. Sekalipun dampaknya signifikan, prakteknya 

usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yang mengadopsi 

pemasaran secara online masih minim. 

"Namun di Indonesia, baru 10 persen dari kisaran 60 

juta UKM yang sudah memasarkan produk secara online. 

Padahal pertumbuhan internet di Indonesia termasuk paling 

tinggi di dunia. Pada 2015 baru 92 juta orang yang mengakses 

internet, dan tahun 2020 diperkirakan 215 juta netizen, " 

katanya di Bandung, beberapa waktu lalu. 

Data lanjutan Google Indonesia menunjukkan, hampir 

43 persen pengakses internet menggunakan smartphone disusul 

desktop (15 persen) dan tablet (4 persen). Jumlah pembeli 

daring pada 2015 lalu diperkirakan masih 18 juta orang. 

(www.tekno.liputan6.com) 

 

A. E-Commerce 

Pemasaran masih menjadi kendala utama yang dihadapi 

usaha kecil dan menengah (UMKM). Karena itu, perlu ada 

upaya nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, untuk 

mencarikan solusi atas persoalan tersebut. 

Salah satu cara untuk memasarkan produk agar dapat dilihat 

dan dilirik oleh konsumen adalah dengan memeperluas pasar. 

Perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu alat atau media dalam memasarkan produk dalam bidang 

Internet.  

Pemasaran di dalam memanfaatkan internet dapat juga 

dikenal Internet Marketin atau E – Commerce sebagai 

Sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Sepeti 

http://tekno.liputan6.com/read/2672150/berkat-strategi-pemasaran-online-ukm-maju-pesat
http://www.tekno.liputan6.com/
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halnya dalam teori E-Commerce (Perdagangan Elektronik) 

menurut Jony Wong (2010:33) adalah pembelian, penjualan 

dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. 

Seperti televisi, radio dan jaringan komputer atau internet. 

Dalam survey firma bisnis Deloitte pada 437 UKM 

menunjukkan, UKM daring dapat menghasilkan pendapatan 

80% lebih tinggi dibandingkan pelaku konvensional. 

 Namun di Indonesia, baru 10 persen dari kisaran 60 juta 

UKM yang sudah memasarkan produk secara online. Padahal 

pertumbuhan internet di Indonesia termasuk paling tinggi di 

dunia. Pada 2015 baru 92 juta orang yang mengakses internet, 

dan tahun 2020 diperkirakan 215 juta netizen. 

Melihat hal tersebut merupankan pangsa pasar yang 

sangat bagus bagi para pengusaha UMKM didalam 

memasarkan produknya dengan memanfaatkan internet (E – 

Cummerce).Perdagangan Elektronik (E-Commerce 

= electronic commerce) adalah bagian dari e-lifestyle yang 

memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari 

sudut tempat mana pun (Hidayat, 2008:5). 

E-Commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang 

menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat 

dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan 

barang, servis, dan informasi secara elektronik (Munawar, 

2009:1). 

Sedangkan pengertian E-Commerce (Perdagangan 

Elektronik) menurut Jony Wong (2010:33) adalah pembelian, 

penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem 

elektronik. Seperti televisi, radio dan jaringan komputer atau 

internet. 

Menurut Kalakota dan Winston (Suyanto, 2003:11), 

definisi E-Commerce dapat ditinjau dari beberapa perspektif, 

yaitu: 

1. Dari perspektif komunikasi, E-Commerce adalah 

pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran 
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melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik 

lainnya. 

2. Dari perspektif proses bisnis, E-Commerce adalah aplikasi 

dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis 

dan aliran kerja. 

3. Dari perspektif layanan, E-Commerce merupakan suatu alat 

yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan 

manajemen untuk memangkas biaya layanan (service cost) 

ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan 

kecepatan layanan pengiriman. 

4. Dari perspektif online, E-Commerce menyediakan 

kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun 

informasi melalui internet dan sarana online lainnya. 

 

B. Jenis-jenis E-Commerce 

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi E-

Commerce. Salah satunya dengan melihat sifat peserta yang 

terlibat dalam transaksi E-Commerce. Berdasarkan sifat 

penggunanya, E-Commerce dibagi menjadi 3 jenis  (Laudon, 

2003:45): 

1. E-Commerce bisnis ke konsumen (B2C) melibatkan 

penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli 

perorangan. 

2. E-Commerce bisnis ke bisnis (B2B) melibatkan penjualan 

produk dan layanan antar perusahaan. 

3. E-Commerce konsumen ke konsumen (C2C) melibatkan 

konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. 

 

C. Komponen E-Commerce 

E-Commerce memiliki beberapa komponen standar 

yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan 

secara offline, yaitu (Hidayat, 2008:7): 

1. Produk: Banyak jenis produk yang bisa dijual melalui 

internet seperti komputer, buku, musik, pakaian, mainan, 

dan lain-lain. 
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2. Tempat menjual produk (a place to sell): tempat menjual 

adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan 

hosting. 

3. Cara menerima pesanan: email, telepon, sms dan lain-lain. 

4. Cara pembayaran: Cash, cek, bankdraft, kartu kredit, 

internet payment (misalnya paypal). 

5. Metode pengiriman: pengiriman bisa dilakukan melalui 

paket, salesman, atau didownload jika produk yang dijual 

memungkinkan untuk itu (misalnya software). 

6. Customer service: email, formulir on-line, FAQ, telepon, 

chatting, dan lain-lain. 

 

D. Manfaat E-Commerce 

E-Commerce memiliki beberapa manfaat, baik itu 

organisasi, perusahaan dan masyarakat itu sendiri, berikut 

beberapa manfaat dari E-Commerce (Suyanto, 2003:50-51): 

 

a. Bagi organisasi pemilik E-Commerce 

1. Memperluas marketplace hingga kepasar nasional dan 

internasional.  

2. Dengan capital outplay yang minim, sebuah perusahaaan 

dapat dengan mudah menemukan lebih banyak 

pelanggan, supplier yang lebih baik dan partner bisnis 

yang paling cocok dari seluruh dunia.  

3. E-Commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, 

pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi 

yang menggunakan kertas.  

4. E-Commerce mengurangi waktu antara outlay modal dan 

penerimaan produk dan jasa. 

 

b. Bagi konsumen 

1. E-Commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja 

atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang 

tahun dari hampir setiap lokasi.  
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2. E-Commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada 

pelanggan, mereka bisa memilih berbagai produk dari 

banyak vendor.  

3. E-Commerce menyediakan produk dan jasa yang tidak 

mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi 

banyak tempat dan melakukan perbandingan secara 

cepat.  

4. Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara 

detil dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. 

 

c. Bagi masyarakat 

1. E-Commerce memungkinkan orang untuk bekerja 

didalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk 

berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu 

lintas dijalan serta mengurangi polusi udara.  

2. E-Commerce memungkinkan orang di negara-negara 

dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati 

aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan 

tanpa E-Commerce. 

 

Dalam penelitian (Syahrullah, 2012) Manfaat yang 

dirasakan perusahaan khususnya untuk kepentingan pelanggan 

memperlihatkan bahwa E-Commerce dapat memberikan 

manfaat : 

1. Mendapatkan pelanggan baru. Studi yang menyebutkan 

bahwa manfaat penggunaan E-Commerce dalam bisnis 

adalah mendapatkan pelanggan baru dikemukakan oleh 

Hamill da Gregory, 1997 dan Swatman, 1999 serta Hoffman 

dan Novak, 2000. Digunakannya E-Commerce 

memungkinkan perusahaan tersebut mendapatkan pelanggan 

baru baik itu yang berasal dari pasar domestik maupun pasar 

luar negeri. 

2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan. Studi yang 

dilakukan oleh Daniel & Storey, 1997 di industri perbakan 

menemukan bahwa dengan adanya layanan ebanking 

membuat nasabah tidak berpindah ke bank lain. Selain itu 
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bank juga akan mendapatkan pelanggan baru yang berasal 

dari bank-bank yang bertahan dengan teknologi lama. 

3. Meningkatkan mutu layanan. Dengan adanya E-Commerce 

memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan layanan 

dengan melakukan interkasi yang lebih personal sehingga 

dapat memberikan informasinya sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh konsumen. Studi yang menyebutkan bahwa 

penggunaan E-Commerce dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu layanan ini dikemukakan oleh Gosh, 

1998.  

4. Melayani konsumen tanpa batas waktu. Studi yang 

dilakukan oleh Daniel & Storey, 1997 menemukan bahwa 

adanya pelanggan dapat melakukan transaksi dan 

memanfaatkan layanan suatu perusahaan tanpa harus terikat 

dengan waktu tutup ataupun buka dari suatu perusahaan 

tersebut. 

 

E. Proses Transaksi E-Commerce 

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual 

dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses 

transaksi E-Commerce bisa mencakup tahap-tahap sebagai 

berikut (Suyanto, 2003:46): 

1. Show. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs 

yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan 

harganya.  

2. Register. Konsumen melakukan register untuk memasukkan 

data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login. 

3. Order. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, 

konsumen pun selanjutnya melakukan order pembelian.  

4. Payment. Konsumen melakukan pembayaran. 

5. Verification. Verifikasi data konsumen sepeti data-data 

pembayaran (No. rekening atau kartu kredit).  

6. Deliver. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan 

oleh penjual ke konsumen. 
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Dalam hal digital marketing atau merketing online dengan 

media sosial, pelaku UMKM sebaiknya:  

1. Membuat akun media sosial untuk usaha yang terpisah dari 

akun pribadi;  

2. Membuat nama akun yang sederhana, mudah diingat, 

menjelaskan tentang usahanya, dan memiliki nama yang 

sama dengan platform media sosial lain yang digunakan;  

3. Post secara berkala dan rutin, disesuaikan dengan “golden 

moment”;  

4. Usahakan setiap post selalu berkaitan dengan usaha;  

5. Buatlah tanda pagar (hashtag) unik yang mencirikan usaha 

kita dan gunakan itu di setiap post; 

6. Jawab segala pertanyaan yang ditanyakan oleh follower 

untuk menandakan bahwa akun aktif.  

 

F. Penggunaan Marketing Online pada Media Sosial 

Marketing online tidak hanya dapat dialkukan di web 

atau pun situs – situs untuk melakukan pemasaran melainkan 

media sosial yang kita gunakan juga dapat dimanfaatkan dalam 

pemanfaatan sebagai media promosi. 

Facebook, Instagram, Twitter merupakan beberapa 

media sosial yang sering digunakan dan diakses oleh banyak 

orang, seperti dalam halnya penggunaan internet menurut data 

lanjutan Google Indonesia menunjukkan, hampir 43 persen 

pengakses internet menggunakan smartphone disusul desktop 

(15 persen) dan tablet (4 persen). Jumlah pembeli daring pada 

2015 lalu diperkirakan masih 18 juta orang. 

Sehingga Media Sosial juga menjadi salah satu hal yang 

tidak dapat dipisakan didalam melakukan proses marketing 

Online yanga dapat mempromosikan produk – produk maupun 

jasa bagi pihak UMKM. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemanffatan marketing online seperti yang di tulis dalam jurnal 

(Dedi Purwana, Dkk. 2017) dalam hal digital marketing atau 

merketing online dengan media sosial, pelaku UMKM 

sebaiknya:  
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1. Membuat akun media sosial untuk usaha yang terpisah dari 

akun pribadi;  

2. Membuat nama akun yang sederhana, mudah diingat, 

menjelaskan tentang usahanya, dan memiliki nama yang 

sama dengan platform media sosial lain yang digunakan;  

3. Post secara berkala dan rutin, disesuaikan dengan “golden 

moment”;  

4. Usahakan setiap post selalu berkaitan dengan usaha;  

5. Buatlah tanda pagar (hashtag) unik yang mencirikan usaha 

kita dan gunakan itu di setiap post; 

6. Jawab segala pertanyaan yang ditanyakan oleh follower 

untuk menandakan bahwa akun aktif.  

 

Beberapa electronic commerce (E-Commerce) sebagai 

penyedia jasa Marketing Online 

 Dalam dunia perkembangan pemasaran secara online 

sudah banyak situs situs yang tersedia sebagai E-Commerce 

dalam rangka pemasaran produk – produk yang dapat 

dimanfaatkan oleh para pengusaha UMKM. Beberapa E-

Commrce yang dikenal saat ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Tokopedia 

Tokopedia.com merupakan salah satu pusat 

perbelanjaan daring di Indonesia yang mengusung model bisnis 

marketplace. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko 

kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko 

daring. Sejak diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar 

Tokopedia dapat digunakan oleh semua orang secara gratis. 

Dengan visi "Membangun Indonesia yang Lebih Baik 

Lewat Internet", Tokopedia memiliki program untuk 

mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha 

mereka dengan memasarkan produk secara daring. 

Tokopedia.com resmi diluncurkan ke publik pada 17 

Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan 

oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/William_Tanuwijaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Leontinus_Alpha_Edison
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6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia 

berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia 

dengan pertumbuhan yang sangat pesat. 

Pada bulan Agustus 2017, Tokopedia menerima 

investasi sebesar USD 1,1 milyar dari Alibaba. Dikabarkan 

bahwa keputusan ini dilakukan agar Alibaba dapat semakin 

memperluas jaringannya di Indonesia dan Asia Tenggara 

setelah sebelumnya membeli saham Lazada. 

Berkat peranannya dalam mengembangkan bisnis 

daring di Indonesia, Tokopedia berhasil meraih penghargaan 

Marketeers of the Year 2014 untuk sektor E-Commerce pada 

acara Markplus Conference 2015 yang digelar oleh Markplus 

Inc. pada tanggal 11 Desember 2014. Pada 12 Mei 2016, 

Tokopedia terpilih sebagai Best Company in Consumer 

Industry dari Indonesia Digital Economy Award 2016
. 

Tokopedia.com menawarkan jutaan produk yang terbagi dalam 

21 kategori besar, meliputi: 

 Pakaian 

 Fashion & Aksesoris 

 Kecantikan 

 Kesehatan 

 Rumah Tangga 

 Dapur 

 Perawatan Bayi 

 Handphone & Tablet 

 Laptop & Aksesoris 

 Komputer & Aksesoris 

 Elektronik 

 Kamera, Foto & Video 

 Otomotif 

 Olahraga 

 Office & Stationery 

 Souvenir, Kado & Hadizippoah 

 Mainan & Hobi 

 Makanan & Minuman 

 Buku 

https://id.wikipedia.org/wiki/LAZADA_Indonesia
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 Software 

 Film, Musik & Game 

 

Hingga Januari 2015, terhitung lebih dari 1.200 kategori 

produk tersedia di Tokopedia.com. Sistem pembayaran di 

Tokopedia.com menggunakan sistem Rekening Bersama 

atau escrow. Dalam hal ini, Tokopedia.com berperan sebagai 

pihak ketiga yang menengahi antara penjual dan pembeli, 

sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak penipuan. 

Hingga awal tahun 2017, terdapat 2 macam kategori 

pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi di 

Tokopedia.com, yaitu sistem pembayaran instan dan sistem 

pembayaran manual. 

Sistem pembayaran instan Tokopedia yaitu kita tidak 

perlu melakukan konfirmasi pembayaran karena pembayaran 

sudah otomatis terverifikasi. Sitem pembayaran instan terdiri 

dari : 

 mandiri clickpay 

 mandiri e-cash 

 BCA KlikPay 

 KlikBCA 

 e-Pay BRI 

 BRI Virtual Account (BRIVA) 

 BNI Virtual Account 

 Indomaret 

 Alfamart 

 Pos Indonesia 

 Kartu Kredit 

 Cicilan 

 Saldo Tokopedia 

 

Sedangkan sistem pembayaran manual Tokopedia 

adalah kita sebagai pembeli harus melakukan konfirmasi 

pembayaran (per tanggal 18 Nopember 2016, kita tidak perlu 

lagi melakukan konfirmasi pembayaran, asalkan nominal yang 

kita transfer sudah sesuai dengan nominal yang diberikan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Escrow
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kita bayar, biasanya mengandung angka unik dibelakang 

nominal harga dan ongkos kirim) terdiri dari : 

 Transfer ATM 

 Setoran tunai 

 Internet banking 

 Mobile banking 

 

b. Bukalapak 

Bukalapak merupakan salah satu pasar daring (online 

marketplace) terkemuka di Indonesia (biasa dikenal juga 

dengan jaringan toko daring) yang dimiliki dan dijalankan 

oleh PT. Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual - beli 

daring (online) dengan model bisnis customer-to-customer 

(C2C), Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari 

konsumen-ke-konsumen di mana pun. Siapa pun bisa 

membuka toko daring untuk kemudian melayani calon pembeli 

dari seluruh Indonesia baik satuan ataupun dalam jumlah 

banyak. Pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat 

membeli dan menjual produk, baik baru maupun bekas, seperti 

sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, gawai (gadget), aksesori 

gawai, komputer, sabak (tablet), perlengkapan rumah tangga, 

busana, elektronik, dan lain-lain. 

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal 

tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Suitmedia 

yang berbasis di Jakarta. Namun, Bukalapak baru berstatus 

sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada September 2011 

dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Achmad 

Zaky sebagai CEO (Chief Executive Officer) dan Nugroho 

Herucahyono sebagai CTO (Chief Technology Officer). 

Setelah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak 

mendapat penambahan modal dari Batavia Incubator 

(perusahaan gabungan dari Rebright Partners yang dipimpin 

oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator dan Corfina Group). 

Di tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari 

GREE Ventures yang dipimpin oleh Kuan Hsu. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Toko
https://id.wikipedia.org/wiki/Daring
https://id.wikipedia.org/wiki/Agen_periklanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Suitmedia


56 

Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi 

para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi 

jual beli secara online. Hal ini dikarenakan transaksi melalui 

online dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-

produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline. 

Untuk yang telah memiliki toko offline, Bukalapak 

mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu 

meningkatkan penjualan toko offline tersebut. 

Dari laporan keuangan EMTEK tahun 2015 (pemilik 

49% saham Bukalapak), diketahui bahwa Bukalapak telah 

mendapatkan dana investasi dari EMTEK total hingga Rp 439 

miliar. Namun sepanjang tahun 2015 Bukalapak tercatat masih 

merugi hingga Rp 229 miliar rupiah, dengan pemasukan Rp 6,4 

miliar. 

Kategori ini sejenis kategori yang diolah menjadi 

kategori yang satu menjadi kategori yang lain jenis produk 

yang ada di Bukalapak meliputi: Handphone, Sepeda, Tablet, 

Aksesori Gadget, Anak-anak, Komputer, Laptop, 

Printer/Scanner, Media Penyimpanan Data, Fashion Wanita, 

Fashion Pria, Aksesori Fashion, Peralatan Elektronik, Audio & 

Video, Perlengkapan Rumah Tangga, Perlengkapan Bayi, 

Sampai dengan Buku ataupun Alat Musik dan lain-lain. 

Sistem pembayaran transaksi yang dimiliki Bukalapak 

adalah jaminan keamanan transaksi jual beli dalam sistem 

pembayaran yang dikenal juga dengan BukaDompet. Berbeda 

dengan situs yang berkembang pada tahun 2000-an yang 

umumnya berupa iklan dan memperbolehkan penjual dan 

pembeli untuk berkomunikasi secara langsung lewat telepon, 

namun di Bukalapak, penjual dan pembeli tidak diperkenankan 

untuk berkomunikasi secara langsung karena berpotensi 

terjadinya penipuan. Dalam hal ini Bukalapak akan menjadi 

pihak ketiga yang menengahi transaksi antara penjual dan 

pembeli. 

 

c. Lazada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah
https://guide.bukalapak.com/buyer/4
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Lazada Indonesia adalah situs belanja daring yang 

menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari 

elektronik, buku, mainan anak dan perlengkapan bayi, alat 

kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah tangga, 

serta perlengkapan traveling dan olahraga. Lazada Indonesia 

didirikan pada tahun 2012 dan merupakan bagian dari Lazada 

Group yang beroperasi di Asia Tenggara. Hingga tahun 2014, 

Lazada Group telah beroperasi di Singapura, Malaysia, 

Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina dengan Singapura 

sebagai lokasi kantor pusat mereka. 

Lazada Group sendiri merupakan salah satu anak 

perusahaan internet Jerman bernama Rocket Internet. Rocket 

Internet merupakan perusahaan inkubator daring yang sukses 

menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di 

berbagai belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman, 

proyek yang dimiliki Rocket Internet, antara lain Zalando, 

TopTarif, eDarling,  Groupon (sebelumnya CityDeal). Pada 

April 2016, Alibaba resmi mengakuisisi saham mayoritas 

Lazada Group senilai US$ 1 miliar. 

 

  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lazada_Group&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lazada_Group&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rocket_Internet&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Groupon
https://id.wikipedia.org/wiki/Alibaba
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BAB IV 

PELAPORAN KEUANGAN UMKM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

merupakan sektor vital dalam pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi. Peran penting UMKM di 

Indonesia telah terbukti dalam jangka waktu lima tahun 

terakhir kontribusi UMKM terhadap PDB selalu diatas 50% 

dan dalam penyerapan tenaga kerja selalu diatas 90% 

(Bussiness Review, 2016). Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) telah mensahkan standar akuntansi untuk 

UMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP merupakan 

harapan peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM dalam 

menghasilkan informasi akuntansi. Informasi akuntansi dapat 

membantu pelaku UMKM dalam mengambil keputusan 

penting, mengidentifikasi perkembangan usaha, dan 

mengelola keuangan sehingga mencapai kesuksesan yang 

lebih. 

Tuntutan untuk dapat lebih menerapkan standar 

pelaporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku 

bagi UMKM semakin besar setelah diberlakukannya 

sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana 

persaingan usaha tidak hanya terbatas di Indonesia saja 

melainkan dari berbagai negara ASEAN. Para pelaku UMKM 

di Indonesia harus mewaspadai persaingan yang semakin tajam 

U 
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dengan semakin produktif dalam mengembangkan usahanya. 

Salah satu masalah utama dalam pengembangan UMKM, 

yakni mengenai tata kelola keuangan karena pengelolaan 

keuangan yang baik memerlukan pemahaman dan 

ketrampilan akuntansi. Akan tetapi, banyak UMKM belum 

mampu membuat laporan keuangan yang layak sesuai dengan 

standar yang berlaku. UMKM dengan ukuran mikro dan kecil 

belum menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi 

secara maksimal disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan 

kurangnya pemahaman terhadap akuntansi sehingga 

pelaksanaan pembukuan menjadi hal yang sulit dan rumit bagi 

UMKM (Rudiantoro dan Siregar, 2011, Tuti 2014). Pengelola 

UMKM juga menganggap laporan keuangan bukan hal yang 

penting (Putra dan Kurniawati, 2012).  

Neag, et al (2011) menemukan bahwa laporan 

keuangan yang terstandar (IFRS dan SAK) masih terlalu 

kompleks untuk usaha mikro dan kecil sehingga tidak dapt 

diaplikasikan dan susah dipenuhi. Selain itu implementasi SAK 

ETAP untuk UMKM masih terkendala dengan keterbatasan 

pengetahuan pengusaha UMKM (Nedsal et al, 2014). Hal ini 

sejalan dengan survey yang dilakukan oleh Grant Thornton Org 

(2011) bahwa pelaku usaha dan akuntan setuju untuk 

melakukan penyederhanaan terhadap laporan keuangan yang 

ada dan jika melakukan penyederhanaan maka 80% pelaku 

usaha akan menerapkannya. Meskipun demikian pelaporan 

keuangan UMKM yang dibuat lebih sederhana harus sesuai 

dengan kebutuhan UMKM akan analisa internal, analisa 

perpajakan dan kebutuhan kredit usaha. 

Penelitian Padachi (2012) menyebutkan bahwa “Entity 

Concept” merupakan dasar untuk membuat sistem akuntansi 

formal untuk UMKM, sehingga perlu dibedakan kebutuhan 

akuntansi untuk pelaporan keuangan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. Hal ini sesuai dengan penelitian Armando (2014) 

yang membuat rancang model untuk memudahkan UMKM 

dalam melakukan kegiatan Akuntansi dan Informasi 

Akuntansi. Penelitian Amoako (2013) membahas faktor utama 
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yang mempengaruhi Praktik Akuntansi UMKM di Ghana 

adalah pemahaman manager atau pemilik tentang Pencatatan 

Akuntansi UMKM dan perlu di desain Panduan Khusus untuk 

Praktik Akuntansi UMKM yang disesuaikan dengan “Entity 

Concept”. Sedangkan Basis yang digunakan dalam Sistem 

Akuntansi UMKM yang dilakukan di Jordan dalam penelitian 

Smirat (2013) pengunaan basis pencatatan secara Cash basis 

(73%) lebih banyak dibandingkan Acrual basis (27%). Metode 

“Single Entry” banyak digunakan oleh UMKM di Jordan, 

karena biasanya metode “Single Entry” menggunakan Cash 

Basis. Dalam penelitian Ntim et al (2014), pelaksanaan 

Pencatatan akuntansi dalam kepentingan pelaporan keuangan 

di Ghana lebih banyak menggunakan metode single entry 

(54%), jika dibandingkan dengan metode double entry (46%).  

Metode Single Entry dalam Pelaporan Keuangan sudah 

digunakan di Ghana dan Jordan untuk UMKM. Peneliti 

mencoba mengaplikasikan metode “Single Entry” untuk 

membantu UMKM dalam pelaporan keuangan supaya tata 

kelola keuangan menjadi lebih baik dan permasalahan 

kelemahan penyusunan laporan keuangan secara layak bisa 

teratasi. Pengaplikasian metode “Single Entry” akan 

disesuaikan dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

karena kebutuhan masing-masing level terhadap pelaporan 

keuangan berbeda-beda. 

 

A. Laporan Keuangan UMKM dengan Metode “Single 

Entry” 

 Kebanyakan dari UMKM hanya mencatat jumlah uang 

yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan 

dijual dan jumlah piutang/utang. Namun pembukuan itu tidak 

dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan (Jati et 

al, 2009). Penelitian Putra dan Kurniawati (2012) menunjukkan 

bahwa UKM mengalami kendala dalam menyusun laporan 

keuangan dikarenakan kurangnya SDM yang memiliki 

kemampuan dalam bidang akuntansi dan kurangnya alokasi 

waktu untuk menyusun. Mempekerjakan sesorang secara 
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khusus untuk melakukan pembukuan akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan masih menjadi hal yang kurang 

realistis bagi banyak UMKM sebab akan menambah 

pengeluaran untuk membayar gaji dari tenaga akuntansi 

tersebut. 

 Dalam memodelkan pencatatan dan pelaporan UMKM 

perlu dibuatkan model pencatatan keuangan yang sederhana 

dan mudah dimengerti UMKM (Narsa et al (2012). Hal ini 

sejalan dengan survey yang dilakukan oleh Grant Thornton Org 

(2011) bahwa pelaku usaha dan akuntan setuju untuk 

melakukan penyederhanaan terhadap laporan keuangan yang 

ada dan jika melakukan penyederhanaan maka 80% pelaku 

usaha akan menerapkannya. Meskipun demikian pelaporan 

keuangan UMKM yang dibuat lebih sederhana harus sesuai 

dengan kebutuhan UMKM akan analisa internal, analisa 

perpajakan dan kebutuhan kredit usaha. 

 Beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa 

kebutuhan UMKM tentang informasi keuangan ditentukan oleh 

Volume usaha dan omset usaha. Penelitian Wahyudi (2009), 

Solovida (2010) menyebutkan bahwa omset usaha berpengaruh 

terhadap persepsi pemilik usaha mengenai penerapan 

akuntansi. Semakin besar omset suatu usaha, semakin besar 

pula informasi yang dibutuhkan oleh usaha, sehingga semakin 

besar pula penerapan akuntansi dalam usaha tersebut. Dalam 

buku Kajian “Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan 

UMKM” yang dibuat oleh BI (2009) dan dilanjutkan 

dalamPenelitian Armando (2014) membuat model untuk 

memformulasikan kebutuhan pencatatan dan Laporan 

Keuangan UMKM dalam beberapa level yaitu : 

a. Level 1 (Usaha Mikro), dimana setiap usaha wajib dan harus 

mencatat kas masuk dan kas keluar. Dengan pencatatan 

sederhana, usaha mampu melakukan berbagai analisa, 

seperti jumlah omset, total transaksi per hari, rekam jejak 

biaya produksi, pembayaran karyawan dan sebagainya. 

Dasar ini memudahkan kebutuhan analisa internal, 
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kebutuhan analisa kredit dan kebutuhan pelaporan 

perpajakan. 

b. Level 2 (Usaha Mikro), menunjukkan transaksi khusus yang 

intensitasnya lebih tinggi dalam usaha. Transaksi ini 

menjadi penting karena merupakan bagian usaha yang tidak 

terpisahkan dan berhubungan langsung dengan ketersediaan 

kas. Transaksi yang memerlukan pencatatan khusus karena 

intensitasnya meningkat ialah penjualan, hutang, piutang 

dan produksi. 

c. Level 3 (Usaha Kecil), penyusunan laporan keuangan 

berupa neraca dan laba rugi. Penyusunan laporan keuangan 

diperlukan ketika volume usaha semakin meningkat dan 

besar. Kebutuhan analisa keuangan yang lebih kompleks 

dibutuhkan guna menjelaskan kondisi usaha yang 

sesungguhnya. 

d. Level 4 (Usaha Menengah), Penggunaan Laporan Keuangan 

berdasarkan SAK ETAP hanya diformulasikan untuk 

UMKM yang usahanya telah kompleks dan mampu 

menyediakan tenaga kerja khusus dalam bidang akuntansi, 

terlebih jika terdapat software akuntansi yang digunakan 

dalam usaha tersebut. Hal ini akan memudahkan usaha 

karena kebutuhan analisa internal tidak hanya analisa 

sederhana, tapi jauh lebih kompleks guna membuat usaha 

semakin efektif dan efisien. 

 

Sistem akuntansi yang baik tidak hanya dinilai dari 

seberapa baik catatan disimpan tapi seberapa baik mampu 

memenuhi kebutuhan informasi dari para pembuat keputusan 

internal dan eksternal. Penelitian Maseko dan Mayani (2011) 

menyarankan bahwa untuk usaha kecil atau mikro, praktik 

akuntansi diusahakan memelihara buku kas yang memadai 

(jika mungkin dengan analisis), rekening bank (dengan 

deposito kebijakan dan penarikan), sistem kas kecil, pernyataan 

rekonsiliasi bank, kebijakan kredit dengan kreditur untuk 

pembelian dan penjualan pelanggan, kebijakan saham, daftar 

aset tetap dan penganggaran untuk seluruh bisnis. Penelitian 
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Ntim et al (2011), menyebutkan UKM melakukan Pembukuan 

terutama untuk mengambil informasi dari aktiva tetap, 

penjualan dan transaksi tunai. namun ada, informasi akuntansi 

tambahan lain yaitu biaya operasi yang ditunjukkan oleh 

beberapa jumlah UKM. Hal ini mengidentifikasi bahwa UKM 

banyak digunakan metode “Single Entry” dalam pencatatan 

transaksi yang dibuktikan dengan mayoritas perusahaan sampel 

dalam penelitian ini. 

Metode “Single Entry” menggunakan sistem kas basis 

dalam pembukuan akuntansi untuk Usaha Kecil. Dalam 

penelitian Smirat (2013) basis yang digunakan dalam Sistem 

Akuntansi UMKM yang dilakukan di Jordan mengunakan 

basis pencatatan secara Cash basis (73%) lebih banyak 

dibandingkan Acrual basis (27%). Beberapa syarat untuk 

menggunakan Metode single entry untuk perusahaan kecil 

yaitu: 

1. Perusahaan menggunakan sistem kas basis, tidak 

menggunakan akrual basis. 

2. Perusahaan memiliki beberapa transaksi keuangan per hari. 

3. Perusahaan tidak menjual secara kredit sendiri, yang berarti 

tidak memberikan barang atau jasa dan kemudian pelanggan 

faktur untuk pembayaran kemudian. Pelanggan harus 

membayar pada saat penjualan baik secara tunai, atau 

dengan cek tertulis atau transfer bank, atau dengan kartu 

kredit/debit pihak ke-3. 

4. Perusahaan memiliki sangat sedikit karyawan. 

5. Perusahaan memiliki beberapa aset fisik (misalnya, 

mungkin memiliki beberapa persediaan produk, 

perlengkapan kantor, dan uang tunai dalam rekening bank, 

tetapi tidak memiliki bangunan, sejumlah besar perabot 

kantor pendukung usaha, sistem komputer besar, mesin 

produksi mahal, kendaraan, dan lain-lain). 

6. Perusahaan ini swasta atau beroperasi sebagai kepemilikan 

tunggal atau kemitraan (yaitu, perusahaan tidak perlu 

mempublikasikan laporan laba rugi, neraca, atau laporan 

keuangan lainnya yang diperlukan perusahaan milik publik). 
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Dalam kondisi seperti itu, metode single entry mungkin 

cukup untuk memenuhi kewajiban pelaporan hukum 

perusahaan yang bisa digunakan untuk : 

1. Mendukung pelaporan pajak penghasilan bagi perusahaan 

(dimana data primer adalah biaya keluar dan pendapatan 

yang masuk). 

2. Membuktikan bahwa perusahaan dikumpulkan dan 

membayar pajak penjualan pemerintah untuk barang atau 

jasa yang dijual. 

3. Membuktikan bahwa perusahaan membayar pajak 

penghasilan sendiri. 

4.  Membuktikan bahwa perusahaan memenuhi pembayaran 

upah minimum dan karyawan persyaratan pemotongan 

pajak penghasilan. 

5. Peramalan kebutuhan anggaran masa depan dan pendapatan 

penjualan. 

6. Memberikan visibilitas real-time dan kontrol dana masuk 

dan keluar, untuk menghindari kelebihan pengeluaran 

anggaran. 

 

Metode “Single Entry” memiliki kesederhanaan atas 

pembukuan jika dibandingkan dengan metode double entry. 

Keuntungan menggunakan Metode Single Entry adalah :  

1. Mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki latar 

belakang keuangan atau akuntansi. 

2. Bagi banyak perusahaan kecil, metode single entry dapat 

dilaksanakan tanpa keterlibatan bagian pembukuan yang 

terlatih atau akuntan. 

3. Metode single entry tidak memerlukan software akuntansi 

yang kompleks. Metode Single Entry dapat dibuat dengan 

menggunakan spreadsheet yang sangat sederhana seperti 

Excel misalnya. 
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Penelitian ini mencoba merancang aplikasi pelaporan 

keuangan dengan metode “Single Entry” untuk UMKM dengan 

memberikan kesederhanaan dan kemudahan dalam pelaporan 

untuk setiap Level Pencatatan dan Pelaporan keuangan.  

 

B. Rancang Model Laporan Keuangan dan Informasi 

Akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM 

Laporan keuangan yang disajikan harus mampu 

memenuhi tujuan pelaporan keuangan yaitu : 

a. Memberikan informasi yang reliabel dan akuntabel 

mengenai posisi keuangan. 

b. Sebagai bahan untuk menilai kinerja 

c. Sebagai dasar untuk mengambil keputusan. 

 

Dalam memodelkan pencatatan dan pelaporan UMKM 

perlu dibuatkan model pencatatan keuangan yang sederhana 

dan mudah dimengerti oleh UMKM (Narsa, Widodo, 

Kurnianto, 2012). Meskipun demikian pelaporan keuangan 

yang sederhana itu harus sesuai dengan kebutuhan UMKM 

untuk analisa internal, analisa perpajakan dan keperluan kredit. 

Beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa kebutuhan 

UMKM tentang informasi keuangan ditentukan oleh volume 

usaha. Wati (2011) menemukan bahwa omset usaha 

berpengaruh terhadap penerapan akuntansi. Semakin besar 

omset suatu usaha, semakin besar pula informasi yang 

dibutuhkan oleh usaha, sehingga semakin besar pula penerapan 

akuntansi dalam usaha tersebut. 

Berdasarkan pendekatan atas informasi dasar akuntansi 

dalam UMKM dan pendekatan teori bahwa volume usaha 

berpengaruh terhadap akuntansi maka dibuatlah suatu 

formulasi kebutuhan pencatatan berdasarkan besaran usaha. 

Formulasi ini merupakan tahapan kapan sebuah usaha 

membutuhkan pencatatan kas sederhana, kapan suatu 

perusahaan membutuhkan kartu hutang, kartu piutang, kartu 

gaji dan kartu produksi serta laporan keuangan dan penyusunan 

laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Formulasi ini 
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tersaji dalam bagan 1 yang berisikan level kebutuhan 

pencatatan dan laporan keuangan. 

 

 
 

Gambar 9.1 Level Kebutuhan Pencatatan dan Laporan Keuangan 

 

Model untuk memformulasikan kebutuhan pencatatan 

dan Laporan Keuangan UMKM dalam beberapa level yaitu : 

a. Level 1 (Usaha Mikro), dimana setiap usaha wajib dan harus 

mencatat kas masuk dan kas keluar. Dengan pencatatan 

sederhana, usaha mampu melakukan berbagai analisa, 

seperti jumlah omset, total transaksi per hari, rekam jejak 

biaya produksi, pembayaran karyawan dan sebagainya. 

Dasar ini memudahkan kebutuhan analisa internal, 

kebutuhan analisa kredit dan kebutuhan pelaporan 

perpajakan. 

b. Level 2 (Usaha Mikro), menunjukkan transaksi khusus yang 

intensitasnya lebih tinggi dalam usaha. Transaksi ini 

menjadi penting karena merupakan bagian usaha yang tidak 

terpisahkan dan berhubungan langsung dengan ketersediaan 

kas. Transaksi yang memerlukan pencatatan khusus karena 

intensitasnya meningkat ialah penjualan, hutang, piutang 

dan produksi. 

c. Level 3 (Usaha Kecil), penyusunan laporan keuangan 

berupa neraca dan laba rugi. Penyusunan laporan keuangan 

diperlukan ketika volume usaha semakin meningkat dan 

besar. Kebutuhan analisa keuangan yang lebih kompleks 

dibutuhkan guna menjelaskan kondisi usaha yang 

sesungguhnya. 
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d. Level 4 (Usaha Menengah), Penggunaan Laporan Keuangan 

berdasarkan SAK ETAP hanya diformulasikan untuk 

UMKM yang usahanya telah kompleks dan mampu 

menyediakan tenaga kerja khusus dalam bidang akuntansi, 

terlebih jika terdapat software akuntansi yang digunakan 

dalam usaha tersebut. Hal ini akan memudahkan usaha 

karena kebutuhan analisa internal tidak hanya analisa 

sederhana, tapi jauh lebih kompleks guna membuat usaha 

semakin efektif dan efisien. 

 

Sistem akuntansi yang baik tidak hanya dinilai dari 

seberapa baik catatan disimpan tapi seberapa baik mampu 

memenuhi kebutuhan informasi dari para pembuat keputusan 

internal dan eksternal. Penelitian Maseko dan Mayani (2011) 

menyarankan bahwa untuk usaha kecil atau mikro, praktik 

akuntansi diusahakan memelihara buku kas yang memadai 

(jika mungkin dengan analisis), rekening bank (dengan 

deposito kebijakan dan penarikan), sistem kas kecil, pernyataan 

rekonsiliasi bank, kebijakan kredit dengan kreditur untuk 

pembelian dan penjualan pelanggan, kebijakan saham, daftar 

aset tetap dan penganggaran untuk seluruh bisnis. Penelitian 

Ntim et al (2011), menyebutkan UKM melakukan Pembukuan 

terutama untuk mengambil informasi dari aktiva tetap, 

penjualan dan transaksi tunai. namun ada, informasi akuntansi 

tambahan lain yaitu biaya operasi yang ditunjukkan oleh 

beberapa jumlah UKM. Hal ini mengidentifikasi bahwa UKM 

banyak digunakan metode “Single Entry” dalam pencatatan 

transaksi yang dibuktikan dengan mayoritas perusahaan sampel 

dalam penelitian ini. Penggunaan metode Single Entry bisa 

diterapkan dalam usaha mikro dan kecil dengan syarat volume 

transaksinya tidak terlalu besar dan banyak serta tidak ada 

transaksi PPN dalam pencatatan transaksi. Karena apabila 

sudah ada pajak PPN maka sistem “single entry” ini tidak bisa 

diterapkan dan harus menggunakan sistem “double entry”. 
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C. Pentahapan Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan 

Keuangan 

Berikut adalah pentahapan dalam penerapan pencatatan 

transaksi usaha dan penyusunan laporan keuangan. Tahapan 

didasarkan pada skala usaha dengan pertimbangan bahwa 

kebutuhan pencatatan akan semakin meningkat sejalan dengan 

meningkatnya volume usaha. 

 

 
 

Gambar 9.2 

Tahapan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan UMKM 

 
Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Tahap 1 : Pencatatan Transaksi 

Pada tahap ini diharapkan pelaku entitas UMKM 

mengerti dan memahami pencatatan transaksi baik terutama 

bagi pelaku usaha sendiri maupun dalam hubungannya dengan 

pihak ketiga misalnya perizinan dan lenbaga pembiayaan. 

Salah satu hambatan penerapan pelaksanaan pencatatan 

transaksi dan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM 

adalah pandangan bahwa kegiatan tersebut bukanlah kebutuhan 

bahkan dirasakan hanya menambah pekerjaan, manfaat yang 

diperoleh tidak sebanding dengan yang dilakukan. Perlu 

dilakukan sosialisasi mendalam pada tahap ini sehingga 

diharapkan pada tahapan ini muncul kesadaran pelaku UMKM 
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akan manfaat pentingnya pencatatan transaksi. Tahap awal ini 

merupakan tahapan awal yang penting sebelum melanjutkan ke 

tahapan selanjutnya. Tahapan ini diharapkan telah dicapai 

entitas UMKM skala mikro. 

 

2. Tahap 2 : Pencatatan Kas (Kas Masuk dan Kas Keluar) 

Pencatatan transaksi kas merupakan dasar awal dari 

tahapan pencatatan UMKM. Hal ini sejalan dengan bentuk 

kegiatan UMKM yang sebagian besar bersifat kas basis, baik 

modal, biaya, pembelian maupun hasil penjualan. Dengan 

demikian pencatatan ini merupakan sumber utama informasi 

keuangan entitas. Pencatatan kas juga berguna bagi UMKM 

untuk mengetahui apakah terdapat selisih kurang (rugi) atau 

selisih lebih (laba) serta untuk mengetahui jumlah uang kas 

yang ada dalam kotak penyimpanan. Pencatatan ini dilakukan 

secara harian. Tahapan ini diharapkan telah dicapai entitas 

UMKM skala mikro dan kecil. 

 

3. Tahap 3 : Pencatatan Transaksi Lainnya 

Pencatatan transaksi lainnya misalnya adalah : 

a. Pencatatan Penjualan 

Pencatatan penjualan dilakukan secara harian. 

Pencatatan ini diperlukan oleh entitas untuk mengetahui 

beberapa hal utama diataranya : 

- Jumlah dari penjualan barang secara kredit 

- Barang-barang apa saja yang terjual 

- Siapa pembeli terbanyak 

b. Pencatatan Pembelian 

Pencatatan pembelian diperlukan oleh entitas untuk 

mengetahui beberapa hal diantaranya : 

- Jumlah barang dagangan yang masih ada di gudang/yang 

dititipkan outlet/toko/pameran dengan sistem konsinyasi 

- Apakah perlu dilakukan pembelian ulang 

- Barang dagangan yang paling banyak diminati oleh 

pelanggan. 
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 Tahapan ini diharapkan telah dicapai entitas UMKM 

skala mikro dan kecil. 

 

4. Tahap 4 : Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca dan 

Laba Rugi) 

Pada tahapan ini diasumsikan bahwa pencatatan 

transaksi telah mencakup seluruh aspek minimal dari neraca 

dan perhitungan laba rugi, dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa entitas UMKM tersebut telah dapat melakukan 

konstruksi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun 

masih dalam bentuk sederhanadengan menerapkan 

prinsip=prinsip akuntansi standar. Tahapan ini diharapkan 

dicapai oleh entitas UMKM skala mikro dan kecil 

 

5. Tahap 5 : Penyusunan Laporan Keuangan Lengkap 

berdasarkan SAK ETAP 

Pada tahapan ini entitas UMKM telah memiliki seluruh 

catatan yang lengkap dan rinci mengenai seluruh transaksi 

yang terjadi baik transaksi riil (Pembelian, Penjualan, Retur, 

Potongan Harga, dll) dan transaksi non riil (Penyusutan, 

Pencadangan, dll). Pencatatan juga telah meliputi seluruh aspek 

(items) dalam neraca dan perhitungan laba rugi. Entitas juga 

telah memberlakukan prinsip-prinsip akuntansi dan perlakuan 

transaksi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan. Secara organisasi juga diharapkan entitas memiliki 

unit kerja tersendiri yang menangani seluruh kegiatan 

keuangan. Tahapan ini diharapkan telah dicapai oleh entitas 

UMKM skala menengah 

Untuk menumbuhkan keinginan dan kebiasaan 

mencatat transaksi keuangan dari UMKM perlu dilakukan 

pentahapan dalam penerapan pelaksanaan pencatatan transaksi 

dan penyusunan laporan keuangan secara garis besar 

pentahapan yang diinginkan sebagai berikut : 

- Tahap 1 berupa pencatatan transaksi (pemahaman manfaat 

pencatatan transaksi) 
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- Tahap 2 berupa pencatatan arus kas masuk dan arus kas 

keluar 

- Tahap 3 berupa pencatatan transaksi lainnya (misalnya buku 

penjualan dan buku persediaan barang) 

- Tahap 4 berupa penyusunan laporan keuangan minimal 

terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. 

- Tahap 5 berupa penyusunan laporan keuangan yang lengkap 

mengacu pada SAK ETAP. 

 

Rumusan standar minimum laporan keuangan disusun 

berdasarkan skala usaha sebagai berikut : 

- Usaha Mikro berupa pencatatan transaksi keuangan dalam 

buku kas (kas masuk dan kas keluar) 

- Usaha kecil berupa pencatatan neraca (minimal ada 

komponen Aset Lancar, Aset Tetap, Hutang dan Modal) dan 

laporan laba rugi (pendapatan dan biaya-biaya) 

- Usaha menengah berupa pencatatan neraca, laporan laba 

rugi dan pencatatan lainnya sesuai SAK ETAP. 

 

Agar UMKM mempunyai kemampuan dan kemauan 

untuk mencatat transaksi keuangan yang dilakukan, perlu 

dilakukan program pelatihan dan pendampingan kepada 

UMKM. Metode pencatatan “Single Entry” adalah metode 

alternatif untuk pencatatan akuntansi secara sederhana untuk 

UMKM terutama usaha Mikro dan Kecil sebagai cara untuk 

mengisi kesenjangan pemahaman mengenai SAK ETAP yang 

belum dipahami oleh pelaku UMKM. 

 

D. Aplikasi Keuangan berbasis spreadsheet UMKM 

(AKUSOFT Ver.1.0) 

 Aplikasi Keuangan UMKM (AKUSOFT Ver.1.0) 

adalah aplikasi keuangan dengan metode single entry untuk 

membuat pelaporan keuangan sederhana untuk usaha mikro, 

kecil dan menengah. AKUSOFT ver.1.0 dibuat berdasarkan 

standar yang berlaku untuk UMKM. AKUSOFT menggunakan 

aplikasi spreadsheet sebagai dasar untuk menyusun pelaporan 
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keuangan. Proses Pelaporan Keuangan untuk UMKM diawali 

dengan pencatatan transaksi yang dibagi menjadi 4 sheet yaitu 

Buku Kas, Buku Bank, Buku Piutang dan Buku Hutang. Baru 

kemudian pencatatan transaksi-transaksi tersebut pada buku 

yang disiapkan akan menghasilkan laporan keuangan yang 

utama buat UMKM yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi. 

 Dalam AKUSOFT dicontohkan untuk kasus pencatatan 

sampai pelaporan transaksi di usaha Loundry, tapi tidak 

menutup kemungkinan AKUSOFT bisa digunakan untuk 

semua jenis usaha terutama untuk usaha Mikro dan Kecil. 

Berikut adalah manual atau panduan yang dapat digunakan 

untuk lebih memahami AKUSOFT ver 1.0 untuk UMKM 

adalah sebagai berikut : 

1.  Pada gambar 1 dijelaskan aplikasi keuangan UMKM 

berbasis spreadsheet yang terdiri dari 6 sheet yang 

mempunyai fungsi yang berbeda-beda yaitu : 

a. Sheet COA, sheet ini menjelaskan tentang daftar nama 

kode akun sebagai dasar pencatatan transaksi sampai 

dengan pelaporan keuangan. 

b. Sheet Laporan Keuangan, sheet ini menjelaskan tentang 

laporan keuangan yang akan dihasilkan dari pencatatan 

transaksi yang terdiri dari neraca saldo awal, Neraca dan 

Laporan Laba Rugi 

c. Sheet Transaksi Kas (Buku Kas), sheet ini dibuat untuk 

mencatat semua penerimaan dan pengeluaran secara 

tunai. Dari Sheet ini dapat diketahui saldo kas akhir 

perusahaan per bulannya. 

d. Sheet transaksi Bank, sheet ini mencatat semua 

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan 

Bank.Sheet ini menggambarkan saldo bank akhir per 

bulannya 

e. Sheet transaksi hutang, sheet ini mencatat semua 

transaksi yang timbul akibat adanya hutang atau 

pembelian secara kredit. 
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f. Sheet transaksi piutang, sheet ini mencatat semua 

transaksi yang timbul akibat adanya piutang atau 

penjualan secara kredit. 

 

 
 

Gambar 9.3 Daftar Sheet AKUSOFT Ver.1.0 

 

2. Selanjutnya mulai harus dipahami penjelasan masng-masing 

sheet. Pada gambar 9.3 dijelaskan sheet mengenai Daftar 

Nama Kode Akun. Disini pengguna AKUSOFT ver 1.0 

harus memahami nomor akun dan nama akun. Setiap 

pencatatan transaksi harus memahami daftar nomor kode 

akun. Apabila ada kesalahan dalam menginput kode akun 

pada sheet yang terdapat pada AKUSOFT ver 1.0 akan 

menyebabkan kesalahan pada hasil Laporan Keuangan yang 

dibuat. Berikut adalah tabel daftar kode akun : 
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DAFTAR NOMOR KODE AKUN 

 
NO 

AKUN 
NAMA AKUN 

NO 

AKUN 
NAMA AKUN 

100 HARTA 300 MODAL  

110 Kas  310 Modal Awal 

120 Bank  320 

Laba Ditahan Periode 

Lalu 

130 Piutang Usaha 330 Laba Periode Berjalan 

140 

Persediaan Barang 

Dagang 400 PENDAPATAN 

150 Gedung 410 

Penjualan Barang 

Dagangan 

160 Kendaraan 500 BIAYA 

170 Mesin 510 

Harga Pokok Penjualan 

(HPP) 

180 Peralatan Usaha 520 Biaya Tenaga Kerja 

200 KEWAJIBAN  531 Sewa Toko 

210 Hutang Usaha 532 

Biaya Perlengkapan 

Usaha 

230 Hutang Bank 533 

Biaya Kebersihan, 

Keamanan 

240 Hutang Leasing 534 

Biaya Listrik, Telepon, 

Air dll 

250 Hutang Lain-lain 540 Biaya Transportasi  

  590 Biaya Lainnya 
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Gambar 9.4 Sheet Nomor Kode Akun 

 

3. Selanjutnya yang perlu diinput oleh pengguna Aplikasi 

Keuangan UMKM (AKUSOFT ver 1.0) adalah menginput 

modal awal. Modal awal adalah sebagai dasar dana yang 

dimiliki oleh Pemilik UMKM sebagai modal sebelum 

adanya transaksi pembelian atau penjualan. 

 

 
 

Gambar 9.5 Sheet Laporan Keuangan (Neraca Awal) 
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4. Setelah menginput modal awal, barulah pengguna 

AKUSOFT Ver 1.0 dapat menginput semua transaksi 

dalam usahanya yaitu : 

a. Transaksi yang berhubungan dengan transaksi 

penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai bisa 

diinput pada sheet transaksi kas.  

 

 
 

Gambar 9.6 Sheet Transaksi Kas 

 

b. Jika ada transaksi yang berhubungan dengan buku bank 

maka transaksi tersebut harus diinput dalam sheet 

transaksi bank. 
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Gambar 9.7 Sheet Transaksi Bank 

 

1. Apabila ada transaksi yang berhubungan dengan pembelian 

secara kredit, maka pencatatan transaksi dilakukan pada 

sheet transaksi hutang. 

 

 
 

Gambar 9.8 Sheet Transaksi Hutang 
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2. Apabila ada transaksi penjualan secara kredit atau ada 

penerimaan uang tetapi tidak secara tunai dan belum terjadi 

pembayaran maka transaksi tersebut dicatat dalam sheet 

transaksi piutang. 

 

 
 

Gambar 9.8 Sheet Transaksi Piutang 

 

c. Setelah menginput semua transaksi yang terjadi, selanjutnya 

akan disiapkan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca 

dan Laporan Laba Rugi. Perlu diperhatikan semua transaksi 

yang terjadi pada sheet transaksi kas, transaksi bank, 

transaksi hutang dan transaksi piutang akan terakumulasi 

secara otomatis sehingga langsung bisa terlihat saldo akhir 

dari semua transaksi yang terjadi. Saldo akhir itu akan 

terlihat pada Laporan Laba Rugi dan Neraca. Laporan Laba 

Rugi menggambarkan penjualan dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan sehingga bisa terlihat apakah 

perusahaan tersebut mendapatkan laba atau rugi. Laba 

terjadi apabila Penerimaan lebih besar dari biaya, sedangkan 
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rugi sebaliknya yaitu penerimaan lebih kecil dari biaya yang 

dikeluarkan. 

 

 
 

Gambar 9.10 Sheet Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) 

 

 Setelah Laporan Laba Rugi, yang juga penting 

diperhatikan adalah Neraca yang merupakan Laporan kekayaan 

yang dimilik perusahaan. Neraca akhir bulan terjadinya 

transaksi merupakan saldo awal yang harus diinput pada bulan 

selanjutnya sebelum terjadi transaksi penerimaan dan 

pengeluaran yang harus dicatat.  
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Gambar 9.11 Sheet Laporan Keuangan (Neraca) 

 

d. Setelah selesai sampai dengan Laporan Keuangan yaitu 

Neraca dan Laporan Laba Rugi, semua proses yang 

dijelaskan awal dapat diulangi sampai dengan tahun buku 

selesai. Jika di akhir periode buku yaitu akhir desember 

20XX, Laba tahun berjalan harus diubah menjadi laba 

ditahan periode lalu. Semua langkah-langkah sebelumnya 

dapat dilakukan secara berulang pada transaski tahun 

selanjutnya. 

 

E. Aplikasi Keuangan UMKM Berbasis Android 

(AKUSOFT Ver.2.0) 

Dalam mendukung penguatan inovasi pada pendidikan 

inovasi dalam teknologi informasi pada akuntansi keuangan 

UMKM maka dibuatlah aplikasi pencatatan untuk membuat 

laporan keuangan yang diperuntukkan untuk umkm dan 

wirausaha baru (Start Up) yang bergerak di bidang industri 

perdagangan dan industri manufaktur. Aplikasi Keuangan 

UMKM (AKUSOFT Ver.2.0) adalah aplikasi keuangan yang 

berbasis android dengan metode single entry untuk membuat 

pelaporan keuangan sederhana untuk usaha mikro, kecil dan 
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menengah. AKUSOFT ver.2.0 dibuat berdasarkan standar yang 

berlaku untuk UMKM. AKUSOFT ver 2.0 berbasis android 

adalah ppengembangan aplikasi dari AKUSOFT ver 1.0 yang 

berbasis spreadsheet.  

Aplikasi ini merupakan Aplikasi Laporan Keuangan 

UMKM yang bernama AKUSOFT Versi 2.0 yang merupakan 

aplikasi untuk membuat laporan keuangan UMKM yaitu 

(Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk membantu UMKM dan 

Start Up dalam mengatasi kendala dalam pembuatan laporan 

keuangan. Kelemahan dalam pembuatan laporan keuangan ini 

akan mempengaruhi UMKM dalam akses modal, karena 

persyaratan utama dalam pengajuan modal yang dibuat oleh 

institusi keuangan adalah pembuatan laporan keuangan. Proses 

Pelaporan Keuangan untuk UMKM diawali dengan pencatatan 

transaksi, baru kemudian pencatatan transaksi-transaksi 

tersebut pada buku yang disiapkan akan menghasilkan laporan 

keuangan yang utama buat UMKM yaitu Neraca dan Laporan 

Laba Rugi. 

AKUSOFT Ver.2.0 memiliki beberapa menu untuk 

melakukan semua proses dalam pelaporan keuangan dimulai 

dari proses pencatatan. Aplikasi ini memiliki beberapa menu 

yang dapat digunakan yaitu: 

1. Dasbor adalah tampilan cepat untuk transaksi pemasukan 

dan pengeluaran. 

2. Akun adalah tampilan saldo awal untuk masing-masing item 

akun neraca atau hamper mirip dengan data neraca saldo 

awal. 

3. Item adalah isian untuk menginput item barang yang dijual  

4. Pemasukan adalah transaksi untuk mencatat semua 

penerimaan dan pendapatan yang diperoleh UMKM 

5. Pengeluaran adalah transaksi untuk mencatat semua 

pengeluaran yang diperoleh UMKM 

6. Laporan dalah Laporan yang dihasilkan dari 

penginputan/pencatatan transaksi penerimaan dan 

pengeluaran. Laporan yang dihasilkan adalah Neraca dan 

Laporan Laba Rugi 



82 

7. Pengaturan adalah set up awal data-data atau profil UMKM 

yang menggunakan aplikasi ini. 

8. Keluar adalah menu yang digunakan untuk mengakhiri 

penggunaan aplikasi ini. 

  

AKUSOFT ver 2.0 dapat diakses pada 

http://ukm.akusoftapp.com atau bisa juga didonwload pada 

aplikasi play store di handphone dengan nama Akusoft. 

Aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin dengan tujuan 

membantu UMKM dalam membuat laporan keuangan. Berikut 

Tutorial untuk penggunaan Aplikasi AKUSOFT ver 2.0, adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Halaman Login 

 

 
  

Pada halaman login, silahkan login menggunakan email 

apabila sudah memiliki akun. Setelah dituliskan pada kolom E-

mail dan Sandi, klik Masuk untuk masuk kedalam aplikasi 

AKUSOFT V2. Apabila belum memiliki akun, dapat memilih 

Belum punya akun untuk registrasi akun AKUSOFT. 

  

http://ukm.akusoftapp.com/
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2. Halaman Registrasi 

 

 
 

Ketika memilih “Belum punya akun” pada halaman 

login, akan diarahkan langsung ke menu pendaftaran. Isi Form 

sesuai dengan perintah, ada Nama Pengguna, Email, Nama 

Perusahaan, Sandi, Konfirmasi Sandi. Ketika sudah, aplikasi 

akan mengarahkan ke halaman berikutnya. 

 

3. Halaman Dasbor/Menu Utama 

 

 
 

Langkah selanjutnya adalah pilih menu dasbor dan 

menu yang tampil akan seperti pada gambar. Ada menu 

Pendapatan dan Pembayaran. Pendapatan akan menambahkan 

saldo (pemasukan), untuk Pembayaran akan mengurangi saldo 

(pengeluaran). 
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4. Pengisian Modal 

 

Para pengguna akan diminta untuk memasukkan modal 

awal terlebih dahulu, ini akan otomatis tereka pada akun modal 

sehingga tidak perlu di sunting secara manual. Masukkan, 

modal tanpa titik seperti ini. Contoh: 1000000 (1 juta). 

 

 
 

5. Halaman Akun 

 

 
 

Setelah pengisian modal, pengguna akan diarahkan 

untuk mengecek halaman akun terlebih dahulu. Ketika dirasa 

ada kesalahan pada nominal atau ingin men-sunting beberapa 

akun, maka dapat memilih “sunting” dalam kolom Tindakan. 
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Setelah memilih Sunting, aplikasi akan mengarahkan 

kepada Sunting akun yang dipilih, Misal untuk kasus ini adalah 

akun Bank, kita bisa mengubah kode, mata uang, saldo awal, 

nama bank, dan no telepon bank apabila ada. Tentunya juga 

mengaktifkan/menonaktifkan akun yang bersangkutan. Setelah 

memasukkan Saldo Awal. Klik Simpan lalu kembali ke 

halaman akun. 

 

6. Halaman Item 

 

Apabila pengguna memiliki barang-barang untuk 

diperjualbelikan maka pengguna dapat menggunakan halaman 

item untuk mendata barang apa saja yang tersedia. Lakukan 

Tambah baru ketika pada halaman Item. 
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 Pengguna melakukan isian sebagai berikut, nama 

barang pada Nama. Kode barang pada SKU, deskripsi apabila 

perlu. Isikan harga jual dan juga harga pada saat pembelian. 

Jumlah diisikan sesuai stok. Kemudian pilihlah kategori 

barang. Kemudian klik simpan. Barang akan tampil di halaman 

item setelahnya. 

 

7. Halaman Pendapatan 

 

 
 

Untuk halaman, pendapatan, kita bisa memasukkan, 

pendapatan kita pada tanggal tertentu. Pilih tambah baru untuk 

pendapatan baru. 
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Di menu tambah pendapatan baru, kita dapat membuat 

data pemasukan. Jumlah dapat dimasukkan nominal saldo yang 

akan masuk ke Akun. Akun dapat dipilih pada akun apa ingin 

kita masukkan saldonya dari sebuah transaksi. Pelanggan 

tersebut opsional, bisa di isi atau tidak. Tipe pendapatan disini 

bisa dipilih antara transaksi tersebut merupakan penjualan 

barang atau non penjualan barang. Apabila penjualan barang, 

maka item dapat dipilih dari daftar item dari menu sebelumnya. 

Kuantitas disini di isikan berapa yang akan dijual. Deskripsi 

adalah deskripsi transaksi yang kita lakukan, contoh: 

Pembelian Air Aqua. Kategori kita dapat memilih untuk masuk 

ke Kategori Pemasukan yang tersedia, contoh: Konsumsi. 

Ketika sudah, kita bisa klik submit. 

 

8. Halaman Pembayaran 
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Halaman pembayaran memiliki data 

pembayaran/pengeluaran kita selama ini apa saja. Untuk 

menambahkan pembayaran baru, pilih Tambah baru. 

 

 
 

Tampilan menu sama seperti Pendapatan, namun kali 

ini, daripada menambahkan saldo kepada akun yang dipilih, 

pembayaran akan mengurangi saldo pada akun yang terpilih. 

Pengeluaran ini juga akan masuk kedalam Kategori yang dapat 

dipilih dibawah. Ketika sudah, bisa di klik submit untuk 

menyimpan pengeluaran. 

 

9. Halaman Transaksi 
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Halaman transaksi akan mencakup 4 akun, yaitu, akun 

Kas, Bank, Hutang, dan Piutang, masing-masing dapat dipilih 

menggunakan pilihan akun di Filter. Pilih akunnya, lalu klik 

Filter, sehingga akun yang dipertunjukkan oleh AKUSOFT, 

hanyalah akun yang terpilih saja untuk mengetahui jurnal 

saldo. 

 

 
 

 Disini, manajer dapat melakukan penambahan penjual 

baru sama persis seperti penambahan pelanggan baru. Ketika 

sudah, dapat di klik Submit untuk menyimpan. 

 

10. Halaman Neraca 
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Salah satu laporan keuangan yang disediakan oleh 

AKUSOFT adalah Neraca, dari sini, para pengguna bisa 

melihat Saldo di masing-masing akun yang saat ini miliki oleh 

pengguna. 

 

11. Halaman Laporan Laba & Rugi 

 

 
 

 

 
 

Pada halaman laba & rugi, pengguna juga dapat melihat 

pemasuka dan pengeluarn selama triwulan di tahun tertentu. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui Laba yang akan digunakan 

di periode berikutnya. 

  



91 

12. Cetak Neraca dan Laporan Laba Rugi 

Pengguna bisa mencetak hasil Laporan keuangan 

berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi dengan memilih cetak 

atau bisa juga disimpan dalam format Pdf sebagai arsip laporan 

keuangan. 
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BAB V 

STANDAR PELAPORAN  

KEUANGAN UNTUK UMKM 
 

 

 

 

 

 

 

 

aat ini entitas bisnis di Indonesia mengenal jenis standar 

akuntansi dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi 

dan pelaporan keuangan, yaitu SAK ETAP. Di tahun ini, 

akan diterapkan satu jenis SAK lagi yang dapat menjadi pilihan 

bagi entitas bisnis di Indonesia yaitu SAK EMKM, dimana 

Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, 

Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) telah disahkan oleh 

DSAK IAI dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. 

Seperti yang dipublikasikan di situs resmi IAI pada 

tanggal 8 Juni 2016 kemarin, IAI menyatakan bahwa dengan 

disahkannya ED SAK EMKM ini, maka standar akuntansi 

keuangan di Indonesia nantinya akan terdapat standar 

akuntansi keuangan, yakni SAK ETAP, dan SAK EMKM. 

Masing-masing pilar tersebut merupakan dukungan 

infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang 

dapat mencerminkan esensi dari entitas dunia usaha di 

Indonesia, yaitu : 

1. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang 

dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa 

akuntabilitas publik yang signifikan namun menerbitkan 

laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya; 

dan 

S 



93 

2. SAK EMKM (saat ini masih berupa ED) yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas 

mikro, kecil, dan menegah. 

Dari kedua SAK ini, masing-masing memiliki 

kegunaan, kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Pada 

makalah ini, penulis akan membahas secara garis besar 

perbedaan antara kedua SAK ini. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah hasil 

perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 

1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. 

SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar 

akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP. 

SAK merupakan suatu kerangka dalam prosedur 

pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam 

penyajian laporan keuangan, selain itu, SAK juga berfungsi 

untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, 

mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan 

keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan 

keuangan entitas yang berbeda-beda. Berikut ini pembahasan 

secara singkat mengenai ketiga SAK yangberlaku di Indonesia.  

 

A. SAK ETAP 

1. Pengertian SAK ETAP 

Pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

SAK ETAP ini nampak seide dengan International 

Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized 

Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang 

berbeda, namun baik SAK ETAP maupun IFRS for SMEs 

sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas 

publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul pada 

IFRS adalah small and medium-sized entities (SMEs). 

Jadi, apabila kita membandingkan judul pada IFRS for 

SMEs dan SAK ETAP, maka istilah entitas tanpa akuntabilitas 

publik) sama pengertiannya dengan small and medium-sized 
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entities. Apabila SAK ETAP telah disahkan pada bulan Mei 

2009, IFRS for SMEs sendiri baru disahkan pada bulan Juli 

2009. 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi 

yang disusun sebagai acuan dan dimaksudkan untuk digunakan 

entitas tanpa akuntabilitas publik. 

 

2. Ruang Lingkup SAK ETAP 
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk 

digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa 

akuntabilitas publik adalah entitas yang:tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna 

eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam 

pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan 

jika:entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau 

dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas 

pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di 

pasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas 

sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti 

bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana 

pensiun, reksa dana dan bank investasi. 

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan 

dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang 

membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. 

 

3. Tujuan Laporan Keuangan SAK ETAP 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus 

kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh 

siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan 
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keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi 

tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga 

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 

4. Karakteristik SAK ETAP 

Dalam penyajian laporan keuangan pada standar SAK 

ETAP terdapat karakteristik, yaitu; 

a. Dapat Dipahami, Kualitas penting informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera 

dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan 

untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan 

yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan 

keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan 

informasi yang relevan harus diabaikan dengan 

pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk 

dapat dipahami oleh pengguna tertentu. 

b. Relevan, agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan 

kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. 

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. 

c. Materialitas, Informasi dipandang material jika kelalaian 

untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat 

informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan 

yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian 

dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam 

mencatat (mistatement). Namun demikian, tidak tepat 

membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang 
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secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai 

penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan 

atau arus kas suatu entitas. 

d. Keandalan, Agar bermanfaat, informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, 

dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan 

atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan 

keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau 

penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk 

mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan 

untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu. 

e. Substansi Mengungguli Bentuk, Transaksi, peristiwa dan 

kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi 

dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 

Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 

 

5. Penyajian Laporan Keuangan  

Dalam penyajian laporan keuangan dengan 

menggunakan standar SAK ETAP harus menjelaskan: 

a. Penyajian wajar, laporan keuangan menyajikan dengan 

wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu 

entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas 

pengaruh transaksi,  

b. Kepatuhan persyaratan SAK ETAP, Entitas yang laporan 

keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu 

pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and 

unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan 

atas laporan keuangan. 

c. Kelangsungan Usaha, Pada saat menyusun laporan 

keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK 

ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas 

melanjutkan kelangsungan usaha. 

d. Frekuensi pelaporan, Entitas menyajikan laporan 

keuangan minimal satu kali dalam setahun. 
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e. Informasi komparatif, informasi harus diungkapkan 

komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan 

lain oleh SAK ETAP. 

f. Material dan Agregasi, pos yang material disajikan 

terpisah, yang tidak material digabungkan dengan yang 

memiliki sifaf dan jenis yang sama. 

 

 Dalam penyajian laporan keuangan terdiri dari lima 

komponen yaitu: 

a. Neraca 

Yang terdiri dari kas dan setara kas; piutang usaha dan 

piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset 

tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan 

kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.  

Entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, pada neraca 

mengungkapkan untuk setiap kelompok modal saham dan 

penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.  

Untuk Entitas selain berbentuk Perseroan Terbatas, 

seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara 

seperti menunjukkan perubahan selama periode untuk setiap 

kategori ekuitas, serta hak, keistimewaan dan pembatasan 

untuk setiap kategori ekuitas. 

 

b. Laporan Laba Rugi 

Menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang 

merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. 

Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas 

untuk suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-

pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; bagian laba 

atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; 

beban pajak; laba atau rugi neto. 

Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu 

klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, 

mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan 

relevan. 
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c. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan modal menyajikan laba atau rugi 

entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang 

diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, 

pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 

yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada 

format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) 

jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, 

pemilik ekuitas selama periode tersebut. 

 

d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan 

historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan 

secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan 

laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode 

dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan. 

 

e. Catatan atas Laporan Keuangan 

Prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam 

catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai 

tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif 

atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan 

informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan 

dalam laporan keuangan. 

SAK ETAP merupakan Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP di sini berarti 

entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang 

signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan 

umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP memiliki banyak 

manfaat, antara lain membantu perusahaan-perusahaan kecil 

menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, juga 

mempermudah proses audit dan dan mendapatkan opini audit, 
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sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya 

untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya. 

Manfaat lainnya dari SAK ETAP adalah bahwa lebih 

mudah implementasinya bagi UMKM dibandingkan PSAK-

IFRS karena lebih sederhana. Meskipun bisa dibilang 

sederhana namun tetap dapat memberikan informasi yang 

handal dalam penyajian laporan keuangan. Disusun dengan 

mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan 

kondisi di Indonesia serta dibuat lebih ringkas. Namun, SAK 

ETAP masih memerlukan profesional judgement hanya tidak 

sebanyak untuk PSAK-IFRS. 

SAK ETAP pada dasarnya adalah penyederhanaan 

SAK IFRS. Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam 

SAK ETAP adalah : 

1. Tidak ada laporan laba rugi komprehensif 

2. Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti 

investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan 

harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai wajar 

revaluasi atau nilai wajar. 

3. Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. 

Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan 

pajak. 

 

1. Neraca 

Neraca minimal mencakup pos-pos: kas dan setara kas, 

piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, property 

investasi, asset tetap, asset tidak berwujud, utang usaha dan 

utang lainnya, asset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, 

ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya 

dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka 

pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP 

tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang 

disajikan (SAK ETAP, 2009:19). 
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Penyajian: 

1) Klasifikasi aset lancar dan aset tidak lancar 

2) Klasifikasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang 

3) Kecuali jika memberikan informasi yang andal dan relevan 

dapat berdasarkan likuiditas. 

4) Menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 

tertentu. 

5) Minimal mencakup pos-pos: 

a. Kas dan setara kas,  

b. Piutang usaha dan piutang lain-lain,  

c. Persediaan,  

d. Properti investasi,  

e. Aset tetap,  

f. Aset tidak berwujud,  

g. Utang usaha dan utang lainnya,  

h. Aset dan kewajiban pajak,  

i. Kewajiban diestimasi  

j. Ekuitas. 

6) Urutan dan format pos tidak ditentukan oleh SAK ETAP. 

 

 
Format Neraca 
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2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan 

dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP 

menyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda 

terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan 

kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian 

terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba 

atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (SAK ETAP, 

2009: 23). 

 

Penyajian: 

1) Menyajikan laporan laba rugi suatu periode tertentu yang 

menunjukan kinerja keuangan selama periode tersebut. 

2) Pos minimal: 

a. Pendapatan  

b. beban keuangan  

c. bagian laba atau rugi investasi (metode ekuitas) 

d. beban pajak  

e. laba atau rugi bersih 

3) Pos luar biasa tidak diperkenankan. 

4) Entitas dapat menyajikan beban berdasarkan 

 

 
 

5) Entitas dapat menyajikan: 

a. Laporan perubahan ekuitas.  

b. Laporan laba rugi dan saldo laba : jika perubahan pada 

ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayar 

Sifat beban 

 beban bahan baku 

 beban tenaga kerja 

 beban penyusutan 

 beban sewa ruangan 

 beban listrik  
 beban operasi lainnya 

Fungsi beban 

 beban pokok penjualan 

 beban pemasaran 

 beban umum dan administrasi 
 beban operasi lainnya 
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dividen, koreksi kesalahan periode lalu dan perubahan 

kebijakan akuntansi. 

6) Ekuitas yang disajikan: 

a. Laba rugi tahun berjalan  

b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam 

ekuitas keuntungan/kerugian aset tersedian untuk dijual  

c. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 

kesalahan. 

d. Rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari 

komponen ekuitas. 
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B. SAK – EMKM 

Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang 

maju, mandiri, dan modern, Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (“ED SAK EMKM”) dalam rapatnya pada tanggan 

18 Mei 2016. Dengan disahkannya ED SAK EMKM ini, maka 

standar akuntansi keuangan di Indonesia nantinya akan 

menjadi lengkap dengan 3 pilar strandar akuntansi keuangan, 

yakni SAK umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK 

EMKM. Masing-masing pilar utama tersebut merupakan 

dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi 

keuangan yang dapat mencermnkan esensi dari entitas dunia 

usaha di Indonesia, yaitu: 

1. SAK umum yang berbasis IFRS merupakan standar 

akuntansi keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi 

untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dengan 

akuntabilitas publik signifikan. 

2. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang 

dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa 

akuntabilitas publik yang signifikan namun menerbitkan 

laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya. 

3. SAK EMKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. 

SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 57, 

9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan 

keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam 

kerumitan standar akuntansi keuangan terdahulu (PSAK dan 

SAK ETAP). SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi 

keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan 

SAK ETAP. 

 

DASAR PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN SAK 

EMKM 

Secara umum, tujuan utama pengembangan Standar 

Akuntansi Keuangan adalah agar pengguna dapat menerima 
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laporan keuangan yang bisa dipahami dengan kualitas tinggi 

yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas entitas dan 

kebutuhan informasi penggunanya. Pengembangan dan 

penyusunan SAK EMKM ini berangkat dari SAK ETAP 

sehingga diharapkan pengaturan yang ada dalam SAM EMKM 

ini akan jauh lebih sederhana. Namun, terdapat beberapa 

referensi yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan 

pengembangan SAK EMKM, misalnya IFRS 105 tentang The 

Financial Reporting Standard Applicable to The Micro-entities 

Regime yang menyusun standar untuk standar pelaporan dan 

tata kelola perusahaan, financial reporting council. Referensi 

utama lain yang digunakan adalah pedoman umum pencatatan 

transaksi keuangan („pedoman umum‟).  

ED SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan 

pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. 

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, 

dan menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam 

mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. 

ED SAK EMKM ditujukan untuk digunaan oleh entitas 

yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan 

akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. ED SAK EMKM 

berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. 

 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang 

aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. 

 

Informasi yang disajikan: 

1) Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun 

berikut: 

a. Kas dan Setara Kas 

b. Piutang 

c. Persediaan 

d. Aset Tetap 

e. Utang Usaha 

f. Utang Bank 
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g. Ekuitas. 

2) Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam 

laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan 

untuk memahami posisi keuangan entitas. 

3) ED SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan 

terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, 

entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan 

likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh 

tempo. 

 

Klasifikasi Aset Dan Liabilitas 

Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak 

lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka 

panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan. 

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 

1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau 

digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal 

entitas; 

2) Dimiliki untuk diperdagangkan; 

3) Diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 

bulan setelah akhir periode pelaporan; atau 

4) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi 

penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk 

menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan. 

 

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai 

tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat 

diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 

bulan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas 

jangka pendek jika: 

1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus 

normal operasi entitas; 

2) Dimiliki untuk diperdagangkan; 

3) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan 

setelah akhir periode pelaporan; atau 
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4) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda 

penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan semua 

liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang. 

 

Klasifikasi Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah 

dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas 

hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh 

liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, 

yang tidak memenuhi definisi liabilitas. 
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2. Laporan Laba rugi 

Entitas menyajikan laporan laba rugi yang merupakan 

kinerja keuangan entitas untuk suatu periode dan juga 

mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan 

bagaimana penyajiannya. 

 

Informasi Yang Disajikan 

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun 

sebagai berikut: 

1) Pendapatan 

2) Beban Keuangan 

3) Beban Pajak. 

 

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam 

laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk 

memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi 

memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam 

suatu periode, kecuali ED SAK EMKM mensyaratkan lain. ED 

SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas 

kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan 

sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu 

dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode 

terjadinya perubahan. 
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 Setelah melakukan pembahasan, adapun beberapa hal 

yang dapat dibahas antara lain adalah: 

1. Manfaat lainnya dari SAK ETAP adalah bahwa lebih mudah 

implementasinya bagi UMKM dibandingkan PSAK-IFRS 

karena lebih sederhana. Meskipun bisa dibilang sederhana 

namun tetap dapat memberikan informasi yang handal 

dalam penyajian laporan keuangan. 

2. Neraca minimal mencakup pos-pos: kas dan setara kas, 

piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, property 

investasi, asset tetap, asset tidak berwujud, utang usaha dan 

utang lainnya, asset dan kewajiban pajak. Neraca pada SAK 
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ETAP, urutan dan format pos tidak ditentukan oleh SAK 

ETAP. 

3. Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan 

beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP 

menyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda 

terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan 

kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian 

terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari 

laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Pos luar 

biasa tidak diperkenankan 

4. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, 

liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. 

SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap 

akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat 

menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas 

dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. 

5. Entitas menyajikan laporan laba rugi yang merupakan 

kinerja keuangan entitas untuk suatu periode dan juga 

mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi 

dan bagaimana penyajiannya. Pos pada laba rugi terdapat 

pendapatan, beban keuangan dan beban pajak. 

6. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan 

beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali ED SAK 

EMKM mensyaratkan lain. 

 

C. Perbandingan Standar SAK ETAP dan SAK EMKM 

Penyajian pelaporan keuangan dengan menggunakan 

stan SAK ETAP memiliki beberapa pebedaan jika 

dibandingkan dengan standar ED SAK EMKM, yaitu: 
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 SAK ETAP SAK EMKM 

Laporan keuangan Laporan Posisi 

Keuangan/Neraca, 

Laporan Laba Rugi,  

 Laporan Arus Kas,  

Laporan Perubahan 

Ekuitas  

Catatan atas Laporan 

Keuangna 

Laporan Posisi 

Keuangan,  

Laporan Laba Rugi,  

Catatan atas 

Laporan Keuangna 

Kebijakan penggunaan 

standar akuntansi 

lainnya 

Iya Tidak  

Dasar Akrual Entitas harus menyusun 

laporan keuangan, 

kecuali 

laporan arus kas,  

Entitas harus 

menyusun laporan 

keuangan 

Dasar pengukuran unsur 

laporan keuangan 

Biaya historis dan Nilai 

wajar 

Biaya historis 

Kepatuhan terhadap 

standar 

Ada Ada 

Menentukan format atau 

urutan terhadap akun-

akun yang disajikan 

Iya Tidak 

Pengaturan Khusus 

terhadap pembatasa kas 

Ada Tidak 

Cadangan penurunan 

nilai 

Ada Tidak 

Penyusutan dan 

amortisasi 

Memperhatikan Nilai 

residu 

iya Tidak 

Perhitungan Penyusutan metode garis lurus, 

metode unit produksi 

dan saldo menurun 

metode garis lurus 

dan saldo menurun 
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BAB VI 

PERIZINAN USAHA UMKM 

 

 

 
 

 

 

 

 

umlah pelaku UMKM di Indonesia termasuk paling 

banyak diantara negara lainnya terutama sejak tahun 2013- 

2017. Pada tahun tersebut terjadinya perkembangan 

UMKM di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2013 terdapat sekitar 

57, 8 juta pelaku UMKM di Indonesia
1
. Hingga tahun 2017 ini, 

jumlah UMKM mengalami peningkatan dan diperkirakan 

pelaku UMKM akan terus bertambah. 

Terjadinya perkembangan dalam sektor UMKM 

disebabkan karena beberapa tahun belakangan, populasi 

penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan 

dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu 

khususnya para pemuda usia produktif untuk menciptakan 

peluangnya sendiri dengan membuka bisnis, sebagian besar 

tergolong sebagai pelaku usaha sector industry Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM).  

UMKM mempunyai peranan penting dan strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM 

juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil 

pembangunan dalam bidang perekonomian di Indonesia. 

                                                 
1
 https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322 

J 
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Sumbangan UKM dalam Produk Domestrik Broto 

sebesar Rp.1.648.555.770.662, - 
2

dan tingkat penyerapan 

tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. 

Namun, banyaknya jumlah pelaku UMKM di Indonesia tidak 

diimbangi dengan pengetahuan pelaku UMKM tentang aspek 

legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus 

dipenuhi dan prsedur yang ditempuh dalam proses pengurusan 

perizinan UMKM. Banyak UMKM belum memiliki badan 

hukum yang jelas, dikerenakan kurangnya informasi yang 

diberikan dan sosialisasi pemerintah terhadap pelaku UMKM 

di Indonesia. Serta kebanyakan dari pelaku UMKM di 

Indonesia menjadi pelaku UMKM dikarenakan tuntutan 

ekonomi dan kebutuhan sehari-hari, sehingga banyak dari 

pelaku UMKM tidak memikirkan pentingnya perizinan dan 

legalitas. Padahal perizinan diperlukan untuk keberlangsungan 

usaha di masa depan. 

Untuk itu, didalam bab ini penulis akan memaparkan 

bagaimana tata cara dan pentingnya perizinan UMKM serta 

syarat yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan UMKM 

yang akan dibahas pada bab selanjutnya. 

 

A. Teori 

Izin Usaha Mikro Kecil yang disingkat menjadi IUMK 

menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah adalah izin atau tanda legalitas kepada seseorang 

atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha 

mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.  

Didalam pengurusan IUMK diperlukan beberapa data 

dan syarat- syarat yang diperlukan guna kelancaran pengurusan 

perizinan seperti Surat dari RT dan RW, Kartu Keluarga, Kartu 

Tanda Penduduk, Pas Photo dan sebagainya. Pengurusan 

IUMK ini salah satunya untuk mendapatkan kemudahan dalam 

                                                 
2
 Sri Wahyuningsih. Peranan UKM dalam Perekomian di Indonesia Vol. 5 

No.1. Universitas Wahid Hasyim. 2009 
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pembiayaan dari bank ataupun non- bank karena sudah terdapat 

legalitas usaha yang dijalankan. Untuk lebih lanjutnya, akan 

dijabarkan ke dalam bab sub- bab pembahasan. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengertian Perizinan UMKM 

Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat 

dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro 

dan kecil dalam bentuk satu lembar. 

 

2. Tujuan IUMK 

Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana 

pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) 

dalam mengembangkan usahanya. 

 

3. Dasar Hukum IUMK 

Dasar hukum yang mengatur IUMK di Indonesia 

terdapat di dalam peraturan sebagai berikut : 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 

2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

222); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil 

(Berita Nerara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1814); 

3. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Neregi, Menteri 

Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 

503/555/SJ; Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015; Nomor 72/M-

DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin 

Usaha Mikro dan Kecil; 

4. Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan 

Daerah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi 

Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama 

PT. Bank Rakyat Indonesia dan Asippindo tentang 

5 
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Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin 

Usaha Mikro dan Kecil. 

 

4. Prinsip Pemberian IUMK 

Pemerintah dalam mengatur pemberian IUMK 

berpegang apada prinsip sebagai berikut : 

a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat; 

Prosedur dapat dilakukan secara online bahkan smartphone 

ataupun mendatangi langsung ke kantor kementerian 

koperasi dan data yang dibutuhkan juga mudah untuk 

dilengkapi sehingga proses pengurusan menjadi lebih 

sederhana, mudah dan cepat diterbitkan dalam 1 hari kerja 

b. Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; 

Dalam menerbitkan IUMK, Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah memberikan layanan dan 

informasi lengkap seputar IUMK sehingga PUMK 

mengetahui seberapa pentingnya pengurusan IUMK. 

c. Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha. 

Penerbitan IUMK sudah diatur dalam beberapa peraturan 

dan IUMK memiliki beberapa manfaat yang dpat 

memudahkan dan memberikan kenyamanan PUMK dalam 

berwirausaha. 

 

5. Manfaat Bagi PUMK (Pemilik Usaha Menengah Kecil) 

Manfaat yang diperoleh Pemilik Usaha Menengah Kecil 

setelah mengurus IUMK yaitu : 

a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha 

dilokasi yang telah ditetapkan; 

IUMK memberikan perlindungan usaha dilokasi yang telah 

ditetapkan sehingga PUMK tidak khawatir akan 

keberlangsungan usahanya dimasa depan. 

b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; 

Adanya bantuan dalam pengembangan usaha dari 

pemerintah. 

c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke 

lembaga keuangan bank dan non-bank; 

6 
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Dengan IUMK, Pemilik usaha diberi kemudahan dalam 

mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan Bank dan 

Non bank; 

d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga 

lainnya; 

e. Sadar Pajak, membuat PUMK tertib membayar pajak; 

f. Adanya pelatihan-pelatihan dan pengembangan bagi unit 

Usaha dari sektor pemerintah; 

g. Lebih mudah menjalin kerjasama. 

  

6. Persyaratan Permohonan IUMK 

Adapun persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan 

dalam permohonan IUMK dirincikan sebagai berikut : 

a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha; 

b. Kartu tanda penduduk; 

c. Kartu Keluarga; 

d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua 

lembar; 

e. Mengisi formulir yang memuat tentang : 

1. Nama; 

2. Nomor KTP; 

3. Nomor telepon; 

4. Alamat; 

5. Kegiatan usaha; 

6. Sarana usaha yang digunakan; 

7. Jumlah modal usaha. 

 

  

7 
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Berikut adalah Mekanisme penerbitan IUMK : 

 

 
 

Gambar 11.1 Mekanisme Penerbitan IUMK 

 

Mekanisme penerbitan IUMK diawali dengan 

mendatangi Sekretariat IUMK: Deputi Bidang Restrukturisasi 

Usaha Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Lantai 5, Jl. 

HR. Rasuna Said Kav 3-4 Kuningan Jakarta Selatan dengan 

melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan seperti 

Surat Pengantar RT dan RW, KTP, KK, Pas Photo dan mengisi 

formulir yang telah disediakan seperti pada contoh formulir 

dibawah ini. 

 

  



117 

Contoh Formulir dalam Permohonan IUMK  

 

 
 

Gambar 11.2 Formulir Dalam Permohonan IUMK 

 

Setelah mengisi formulir IUMK dan melengkapi 

dokumen persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya Pemilik 

Usaha Menengah Kecil menunggu penerbitan naskah IUMK 

oleh Camat yang telah mendapatkan pendelegasian 

kewenangan dari Bupati/Walikota dengan jangka waktu 

penerbitan 1 hari kerja jika berkas yang diterima benar dan 

lengkap. Setelah itu, PUMK mendapatkan Kartu IUMK dan 

Naskah IUMK sebagai tanda legalitas usahanya 

Berikut ini adalah contoh kartu dan formulir IUMK yang telah 

dibuat 
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Gambar 11.3 Kartu IUMK 

 

 

 
 

Gambar 11.4. Naskah IUMK 
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Didalam Naskah Izin Usaha Mikro dan kecil terdapat 

Nama, Nomor Telepon, Alamat serta Nomor KTP pemilik 

usaha serta Nama Usaha, Bentuk Perusahaan, NPWP, Kegiatan 

Usaha, Sarana Usaha yang digunakan, Alamat Usaha, Jumlah 

Modal Usaha dan Nomor Pendaftaran usaha sebagai rincian 

dari Formulir yang sebelumnya telah diisi dan dokumen-

dokumen persyaratan. 
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Pelaksanaan Penerbitan IUMK (Izin Usaha Menengah 

Kecil) 

Dalam pelaksanaan penerbitan IUMK, ada beberapa 

persyaratan dan peraturan yaitu : 

1. Penerbitan naskah IUMK oleh Camat yang telah 

mendapatkan pendelegasian kewenangan dari 

Bupati/Walikota; 

2. Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak pendaftaran 

diterima, lengkap dan benar; 

3. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) 

melanggar ketentuan perundang-undangan. 

4. Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan atau pungutan lainnya. 

 

Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil Dan Kredit Usaha 

Rakyat 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku pada 

tanggal 31 Desember 2015. Pada saat ini hampir tidak akan ada 

lagi hambatan mengalirnya arus barang, jasa, investasi, modal, 

dan tenaga kerja terampil yang keluar masuk diantara sepuluh 

negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, 

Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei 

Darussalam, dan Vietnam. 

Kunci agar mampu mendapatkan keuntungan positif 

dari MEA adalah meningkatkan daya saing, utamanya dunia 

usaha. Indonesia mengategorikan dunia usaha menjadi empat, 

yaitu mikro, kecil, menengah dan besar. Pemerintah perlu 

mendorong daya saing dunia usaha menengah dan besar agar 

mampu ikut bersaing dalam rantai nilai (value chain) 

perdagangan dengan sesama anggota ASEAN. 

Bagi dunia usaha mikro tentunya belum mampu untuk 

ikut dalam rantai nilai global. Untuk itu pemerintah perlu 

menyiapkan langkah aksi bagi usaha mikro dan kecil agar tidak 

tersingkir dalam persaingan ekonomi domestik, yang nantinya 

akan bertambahnya pesaing baru dari sesama negara ASEAN, 

dan juga mendorong agar usaha mikro dan kecil dapat “naik 

15 
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kelas” menjadi menengah dan besar, pada akhirnya diharapkan 

akan mampu ikut dalam rantai peraturan globalisasi. 

Berlakunya MEA merupakan peluang besar bagi dunia 

usaha nasional. Akses pasar menjadi terbuka luas, modal 

semakin mudah didapat dan kuantitasnya juga semakin besar, 

alih teknologi juga akan memperkuat pelaku bisnis, dan 

teknologi informasi yang semakin canggih juga mendorong 

efisiensi usaha. 

Tentunya tidak semua dunia usaha dapat dengan mudah 

mendapatkan keuntungan dari sistem ekonomi terbuka. Bahkan 

hampir 99,9% dunia usaha kita (termasuk dalam 

kategori  UMKM)  belum dapat ikut dalam percaturan bisnis 

dunia dikarenakan masih bergelut dengan berbagai 

permasalahan di dalam negeri. UMKM mempunyai 

permasalahan beragam  mulai dari rendahnya produktifitas, 

sulitnya mendapatkan akses pendanaan, kualitas SDM terbatas, 

perijinan dan hambatan birokrasi yang berbelit, hingga 

tertinggalnya dalam kemampuan beradaptasi terhadap 

perubahan teknologi. 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM 

tersebut perlu dicarikan jalan keluarnya, adanya campur tangan 

pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan, mengingat 

UMKM  memiliki peran dan kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian Indonesia, yaitu dengan menyediakan lapangan 

kerja hampir 93% dari total lapangan kerja, dan menyumbang 

sekitar 60% pembentukan PDB. Pelaku UMKM menempati 

bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat mulai 

dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang 

dan penyedia jasa. Selanjutnya, jumlah UMKM telah tercatat 

hampir mencapai sekitar 114, 1 juta unit usaha, atau sekitar 

99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Produk 

UMKM bukan hanya dipasarkan di dalam negeri tetapi juga 

telah mampu diekspor, dengan nilai rata-rata ekspor sekitar 

16% dari total nilai ekspor non migas. Dari sisi investasi, 

peranan UMKM juga tinggi, yaitu sekitar 50% dari nilai total 

investasi langsung. 
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Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah telah banyak 

upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya 

adalah terkait perizinan dan  hambatan birokrasi, Pemerintah 

telah menetapkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui 

Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan 

Usaha Mikro dan Kecil, sebagai bentuk terobosan kebijakan 

dalam pengembangan UMK. Dengan adanya IUMK, 

diharapkan Pelaku UMK dapat memperoleh kepastian dan 

perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, 

pendampingan untuk pengembangan usaha, kemudahan dalam 

akses pembiayaan kelembagaankeuangan bank dan non-bank, 

dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintahpusat, 

pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. 

Pada dasarnya, IUMK merupakan simplifikasi izin bagi 

para pelaku usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah 1 

lembar yang dapat ditetapkan oleh Pemda (Camat) hingga 

tingkat Kelurahan/Desa. Sehingga diharapkan para pelaku 

usaha mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha dengan 

lebih mudah dan sekaligus dapat melakukan pendataan bagi 

para pelaku UMK. Sebagai bentuk izin yang tidak membebani 

masyarakat, IUMK diberikan tanpa ada pungutan 

biaya/retribusi karena biaya penyelenggaraan izin 1 lembar 

dibebankan kepada APBN dan/atau APBD. 

Berdasarkan data terakhir yang didapat dari Sistem 

Manajemen IUMK, pelimpahan wewenang kepada 

Camat/Lurah/Kepala Desa tentang penerbitan IUMK oleh 

Bupati/Walikota berupa Perbup/Perwakot belum optimal. Dari 

515 Kab/Kota baru 96 Kab/Kota atau 19% yang sudah 

menerbitkan Perbup/Perwakot. Tambahan pula, target 508.500 

IUMK tahun 2015dikhawatirkan tidak tercapai. Berdasarkan 

data terkahir, hanya 575 IUMK yang diproses atau 0, 11% dari 

total target. 

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah telah 

mengambil langkah dan kebijakan, antara lain : 

1. IUMK telah ditetapkan sebagai pengganti SIUP bagi Usaha 

Mikro dan Kecil sesuai Surat Edaran Dirjen Perdagangan 

17 
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Dalam Negeri No 2019/PDN/SE/6/2015 perihal Edaran 

Mengenai Izin Usaha Bagi UMK di Bidang Perdagangan; 

2. IUMK dapat diterbitkan oleh Satlak PTSP 

Kecamatan/Kelurahan; 

3. BRI segera menerbitkan surat edaran Direksi tentang 

IUMK; 

4. Akan menerbitkanaturan berdasarkanPermendagri No 83 

tahun 2014 tentang  Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro 

dan Kecil, yang menjelaskan bahwa penerbitan IUMK pada 

tahun 2015 lebih difokuskan kepada bidang usaha mikro. 

 

Untuk meningkatkan daya saing UMKM dan 

mempertimbangkan capaian pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) selama tujuh tahun terakhir, Presiden telah menetapkan 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, sebagaimana diubah 

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. 

Selanjutnya, terakhir diturunkan menjadi Permenko No 8/2015 

Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. 

Pada tahun 2015 program KUR diarahkan sebagai 

bagian utama dalam mendorong kenaikan pertumbuhan 

ekonomi yang sedang melambat dan penyerapan tenaga kerja; 

meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha 

produktif; dan meningkatkan kapasitas daya saing UMKM. 

Dengan alokasi KUR sebesar Rp 30 Triliun, diharapkan 

dapat mengungkit peningkatan pemberian kredit kepada 

UMKM, khususnya di sektor pertanian, perikanan, industri, 

dan perdagangan yang terkait, serta penempatan TKI di luar 

negeri.   

Tentunya permasalahan yang dihadapi pemerintah 

terkait implementasi KUR sejak diluncurkan tujuh tahun lalu 

perlu terus dibenahi, misalnya: tumpang tindih dengan kredit 

program lainnya; belum kuatnya koordinasi dengan 

kementerian teknis baik pada tingkat pusat dan daerah; belum 

optimalnya pendampingan terhadap debitur. 

18 
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Pembenahan terus dilakukan, dan diharapkan pada 

program KUR Tahun 2016 implementasi di lapangan terus 

membaik, antara lain dengan: 

1. Terus memperbaiki mekanisme KUR, terutama 

mengkoordinasi kementerian teknis terkait agar tepat 

sasaran; 

2. Perlu menambah insentif khusus untuk UMKM berorientasi 

ekspor; 

3. Sinergi antara pemangku kepentingan dalam rangka 

meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, antara lain 

dengan 23 Kementerian/Lembaga yang juga memiliki 

program koperasi dan UMKM. 

 

Didalam sosialisasi IUMK, diperkenalkan pula Aplikasi 

IUMK sehingga Pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses 

dan mengisi data untuk perizinan UMK lewat internet di 

smartphone dengan mudah dan cepat tanpa perlu harus jauh-

jauh pergi ke kementerian. Di era digital seperti sekarang, 

aplikasi IUMK merupakan suatu kemajuan dalam 

perkembangan iptek dalam UMKM dan diharapkan pemerintah 

turut berperan serta dan membantu dalam sosialiasi bagi 

perkembangan UMKM di Indonesia agar UMKM Indonesia 

dapat bersaing di dunia global seperti saat ini. 

 

Pengertian Izin Usaha 
Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat 

menjadi IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro 

dan kecil.  

Izin usha merupakan suatu bentuk persetujuan atau 

pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan 

suatu kegiatam usaha oleh seorang pengusaha atau suatu 

perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah 

suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, 

mengawasi, dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. 

Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib 
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untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi 

pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. 

 

Tujuan IUMK 

Dengan adanya Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 

adalah untuk memberikan kepastian hukum dan saran bagi 

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam 

mengembangkan usahanya.  

 

Prinsip Pemberian IUMK 

1. Prosedur sederhana, mudah dan cepat; 

2. Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; 

serta 

3. Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha. 

 

Manfaat IUMK   

1. Lebih mudah menjalin kerja sama 

Dengan memiliki IUMK maka sebuah UKM memiliki tanda 

legalitas resmi, sehingga dapat memberikan kepercayaan 

bagi rekan atau calon partner bisnisnya serta sebagai 

kekuatan usaha. 

2. Legalitas 

IUMK merupakan bentuk legalitas resmi yang mendapatkan 

pengakuan sah dari berbagai pihak dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum, dimana 

menunjukkan kepatuhan pelaku UKM terhadap hukum yang 

berlaku. 

3. Sadar pajak 

Mendorong para pengelola UKM untuk sadar pajak dengan 

membayar pajak sesuai dengan bidang usaha yang 

dijalankan. 

4. Nilai tambah untuk akses permodalan 

Salah satu dokumen yang digunakan sebagai syarat 

pengajuan pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen 

perijinan resmi. Dan IUMK merupakan surat yang 
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menyatakan legalitas suatu usaha. Dengan demikian maka 

pengusaha dapat mengajukan pinjaman dengan mudah. 

5. Lokasi usaha yang terlindungi 

Para pelaku UKM yang memiliki IUMK akan mendapatkan 

jamunan hukum, keamanan, dan perlindungan lokasi usaha. 

6. Pengembangan usaha 

Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UKM akan 

mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari 

pihak yang terkait. Mereka akan mendapatkan pembedayaan 

dan dukungan pemerintah dalam mengikuti berbagai 

program UKM. 

IUMK merupakan added value bagi sebuah UKM dalam 

rangka mengembangkan bisnisnya sehingga menjadi lebih 

established. Bagi Anda yang saat ini memiliki UKM tapi 

belum berijin atau berencana memulai usaha, tidak ada 

salahnya mulai mengurus IUMK 

 

Persyaratan Permohonan IUMK  

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha; 

2. Kartu Tanda Penduduk; 

3. Kartu Keluarga; 

4. PasPhoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua 

lembar; 

5. Mengisi formulir yang memuat tentang: 

a. Nama; 

b. Nomor KTP; 

c. Nomor Telepon; 

d. Alamat; 

e. Kegiatan usaha; 

f. Saran usaha yang digunakan; 

g. Jumlah moda usaha. 

 

Pelaksanaan Penerbitan IUMK 

a. Penerbitan naskah IUMK oleh camat yang telah mendapat 

pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. 
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b. Diterbitkan paling lamat 1 hari kerja sejak pendaftaran 

diterima, lengkap dan benar. 

c. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) 

melanggar ketentuan perundang-undangan. 

d. Tidak diknakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya. 

 

Adapun jenis-jenis izin usaha adalah sebagai berikut: 

a. Izin Prinsip (IP) 

Izin Prinsip adalah izin dari pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang wajib 

dimiliki dalam rangka memulai usaha. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 32 Tahun 

2000 tentang Pemerintaha Daerah, Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Izin Prinsip 

dibutuhkan dalam rangka mendirikan perusahaan baru atau 

dalam rangka memulai usaha baik sebagai penanaman modal 

asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

atau dalam rangka perpindahan lokasi proyek PMA atau 

PMDN. 

 

b. Izin Penggunaan Tanah (IPT) 

Pemberian izin atas penggunaan tanah kepada Instansi 

Pemerintah/Lembaga, Badan Usaha dan usaha perseorangan di 

Bidang Indutri, Jasa dan Perdagangan yang akan menggunakan 

tanah seluas 2000 m2 atau lebih dikaitkan dengan rencana 

umum tata ruang daerah yang bersangkutan. 
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Gambar 11.5 Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil 

 

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha mikro kecil 

mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas 

permohonan sebagai berikut: Surat pengantar dari RT atau RW 

terkait lokasi usaha; Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keluarga; 

Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua 

lembar; Mengisi formulir yang memuat tentang: Nama, Nomor 

KTP, Nomor Telepon, Alamat, usaha, Saran usaha yang 

digunakan dan Jumlah moda usaha. 

Selanjutnya Camat/Lurah/Kepala Desa yang telah 

diberikan pendelegasian wewenang oleh Bupati/Walikota 

melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. Jika berkas 

pendaftaran IUMK telah memenuhi persyaratan maka menjadi 

dasar pemberian IUMK bagi UKM. Namun jika berkas belum 

lengkap,  maka Camat/Lurah/Kepala Desa berhak 

mengembalikan berkas agar kemudian dapat dilengkapi. 

Pengembalian berkas tersebut disampaikan kepada pelaku 

UKM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal 

penerimaan surat permohonan pendaftaran. 

Berkas IUMK yang telah disetujui maka diberikan 

IUMK dalam bentuk naskah satu lembar. Naskah satu lembar 

tersebut menjadi tanda legalitas seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan 
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kecil. Pemberian IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari 

kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran 

diterima, lengkap dan benar serta tidak dikenakan biaya, 

retribusi, dan ataupun pungutan lainnya. 

Jika pelaku UKM tidak mematuhi kegiatan usaha sesuai 

dengan IUMK yang diajukan dan melanggar hal-hal seperti 

memperdagangkan barang atau jasa ilegal dan menjalankan 

kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan maka camat berhak dan dapat melakukan pencabutan 

IUMK. 

Pembinaan pengawasan pnyelenggaraan IUMK 

dilakukan oleh Menteri, Selanjutnya Gubernur melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pemberian IUMK di Kabupaten/kota di wilayahnya sera Camat 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemberian IUMK di wilayahnya. 

Untuk memudahkan UKM membuat IUMK, 

Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membuat surat 

edaran Nomor 15/M.KUKM/I/2015, tanggal 22 Januari 2015 

yang dikirimkan ke seluruh gubernur, bupati, wali kota agar 

membantu para pendamping UKM dalam melaksanakan peran 

pendampingan sehingga optimal pelayanan kepada UKM. 

 

Perkembangan Penerbitan IUMK Periode s.d. Bulan April 

2017 
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Perkembangan database IUMK setiap saat terus 

meningkat, Kementrian Koperasi dan UKM terusmelakukan 

upaya penerbitan IUMK dengan sosialisasi kepada semua dinas 

provinsi/kabupaten/kota, camat maupun pendamping, dan 

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Di samping itu 

dilakukan pelatihan entri/input data IUMK kepada camat dan 

pendamping yang sudah menerbitkan IUMK.  

Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah telah banyak 

upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya 

adalah terkait perizinan dan  hambatan birokrasi, Pemerintah 

telah menetapkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui 

Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan 

Usaha Mikro dan Kecil, sebagai bentuk terobosan kebijakan 

dalam pengembangan UMK. Dengan adanya IUMK, 

diharapkan Pelaku UMK dapat memperoleh kepastian dan 

perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, 

pendampingan untuk pengembangan usaha, kemudahan dalam 

akses pembiayaan kelembagaankeuangan bank dan non-bank, 

dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. 

Berdasarkan data terakhir yang didapat dari Sistem 

Manajemen IUMK, pelimpahan wewenang kepada 

Camat/Lurah/Kepala Desa tentang penerbitan IUMK oleh 

Bupati/Walikota berupa Perbup/Perwakot belum optimal. Dari 

515 Kab/Kota baru 96 Kab/Kota atau 19% yang sudah 

menerbitkan Perbup/Perwakot. Tambahan pula, target 508.500 

IUMK tahun 2015dikhawatirkan tidak tercapai. Berdasarkan 

data terkahir, hanya 575 IUMK yang diproses atau 0, 11% dari 

total target. 

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah telah 

mengambil langkah dan kebijakan, antara lain (i) IUMK telah 

ditetapkan sebagai pengganti SIUP bagi Usaha Mikro dan 

Kecil sesuai Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri 

No 2019/PDN/SE/6/2015 perihal Edaran Mengenai Izin Usaha 

Bagi UMK di Bidang Perdagangan; (ii) IUMK dapat 

diterbitkan oleh Satlak PTSP Kecamatan/Kelurahan (iii)  BRI 
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segera menerbitkan surat edaran Direksi tentang IUMK (iv) 

akan menerbitkanaturan berdasarkanPermendagri No 83 tahun 

2014 tentang  Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan 

Kecil, yang menjelaskan bahwa penerbitan IUMK pada tahun 

2015 lebih difokuskan kepada bidang usaha mikro. 

 

C. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang disingkat menjadi IUMK 

adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan 

kecil dalam bentuk satu lembar; 

2. Izin Usaha Mikro dan Kecil diperlukan agar dapat 

mempermudah pelaku usaha dalam menjalin kerja sama 

dengan perusahaan karena dengan adanya IUMK, Usaha 

Mikro dan Kecil mendapatkan legalitas usaha yang 

meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan dalam 

menyalurkan dananya untuk modal usaha, membuat pelaku 

usaha sadar pajak, dan berbagai manfaat lainnya; 

3. Mekanisme penerbitan IUMK diawali dengan mendatangi 

Sekretariat IUMK: Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 

Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Lantai 5, Jl. HR. 

Rasuna Said Kav 3-4 Kuningan Jakarta Selatan dengan 

melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan 

seperti Surat Pengantar RT dan RW, KTP, KK, Pas Photo 

dan mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah mengisi 

formulir IUMK dan melengkapi dokumen persyaratan yang 

dibutuhkan, selanjutnya Pemilik Usaha Menengah Kecil 

menunggu penerbitan naskah IUMK oleh Camat yang telah 

mendapatkan pendelegasian kewenangan dari 

Bupati/Walikota dengan jangka waktu penerbitan 1 hari 

kerja jika berkas yang diterima benar dan lengkap. Setelah 

itu, PUMK mendapatkan Kartu IUMK dan Naskah IUMK 

sebagai tanda legalitas usahanya. Didalam Naskah Izin 

Usaha Mikro dan kecil terdapat Nama, Nomor Telepon, 

Alamat serta Nomor KTP pemilik usaha serta Nama Usaha, 
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Bentuk Perusahaan, NPWP, Kegiatan Usaha, Sarana Usaha 

yang digunakan, Alamat Usaha, Jumlah Modal Usaha dan 

Nomor Pendaftaran usaha sebagai rincian dari Formulir 

yang sebelumnya telah diisi dan dokumen-dokumen 

persyaratan; 

4. Ada pula dengan Aplikasi IUMK sehingga Pelaku usaha 

dapat dengan mudah mengakses dan mengisi data untuk 

perizinan UMK lewat internet di smartphone dengan mudah 

dan cepat tanpa perlu harus jauh-jauh pergi ke kementerian; 

5. Kriteria Usaha Kecil Menengah yang diharuskan Untuk 

melakukan Permohonan IUMK yaitu Usaha yang 

mempunyai omset 50 juta-2, 5 miliar pertahunnya dan 

termasuk usaha yang dijalankan perseorangan. 

6. Surat IUMK ini sangatlah penting bagi pelaku usaha karena 

merupakan bukti legalitas dari usaha tersebut. Selain itu, 

program-program pemberdayaan pemerintah salah satunya 

beracuan pada data IUMK. Akses permodalan berupa Kredit 

Usaha Rakyat juga mudah didapatkan oleh masyarakat dari 

bank-bank yang berkerja sama dengan pemerintah. Oleh 

karena itu, seluruh masyarakat yang memiliki usaha di 

wilayah Kecamatan untuk membuat Ijin Usaha Mikro Kecil 

(IUMK). Pembuatan IUMK ini cukup di kecamatan saja 

dengan proses yang mudah dan tidak dipungut biaya.  
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Gambar 

Perkembangan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota 

periode s.d Bulan April 2017 
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BAB VII 

HAKI UNTUK UMKM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ata dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah pada tahun 2014, terdapat sekitar 57, 8 juta 

pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 serta beberapa 

tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus 

bertambah. UMKM mempunyai peran penting dan strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM 

juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil 

pembangunan. 

Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada 

Produk Domestik Bruto (PBD) sebesar 57-60% dan tingkat 

penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja 

nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). 

Tidak jauh berbeda dengan catatan Kadin (Kamar Dagang 

Indonesia), kontribusi sektor UMKM terhadap produk 

domestik bruto meningkat 57, 84% menjadi 60, 34% dalam 

lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga 

meningkat dari 96, 99% menjadi 97, 22% pada periode yang 

sama. 

UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap 

krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, 

hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan 

Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 

D 
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1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat 

terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga 

kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di 

Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 

56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 

4.968 unit adalah usaha besar. 

Selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan 

pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada 

tahun 2011, usaha besar mencapai 41, 95% tahun berikutnya 

hanya 40, 92%, turun sekitar 1, 03%. Pada UMKM terjadi 

sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13, 

46%, pada tahun 2012 mencapai 13, 59%. Ada peningkatan 

sebesar 0, 13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit 

penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9, 94% 

namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9, 68%, artinya 

menurun sekitar 0, 26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada 

usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34, 64%, pada 

tahun 2012 berhasil meraih 38, 81% terjadi peningkatan 

sebesar 4, 17%. 

Semakin berkembangnya UMKM, membuat persaingan 

antara UMKM semakin tinggi. Sehingga banyak UMKM yang 

bersaing untuk mengeluarkan inovasi produk-produk baru ke 

hadapan masyarakat. Namun inovasi-inovasi ini tidak diiringi 

oleh kesadaran UMKM untuk mendaftarkan inovasi mereka ke 

Ditjen HKI. Padahal dengan mendaftarka inovasi produk atau 

merek-nya dapat mendorong pelaku usaha untuk terus 

berinovasi serta dapat melakukan ekspansi pasar untuk 

keberlanjutan usahanya. Selain itu dapat melindungi inovasi 

produk yang telah dibuat oleh pelaku kreatif sehingga akan 

sulit untuk melakukan peniruan terhadap produk yang mereka 

buat.  

Permasalahan yang selalu terjadi adalah para pelaku 

UKM kurang peduli dan kurang tanggap terhadap masalah 

perlindungan Merek, mereka mengacuhkan permasalahan 

HaKI karena berbagai sebab dan alasan, diantaranya mereka 



136 

menganggap pendaftaran merek tidak terlalu penting, mereka 

juga selalu beranggapan bahwa perlindungan merek tidak 

berdampak yang signifikan terhadap perkembangan bisnis 

mereka. Dan yang utama adalah pendaftaran merek 

membutuhkan biaya yang besar dan proses pendaftarannya 

sangat berbelit-belit.  

. 

A. Pengertian HAKI 

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif 

yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang 

atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang 

telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI 

adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan 

permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau 

beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan 

permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial 

reputation) dan tindakan/jasa dalam bidang 

komersial (goodwill). 

Dengan begitu obyek utama dari HaKI adalah karya, 

ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata 

“intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual 

tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran 

manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). 

Setiap manusia memiliki memiliki hak untuk melindungi atas 

karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun 

kelompok. 

Kita perlu memahami HaKI untuk menimbulkan 

kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual 

sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, 

siapa saja yang ingin maju sebagai faktor pembentuk 

kemampuan daya saing dalam penciptaan Inovasi-inovasi yang 

kreatif. 
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B. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 

Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-

hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-

dasar hukum tersebut antara lain adalah : 

 Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing the World Trade Organization 

(WTO) 

 Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan 

 Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta 

 Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek 

 Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten 

 Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan 

Paris Convention for the Protection of   Industrial Property 

dan Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization 

 Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan 

Trademark Law Treaty 

 Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan 

Berne Convention for the Protection of  Literary and Artistic 

Works 

 Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan 

WIPO Copyrights Treaty 

 

1. Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 

a. Paten 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang 

teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan 

sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya.Paten (sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) 

diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu 

tidak dapat diperpanjang. Untuk pendaftaran paten 

dikenakan tarif  
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Berikut ini adalah alur pendaftaran paten : 

 

 
 

b. Merek 

Merek adalah suatu "tanda yang dapat ditampilkan 

secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 

susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 

(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) 

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum 

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek 

dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 

dengan barang-barang sejenis lainnya.Merek jasa adalah 

merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis 

lainnya. 
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Berikut ini adalah alur pendaftaran merek : 

 

 
 

c. Hak Cipta 

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.Pengumuman adalah 

pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, 

atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat 

apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan 

cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, 

atau dilihat orang lain.  
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Berikut ini alur pendaftaran hak cipta : 

 

 
 

 

d. Desain Industri 

Desain Industri (DI) adalah suatu kreasi tentang 

bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau 

garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 

tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan 

estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau 

dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu 

produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk 

mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang 

tergabung dalam Paris Convention for Protection of 

Industrial Property atau Agreement Establishing the World 

Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa 

Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, 

yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki 

tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang 
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diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. Permohonan dengan 

menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu 

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 

penerimaan permohonan pertama kali diterima negara lain 

yang merupakan anggota Paris Convention for Protection of 

Industrial Property atau Agreement Establishing the World 

Trade Organization. 

Selain hak paten, merek, hak cipta dan desain 

industri terdapat juga indikasi geografis dan desain tata letak 

sirkuit terpadu dan research and development. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

bahwa UMKM masih banyak yang kurang perduli 

terhadapap pendaftaran merek dagangnya sehingga dapat 

menghambat pengembangan pelaku kreatif serta tidak ada 

perlindungan terhadap usaha yang mereka jalani. 

Berdasarkan teori yang dijelaskan pada merek dagang alur 

yang terdapat untuk pengajuan merek sangat rumit dimana 

pemohon perlu mengisi surat permohonan merek yang 

kemudian akan diperiksa oleh ditjen HKI, setelah itu 

menunggu pengumuman yang kirang lebih 2 bulan, 

kemudian di cek kembali persyaratannya. Apabila 

memenuhi maka pengajuan merek akan di terima. Namun, 

apabila tidak sesuai maka pengajuan akan ditolak dan 

pengusaha dapat melakukan banding. Proses penguman ini 

akan diumumkan kurang lebih 150 hari oleh Ditjen HKI.  

Dapat dilihat, bahwa setiap tahapan proses 

membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga ini yang 

membuat UMKM enggan untuk mendaftarkan merek 

produknya ke Ditjen HKI. Selain proses yang lama, biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikasi ini juga 

terbilang relatif mahal untuk kalangan UMKM. Berdasarkan 

data tarif pengajuan merek dagang yang dikutip dalam 

website Ditjen HKI dapat diketahui sebagai berikut : 
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Dapat dilihat bahwa untuk pendaftaran merek apabila 

menggunakan aplikasi online dikenakan biaya Rp 500.000 dan 

apabila menggunakan aplikasi non online maka akan di 

kenakan biaya lebih mahal yaitu Rp 600.000. Selain 

pendaftaran apabila merek ingin diperpanjang maka akan 

dikenakan biaya kembali yaitu Rp 1.000.000 untuk system 

online dan Rp 1.200.000 untuk system manual. Selain biaya-

biaya tersebut terdapat juga biaya lainnya seperti Biaya 

Pencatatan dalam Daftar Umum Merek, Permohonan Petikan 

Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek, 

Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau Indikasi 

Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang 

Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa, Perubahan 

Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau 

Indikasi Geografis Pada Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan 

oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan 

Kepemilikan/Kuasa, Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan 

Merek. 

Selain merek untuk pendaftaran paten dan desain 

industri juga dikenakan tarif yang hampir sama serta dikenakan 

tarif lainnya selain tarif pendafataran seperti tarif permohonan 

perubahan data bibliografi paten, permohonan pembatalan 

sebagian berupa pengurangan klaim, permohonan pencatatan 

pengalihan paten, dan pendaftaran pencatatan perjanjian 

lisensi.ftaran terdapat pula tarif lainnya seperti  

Sedangkan untuk desain industri selain tarif pendaftaran 

terdapat pula tarif lainnya yang dikenakan oleh Ditjen HKI 
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seperti Permohonan perbaikan data yang dikenakan biaya 

sebesar Rp 200.000 Koreksi sertikat atas kesalahan data 

pendafatara yang dikenakan biaya sebesar Rp 400.000  

Syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon pengajuan 

merek/paten/dsb adalah sebagai berikut : 

1. Surat pernyataan diatas kertas bermeterai cukup yang 

ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasa), yang 

menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah 

miliknya; 

2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran 

diajukan melalui kuasa; 

3. Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya 

yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan 

hukum; 

4. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) 

yang dicetak di atas kertas; 

5. Bukti pembayaran biaya permohonan 

6. Setelah pengisian formulir permohonan, verifikator dari 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan 

melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan; 

7. Setelah itu Petugas Loket akan memberikan Bukti 

Penerimaan Permohonan; 

8. Mengajukan Permohonan Dirjen HKI 

 

Persyaratan-persyaratan ini harus dipenuhi oleh 

pemohon dalam pengajuan produknya di Dirjen HKI apabila 

tidak memenuhi kualifikasi maka berkas akan dikirim kembali 

kepada pemohon untukdilakukan refisi namun apabila syarat 

tersebut dipenuhi makan akan masuk ketahap pemeriksaan 

administratif lainnya sebelum akhirnya merek/paten/hak cipta 

disetujui dan dibuatkan sertifikasinya oleh Dirjen HKI. 

Oleh karena itu sebelum melakukan pendaftaran 

sebaiknya pengusaha perlu mengecek kembali persyratan yang 

dibutuhkan dalam proses pengajuan sehingga proses pengajuan 

dapat berjalan dengan lancar mengingat proses pengajuan yang 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 
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Berdsarkan harga tarif tersebut, wajar apabila 

pengusaha kreatif kurang berminat untuk mendaftarkan inovasi 

produk atupun mereknya. Biaya yang mahal serta proses 

sertifikasi yang lama membuat pengusaha UMKM berfikir 

kembali apabila ingin mendaftarkan produknya terlebih untuk 

pengusaha yang tergolong kedalam klasifikasi usaha mikro dan 

kecil. Yang motif usahanya lebih banyak untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya bukan dengan motif untuk berbisnis. 

Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya pendafatran merek 

ataupun produk kurang dilakukan oleh Ditjen HKI terhadap 

pengusaha UMKM sehingga pengusaha merasa kurang 

memahami proses atau prosedur dalam pengajuan HKI 

tersebut. 

Namun beberapa tahun belakangan ini pemerintah 

khususnya Kementrian Koperasi dan UKM melakukan 

fasilitasi terhadap pengusaha UKM untuk mendaftarkan 

produknya secara gratis di Ditjen HKI. Seperti yang dikutip 

dalam harian online Berita Satu bahwa Kemkop 

mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM telah 

memfasilitasi sebanyak 2.550 UMKM yang bergerak di 

berbagai bidang untuk mendapatkan hak cipta bagi 

kelangsungan usahanya. Pendaftaran HAKI untuk pelaku 

bisnis kreatif sendiri diberikan pada 16 subsektor industri 

kreatif yang ditentukan. Industri itu meliputi film, musik, 

kuliner, fotografi, desain konukasi visual, televisi, radio, 

hingga penerbitan. Namun usaha pemerintah ini belum 

membuahkan hasil yang maksimal karena masih banyak 

pengusaha UKM yang belum mendaftarkan produknya.  

Pemerintah terus menggencarkan program gratis 

pendaftaran HKI terhadap UMKM guna meningkatkan 

kesadaran pelaku usaha terhadap produknya, mengingat 

perkembangan UKM di Indonesia semakin berkemabng setiap 

tahunnya. Dan industri UKM memiliki kontribusi terhadap 

pendapat domestik bruto di Indonesia. Sehingga pengawasan 

serta perlindungan terhadap produk UKM tersebut perlu 

dilakukan. 
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GLOSARIUM 
 

 

 

Aplikasi 

Keuangan 

UMKM 

(AKUSOFT 

Ver.1.0)  

: Aplikasi keuangan dengan metode 

single entry untuk membuat pelaporan 

keuangan sederhana untuk usaha mikro, 

kecil dan menengah. 

Concept fit : Suatu teknik pendekatan yang 

didasarkan pada configuration theory, 

yang mendefinisikan fit sebagai 

interaksi statistik antara dua variabel  

E-commerce  : Suatu cara bagi seorang konsumen untuk 

dapat membeli barang yang diinginkan 

secara online melalui jaringan internet 

Hak Atas 

Kekayaan 

Intelektual  

: Hak eksklusif yang diberikan suatu 

hukum atau peraturan kepada seseorang 

atau sekelompok orang atas karya 

ciptanya 

Kebijakan 

khusus  

: Menekankan pada aspek operasional 

usaha kecil 

Kebijakan 

Umum 

: Menekankan pada terciptanya iklim 

usaha yang kondusif 

kewirausahaan : Suatu proses penciptaan nilai dengan 

menggunakan sumber daya terbatas dan 

unik dalam menemukan dan 

memanfaatkan peluang yang ada  

Manajemen : Ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu 
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Pemasaran : Suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas 

yang saling berhubungan untuk 

mengetahui kebutuhan konsumen serta 

mengembangkan promosi, distribusi, 

pelayanan dan harga, agar kebutuhan 

konsumen dapat terpuaskan dengan baik 

pada tingkat keuntungan tertentu 

Pemotivasian : Suatu proses dan rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh seorang atasan 

dalam memberikan inspirasi, semangat, 

dan kegairahan kerja serta dorongan 

kepada bawahan untuk dapat melakukan 

suatu kegiatan yang semestinya 

Penetapan harga : Menentukan harga yang dapat 

mencerminkan nilai kuantitatif dari 

produk hingga mencapai konsumen 

akhir yang membeli dan 

menggunakannya 

Pengarahan : Suatu rangkaian kegiatan untuk 

memberikan petunjuk atau instruksi dari 

seorang atasan kepada bawahan atau 

kepada orang yang diorganisasikan 

dalam kelompok formal dan pencapaian 

tujuan bersama 

Pengendalian : Proses dan rangkaian kegiatan untuk 

mengusahakan agar suatu pekerjaan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dan 

tahapan yang harus dilalui. 

Pengorganisasian : Suatu proses dan rangkaian kegiatan 

dalam pembagian kerja yang 

direncanakan untuk diselesaikan oleh 

anggota kelompok pekerjaan, penentuan 

hubungan pekerjaan yang baik di antara 

mereka, serta pemberian lingkungan dan 

fasilitas pekerjaan kondusif 
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Perencanaan : Proses dan rangkaian kegiatan untuk 

menetapkan tujuan terlebih dahulu pada 

suatu jangka waktu/periode tertentu 

serta tahapan/langkah-langkah yang 

harus ditempuh untuk mencapai tujuan 

strategi 

pemasaran 

: Alat fundamental yang direncanakan 

untuk mencapai tujuan perusahaan 

dengan mengembangkan keunggulan 

bersaing yang berkesinambungan 

melalui pasar yang dimasuki dan 

program pasar yang digunakan untuk 

melayani pasar sasaran tersebut 

Usaha Kecil  : Entitas usaha yang mempunyai memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp 

200.000.000, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, dan memiliki 

penjualan tahunan paling banyak Rp 

1.000.000.000 

Usaha Menengah 

(UM) 

: Entitas usaha milik warga negara 

Indonesia yang memiliki kekayaan 

bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 

s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk 

tanah dan bangunan 
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