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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehesif dan berkorelasi, 

dalam melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Perdagangan , Koperasi 

dan UKM Dalam Pemberdayaan Pengrajin Mebel Kayu Di Kelurahan Satar Peot, 

Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur” ini, peneliti melakukan 

peninjauan terhadap hasil penelitian yang di lakukan sebelumnya sebagai rujukan 

bahasa didalam penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat 

membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian. 

 Dalam hal ini, peneliti mengambil dua hasil penelitian sebelumnya, 

sebagai pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu 

Pertama berdasarkan hasil penelitian terdahulu pada skripsi Universitas Airlangga 

yang dilakukan oleh Bachtiar Rifa’i
1
 mahasisiwa Program Study Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2013 yang 

berjudul “Evektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM) 

Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” dengan metode 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa program labsite tersebut 

dapat membantu para pengrajin krupuk ikan yang yang ada di Desa Kedung Rejo 

                                                           
1
Bachtiar Rifa’i, Skripsi, Evektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM) 

Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung 

Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Universitas Airlangga, 2013. 



8 
 

terutama pada pengrajin kecil dan musiman yang memang membutuhkan dana 

untukmeningkatkan pendapatan serta produksi krupuk ikan mereka, dan juga 

berdampak pada eksisnya potensi yang berada di kampung krupuk ikan. 

 Hasil penelitian kedua yakni  skripsi dari Pramita Putri Oktavia
2
, 

Mahasiswa Universitas Airlangga, Tahun 2011 berjudul “Pemberdayaan Industri 

Kecil Menengah (IKM) Studi Deskriptif Tentang Strategi Pemberdayaan Industri 

Kecil Menengah (IKM) Dalam Pengembangan Industri Kerajinan Anyaman 

Bambu Di Desa Gintangan Dan Kelurahan Gombengsari Oleh Dinas 

Perindustrian Perdagangan (DISPERINDAG) Dan Koperasi Kabupaten 

Bayuwangi” dengan metode penelitian kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan 

bahwa strategi pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dilakukan 

oleh DISPERINDAG dan Koperasi Kabupaten Bayuwangi didasarkan pada 

sumber daya internal yang dimiliki untuk menciptakan kemampuan inti dalam 

mencapai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif produk yang 

dihasilkan. 

 Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan dua hasil penelitian 

terdahulu adalah  sama-sama menggunakan konsep Pemberdayaan sedangkan 

yang menjadi perbedaan rencana penelitian ini dengan dua hasil penelitian 

penelitian terdahulu adalah Peneliti yang pertama membahas tentang 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dan 

                                                           
2
Pramita Putri Oktavia, Skripsi, Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Studi Deskriptif 

Tentang Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Pengembangan Industri 

Kerajinan Anyaman Bambu Di Desa Gintangan Dan Kelurahan Gombengsari Oleh Dinas 

Perindustrian Perdagangan (DISPERINDAG) Dan Koperasi Kabupaten Bayuwangi, Universitas 

Airlangga, 2011. 
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Peneliti kedua membahas tentang Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah 

(IKM) Kerajinan Anyaman BambuSedangkan dalam penelitian ini , membahas 

mengenai Pemberdayaan Pengrajin Mebel Kayu oleh Dinas Perdagangan 

Koperasi Dan UKM Kabupaten Manggarai Timur. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Pemberdayaan 

2.2.1.1 Konsep Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan 

(power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan 

(disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi 

keseimbangan (Djohani, dalam M.Anwas.).
3
 

Kata “empowerment” dan “empower” di terjemahkan dalam bahasa 

Indonesia Menjadi Pemberdayaan Dan Memberdayakan. Menurut Meriam 

Webster Dan Oxfort English Dictionary (dalam prijono dan pranarka.) 

mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah to give power or 

authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable.Dalam 

pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan 

atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang dalam pengertian kedua, 

diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.
4
 

                                                           
3
 M. Anwas. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta, hal. 49. 

4
Prijono dan Pranarka. (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: 

CSIS, hal. 3 
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Menurut Rapport dalam Hikmat
5
, pemberdayaan diartikan sebagai 

pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, 

kekuatan politik, dan hak – haknya menurut undang – undang. Sementara itu, 

menurut Mc.Ardle dalam Hikmat
6
 mengartikan pemberdayaan sebagai proses 

pengambilan keputusan oleh orang – orang secara konsekuen melaksanakan 

keputusan tersebut. Orang – orang yang  telah mencapai tujuan kolektif 

diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk 

lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, 

keterampilan serta sumber lainya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa 

bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle 

mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna 

pentingnya proses dalam pengambilan keputusan. 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, Khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), 

dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas kelaparan, 

bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber – sumber 

produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan 

memperoleh barang – barang dan jasa – jasa yang mereka perlukan, dan (c) 

                                                           
5
Rapport dalam Hikmat. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora 

Utama, hal. 8 
6
Mc Ardle dalam Hikmat. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora 

Utama, hal. 10. 
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berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang 

mempengaruhi mereka.  

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat   

dari tujuan,proses dan cara – cara pemberdayaan sbb: 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah atau tidak beruntung (IFE,)
7
 

2. Pemberdayaan Adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan 

mempengaruhi terhadap, kejadian – kejadian serta lembaga – lembaga 

yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa 

orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang 

cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya (Wayne Parson.)
8
 

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur social (Swift dan Levin.)
9
 

Menurut (Ife)
10

, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni 

kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya 

menyangkut kekuaasan politik dalam arti sempit, melainkan kekuaasan atau 

penguaasan klien atas: 

                                                           
7
IFE. (1995). Community Development: Creating Community Alternatives Vision Analysis & 

Practise, Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd. 
8
Wayne Parson. (2011). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, hal. 102 
9
Swift dan Levin. (1987). Empowerment: An Emerging Mentalo Healt Technology, USA: Primary 

Prevention. 
10

Ife. ( 1995). Alternatif Pngembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Sidoarjo: Pustaka Pelajar, 

hal. 61-64. 
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1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan mengenai gaya 

hidup, tempat tinggal, pekerjaan. 

2. Pendefenisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras 

dengan aspirasi dan kenginannya.  

3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbang 

gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 

4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranta-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan 

social, pendidikan, kesehatan.  

5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 

informal dan kemasyarakatan. 

6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelolah 

mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 

7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, 

perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. 

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa 

kegiatan : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang 

dimiliki oleh masyarakat (empowering), ketiga, memberdayakan mengandung 

pula arti melindungi (protecting), disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa 

pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi 
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yang selalu dapat terus di kembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama 

sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah (Kartasasmita).
11

 

2.2.1.2 Proses dan Upaya Pemberdayaan 

 Menurut Suharto Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses, Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu 

yang mengalami kemiskinan. 

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang 

ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, 

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik ,ekonomi, maupun social 

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai 

mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan 

seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses 

pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). 

 Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau 

hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, 

maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu 

kelompok cendrung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yanng paling efektif. 

Hal tersebut dapat dicapai melalui nproses dialog dan diskusi di dalam 

                                                           
11

Kartasasmita. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, 

Jakarta: CIDES, hal. 159. 
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kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk 

mendeskripsikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar 

untuk mendefinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya. 

Proses-proses pemberdayaan masyarakat menurut Soetomo
12

 adalah sebagai 

berikut: 

1. Getting to know the local community: 

2. Gathering knowledge about the lokal community: 

3. Identifyng the local leader: 

4. Stimulating the community to realize that it has problems: 

5. Helping people to discuss their problems: 

6. Helping people to identify their most pressing problems: 

7. Fostering self-confidence: 

8. Deciding on a program action: 

9. Recoggnition of strengths and resources: 

10. Increasing people’s ability for self-help 

Kesepuluh point tersebut dapat dijelaskan sbb: 

Getting to know the local community artinya mengetahui karakteristik 

masyarakat setempat (lokal yang akan diberdayakan). Gathering knowledge about 

the local community artinya menumpulkan pengetahuan yang menyangkut 

informasi mengenai masyarakat setempat. Identifyng the local leader artinya 

segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh 

dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Stimulating the 

                                                           
12

Soetomo (2006) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, hal 258 
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community to realize that it has problems artinya didalam masyarakat yang terikat 

terhadap adat kebiasaan,sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa 

mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Helping people to discuss their 

problems artinya memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat 

untuk mendiskusikan masalah mereka serta merumuskan pemecahannya secara 

bersamaan. Helping people to identify their most pressing problems artinya 

masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang 

paling menekan. Fostering self-confidence tujuan utama pemberdayaan 

masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Deciding on a 

program action, masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program 

yang akan dilakukan. Recordnition of strength and resources, memberdayakan 

masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka 

memiliki kekuatan dan sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan 

masalahnya secara kontinyu. Increasing people’s ability for self-help, salah satu 

tujuan pemberdayaan adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. 

Ide menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri mendasari 

dibakukanya konsep pemberdayaan (emprowed). Proses pemberdayaan 

mengandung dua kecendrungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekan 

kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini 

dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung 

kemandirian mereka melalui organisasi. Kecendrungan keduaatau kecendrungan 

sekunder menekan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi 
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individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan 

apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 

2.2.1.3 Pendekatan Dalam Pemberdayaan 

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai 

pendekatan, menurut Suharto
13

, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, 

penyokongan, dan Pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a) Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 

mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan 

struktur yang menghambat. 

b) Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memcah-kan masalah dan memnuhi kebutuhan-

kebutuhannya, pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan 

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka. 

c) Perlindungan; melindungi masyarakat-masyarakat terutama kelompok-

kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari 

terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara 

yang kuat dan lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan 

                                                           
13

Suharto. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: PT .Refika Aditama, hal. 69. 
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segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat 

kecil. 

d) Penyokongan; memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu 

menjalankan perannya dan tugas - tugas kehidupannya. Pemberdayaan 

harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan 

dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

e) Pemeliharaan; memlihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 

berusaha. 

 2.2.1.4 Indikator Pemberdayaan 

Menurut Kieffer dalam Suharto
14

, pemberdayaan mencangkup tiga 

dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, Kemampuan sosiopolitik, dan 

Kompetensi partisipatif. Parsons et.al.
15

 juga mengajukan tiga dimensi 

pemberdayaan yang menunjuk pada: 

a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual 

yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih 

besar 

                                                           
14

Suharto. (1997). Pembangunan Kebijaksanaan dan Pekerja sosial, Bandung: PT. Refika 

Aditama, hal. 215.  
15

Wayne Parson. (1997). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 106. 
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b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna 

dan mampu mengendalikan diri dan orang lain 

c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari 

pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan 

upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh 

kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. 

Mardikanto
16

 Pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

a. Bina manusia 

Yang termasuk dalam kedalam upaya bina manusia adalah semua 

kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau 

pengembangan kapasitas yaitu: 

1) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas 

kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan 

keprofesionalan. 

2) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan yang 

meliputi; 

a) Kejelasan visi,misi, dan budaya organisasi 

b) Kejelasan struktur organisasi, Kompetensi dan 

strategi organisasi 

c) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya  

d) Interaksi antar individu di dalam organisasi 

                                                           
16

Mardikanto (2010), Pemberdayaan Masyarakat 

Penerbit alfabeta, hal 75-86 
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e) Interaksi dengan entitas organisasi dengan 

pemangku kepentingan(stakeholders) yang lain 

b. Bina usaha 

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap 

pemberdayaan karena bina manusia tanpa memberikan dampak 

atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non 

ekonomi) akan menamba kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina 

manusia yang mampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak 

atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh   

dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. 

 

c. Bina lingkungan 

Terpenuhnya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan 

investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian 

dan pemulihan (rehabilitas/reklamasi) sumber daya alam dan 

lingkungan hidup 

d. Bina kelembagaan 

Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau 

organisasi sosial, apabila memenuhi empat komponem yaitu: 

1) Komponem person, dimana orang-oprang yang terlibat 

didalam suatu kelembagaan dapat tifikasi dengan jelas 
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2) Komponem kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti 

sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga 

diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi 

3) Komponem aturan, dimana setiap kelembagaan 

mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang 

secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa 

perilaku orang lain dalam lembaga tersebut 

4) Komponem struktur, dimana setiap orang memiliki posisi 

dan peran yang harus dijalankannya secara benar, orang 

tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauannya. 

2.3  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 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 lansung dengan usaha 

yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang, yaitu dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Kriteria Usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu: 

1. Usaha Mikro 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.00(lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000.00(tiga 

ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.00(lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.00(lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00(tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.00(dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah 

a. Memiliki 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 usaha; atau 

b. Mmemiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000.00(dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.50.000.000.000.00(lima puluh milyar rupiah). 

 

 


