
 

IV.  GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

 

1. Kecamatan Adiluwih 

 

Penelitian ini dilakukan di Pekon Adiluwih dan Pekon Srikaton Kecamatan 

Adiluwih.  Kecamatan Adiluwih merupakan pemekaran dari kecamatan 

Sukoharjo tahun 1990 dengan nama Kecamatan Adiluwih.  Pada tahun 2000 

berdasarkan SK Bupati Tanggamus No.9 tahun 2000, Kecamatan Adiluwih 

merupakan Kecamatan Definitif (Monogragfi Kecamatan Adiluwih, 2012).  

Secara administratif Kecamatan Adiluwih memiliki batas wilayah: 

(1) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah. 

(2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo 

(3) sebelah Barat beratasan dengan Kecamatan Banyumas 

(4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon Kecamatan 

Pesawaran 

 

Luas wilayah Kecamatan Adiluwih adalah 74.82 km
2
, dengan jumlah 

penduduk 37.507 jiwa yang terdiri dari 11.993 laki-laki dan 10.964 

perempuan.  Kecamatan Adiluwih terdiri dari 8 (delapan) desa di antaranya: 

Desa Adiluwih, Bandung Baru, Srikaton, Purwodadi, Sinar Waya, 
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Sukoharum, Tritunggal Mulya, dan Waringin Sari Timur.  Kantor 

Kecamatan Adiluwih terletak di Pekon Adiluwih (Monografi Kecamatan 

Adiluwih, 2013). 

 

Kecamatan Adiluwih memiliki daerah seluas ± 6.540 ha.  Lahan tersebut 

digunakan untuk pemukiman penduduk, fasilitas umum dan tanah pertanian 

yaitu sawah, pekarangan, perladangan dan perkebunan.  Ibukota Kecamatan 

Adiluwih adalah Pekon Adiluwih.  Penduduk Kecamatan Adiluwih terdiri 

dari penduduk asli Lampung dengan persentase sebesar 20 % dan penduduk 

pendatang dari pulau jawa yaitu suku jawa sebesar 75 % dan suku sunda 

sebesar 5 %.  Sebagian suku Sumatera Selatan yang tersebar di lima desa 

(Monografi Kecamatan Adiluwih, 2013).   

 

Kecamatan Adiluwih di huni dari penduduk asli Lampung dan penduduk 

pendatang tapi dapat hidup secara rukun, tentram, dan bersatu dalam 

kegiatan gotong royong antara lain.  Pada gilirannya, guna mempersingkat 

rentang kendali, efisiensi waktu dan sentralisasi kepemerintahan tingkat 

kecamatan maka pada Desember 2006, 3 pekon yang tergabung di 

Kecamatan Adiluwih, yaitu Pekon Waya Krui, Nusa Wungu, dan Sri 

Rahayu di mekarkan ke kecamatan baru yaitu Kecamatan Banyumas.  Pada 

kesempatan yang baik pula pada tanggal 28 Februari 2007, Pekon 

Purwodadi menjadi Pekon Definitif, dari Pemekaran Pekon Waringin Sari 

Timur (Monografi Kecamatan Adiluwih, 2013). 

 

Terhitung sejak tanggal 28 Februari 2007 Kecamatan Adiluwih membawahi 

8 pekon.  Pada tanggal 13 Desember 2011 Pekon Adiluwih dimekarkan 
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menjadi 3 pekon yaitu Pekon Adiluwih, Pekon Srikaton dan Pekon Tunggul 

Pawenang sedangkan Pekon Bandung Baru dimekarkan menjadi 4 pekon 

yaitu Pekon Bandung Baru, Pekon Kutawaringin, Pekon Totokarto, dan 

Pekon Bandung Baru Barat.  Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17.821 

jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 16.928 jiwa (Monografi 

Kecamatan Adiluwih, 2013). 

 

Tabel 9. Jumlah penduduk di Kecamatan Adiluwih tahun 2013 

 

Pekon 

Kepadatan 

Penduduk 

(M²) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas (Km) 

1. Adiluwih 186 3.814 712.000 

2. Bandung Baru 111 5.316 594.000 

3. Enggal Rejo 198 1.310 260.000 

4. Sinar Waya 215 926 200.000 

5. Sukoharum 290 1.948 565.000 

6. Waringin Sari Timur 143 4.909 702.000 

7. Tri Tunggal Mulyo 254 1.964 500.000 

8. Purwodadi 142 28.622 408.000 

9. Srikaton 159 2.922 465.000 

10. Tunggul Pawenang 183 1.522 280.000 

11. Kutawaringin 141 2.906 412.000 

12. Totokarto 131 2.462 324.000 

13. Bandung Baru Barat 115 1.888 218.000 

Jumlah  34.749 5.640.000 

 

 Sumber : BPS Pringsewu, 2013 

 

Tanaman pangan yang dibudidayakan di Kecamatan Adiluwih antara lain 

padi sawah, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu.  Hasil 

produksi dari masing-masing tanaman tersebut yaitu padi sawah sebanyak 

27.88 ton/tahun, jaung sebanyak 27.017 ton/tahun, kacang tanah sebanyak 

24 ton/tahun, kacang hijau sebanyak 4 ton/tahun dan ubi kayu sebanyak 160 

ton/tahun.  Tanaman rempah-rempah yang dibudidayakan di Kecamatan 

Adiluwih yaitu Jahe, kencur, kunyit, dan lengkuas.  Hasil produksi dari 
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masing-masing tanaman tersebut yaitu jahe sebanyak 28,5 ton/tahun, kencur 

sebanyak 28,8 ton/tahun, kunyit sebanyak 288 ton/tahun, serta lengkuas 

sebanyak 2.300 ton/tahun.  Tanaman perkebunan yang dibudidayakan di 

Kecamatan Adiluwih yaitu kakao, kelapa dan tembakau.  Hasil produksi 

dari masing-masing tanaman tersebut yaitu kakao sebanyak 115,2 ton/tahun, 

kelapa sebanyak 445 ton/tahun dan tembakau sebanyak 8 ton/tahun.  Sawah 

di Kecamatan Adiluwih secara keseluruhan adalah sawah tadah hujan 

(Monografi Kecamatan Adiluwih, 2013). 

 

Pekarangan adalah lahan disekitar rumah penduduk yang diusahakan/ 

ditanami.  Perladangan adalah lahan yang paling digunakan di Kecamatan 

Adiluwih setelah pemukiman penduduk.  Perladangan umumnya ditanami 

jagung, cabai, ubi kayu dan sayuran.  Ladang yang paling banyak ditanami 

di Kecamatan Adiluwih adalah tanaman jagung kemudian cabai.   

 

Terdapat banyak lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Adiluwih.  

Lembaga keuangan tersebut terdapat di Ibukota Kecamatan yakni di Pekon 

Adiluwih.  Terdapat satu pasar yang terletak di Pekon Adiluwih yang 

merupakan pusat kegiatan perekonomian masyarakat di Pekon Adiluwih .  

Lembaga keuangan yang ada di ibukota kecamatan yakni BRI Unit 

Adiluwih, BMT Sepakat, BMT Assyafiah, kredit keliling dan kredit pasar.  

Ada banyak lembaga keuangan lain yang masuk ke Kecamatan Adiluwih 

namun tidak terdapat kantor cabang di pekon Adiluwih seperti Bank EKA, 

Bank Mega dan Bank Pundi. 
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Banyak lembaga keuangan di Kecamatan Adiluwih yang hanya membiayai 

pengkreditan di bidang perdagangan.  Kredit modal kerja dibidang 

perdagangan dinilai oleh pihak pemberi kredit memiliki resiko 

pengembalian kredit yang lebih kecil. 

 

2. Bank Rakyat Indonesia Unit Adiluwih 

 

Bank Rakyat Indonesia Unit Adiluwih merupakan salah satu kantor unit 

Bank Rakyat cabang Pringsewu.  Bank Rakyat Indonesia cabang Pringsewu 

adalah kantor cabang yang di bawah naungan Bank Rakyat Indonesia 

wilayah Palembang.  Kantor wilayah Palembang mempunyai 28 kantor 

cabang yang terletak di wilayah Sumatera bagian selatan, enam diantaranya 

berada di provinsi Lampung.  Kantor cabang tersebut di antaranya di 

Pringsewu, Tanjung Karang, Teluk Betung, Metro, Kotabumi dan Bandar 

Jaya. 

 

Kantor cabang Pringsewu membawahi 1 kantor kas, 14 kantor unit dan 2 

teras BRI.  Salah satu dari 14 kantor unit tersebut adalah Bank Rakyat 

Indonesia Unit Adiluwih yang terletak di Jalan Raya Adiluwih, Pekon 

Adiluwih.  Bank Rakyat Indonesia Unit Adiluwih pada tanggal 2 Desember 

2001 yang merupakan pemekaran dari Bank Rakyat Indonesia kantor Unit 

Sukoharjo.  Pemekaran ini berkaitan dengan pengembangan dalam usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan harapan UMKM yang ada di 

wilayah kerja Bank Rakyat Indonesia Unit Adiluwih dapat dengan mudah 

mengakses modal. 
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Pelayanan terhadap pengajuan kredit pertanian di Bank Rakyat Indonesia 

Unit Adiluwih dilakukan oleh seorang analis kredit pertanian atau biasa 

disebut mantri.  Pengajuan kredit di bawah nominal Rp 20.000.000 akan 

diproses di kantor unit sedangkan pengajuan kredit di atas Rp 20.000.000 

akan diproses di kantor cabang, dalam hal ini kantor cabang Pringsewu.  

Struktur organisasi BRI Unit Adiluwih dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia Unit Adiluwih 

 

a. Ka Unit 

Ka Unit adalah seorang pemimpin atau kepala kantor unit di Adiluwih.   

Ka Unit bertugas mengontrol karyawan lain dalam melakukan tugasnya.  

Bertugas sebagai pimpinan kantor BRI Unit.  Ka. Unit bertanggung jawab 

atas seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh BRI Unit tersebut.  

Setiap Ka. Unit memiliki wewenang dalam hal simpanan dan pinjaman.   

 

Kewenangan dalam bidang simpanan yaitu menyangkut batasan 

kewenangan dalam menyetujui penarikan simpanan.  Kewenangan 

penarikan simpanan sampai Rp 200.000.000.  Kewenangan pada sektor 

Ka Unit 

Mantri 

Deskman Teller Customer Service 
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pinjaman adalah dalam hal menentukan atau menyetujui besarnya 

pinjaman yang dapat disetujui oleh Ka. Unit adalah maksimal sebesar  

Rp 40.000.000 

 

b. Mantri 

Mantri adalah seorang karyawan yang bertugas melayani dan mengawasi 

para nasabah pinjaman.  Mantri juga akan memeriksa apakah nasabah 

tersebut telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh oleh Bank Rakyar 

Indonesia Unit Adiluwih.  Mantri adalah karyawan yang bertugas 

memeriksa dan menyurvei usaha nasabah peminjam modal serta meneliti 

agunan yang telah diajukan oleh nasabah apakah sesuai dengan nilai yang 

mereka pinjam.  Mantri juga bertugas sebagai tenaga pemasaran yang 

berfungsi ganda yaitu sebagai lending dan funding officer.  Khusus untuk 

bidang pinjaman seorang mantri berfungsi sebagai seorang analis kredit 

yaitu melakukan analis kredit untuk merekomendasikan putusan kredit 

kepada Ka. Unit, dan berfungsi sebagai tenaga pembina debitur. 

 

c. Teller 

Teller adalah karyawan yang bertugas menghitung uang masuk dan uang 

keluar.  Semua transaksi yang menyangkut uang pada Bank Rakyat 

Indonesia Unit Adiluwih harus melalui teller dengan persetujuan Ka Unit.  

Teller bertugas untuk melayani segala bentuk transaksi tunai perbankan 

yang meliputi : setoran dan penarikan simpanan, setoran pinjaman, setoran 

transfer dan kliring, pembayaran tagihan rekening telepon dan listrik, 
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pembayaran setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai 

transaksi tunai lainnya. 

 

d. Deskman 

Deskman adalah karyawan yang bertugas sebagai pencatat semua transaksi 

baik yang menyangkut keuangan maupun masalah surat menyurat di Bank 

Rakyat Indonesia Unit Adiluwih.  Deskman bertugas untuk membuat 

laporan keuangan dengan persetujuan Ka Unit. 

 

e. Customer Service, memiliki tugas ganda yaitu melayani nasabah, baik 

nasabah pinjaman maupun nasabah simpanan dan untuk memberikan 

informasi produk perbankan lainnya.  Pelayanan ini hanya terbatas pada 

pelayanan secara administratif. Seorang customer service juga berfungsi 

memberikan pembinaan kepada nasabah pinjaman, khususnya dalam hal 

pembayaran pinjaman serta hak dan kewajiban seorang peminjam.  Tugas 

lainnya yaitu melakukan segala registrasi dan pembuatan laporan 

yangdiperlukan oleh Kantor Cabang, maupun Kantor Wilayah. 

 

f. Petugas Keamanan, bertugas untuk memberitahu nasabah dan menjaga 

keamanan Unit. Office boy, bertugas untuk membantu kelancaran tugas 

Ka.Unit, Teller, Mantri dan Customer Service.  Penjaga malam, bertugas 

untuk menjaga keamanan unit pada malam hari. 
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B. Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia  

 

1. Pengertian Kredit 

 

Kredit Usaha Rakyat merupakan sebuah kredit program pemerintah dan 

BRI sebagai salah satu bank yang dipercaya untuk menyalurkannya.  

Kredit Usaha Rakyat dapat berupa Kredit Modal Kerja dan atau Kredit 

Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 20.000.000 untuk usaha 

mikro yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan 

dari perusahaan penjamin. 

 

Tabel 10. Persyaratan Kredit Usaha Rakyat mikro Bank Rakyat Indonesia 

 
Keterangan Syarat 

Calon Debitur Individu yang melakukan usaha produktif 

yang layak 

Lama Usaha Minimal 6 bulan 

Plafond Kredit Maksimal Rp 20.000.000 

Jangka Waktu & 

Jenis Kredit 

 

• KMK : maksimal 3 tahun 

• KI : maksimal 5 tahun 

Dalam hal perpanjangan,suplesi dan 

restrukturisasi 

• KMK : maksimal 6 tahun 

• KI : maksimal 10 tahun 

Suku Bunga Efektif 

maksimal 

22 % per tahun yang berlaku sekarang 1 % 

perbulan 

Legalitas KTP & KK 

Agunan •  Pokok : dapat hanya berupa agunan pokok 

apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang 

dibiayai cashflownya mampu memenuhi 

seluruh kewajiban kepada bank (layak) 

• Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada 

bank pelaksana, 

Identitas Pas photo suami dan istri (4x6) 1 lembar 

 

Sumber : Bank Rakyat Indonesia (2014) 
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2. Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

 

Nasabah yang ingin mengambil kredit harus mengikuti mekanisme 

penyaluran yang ditetapkan oleh BRI Unit Adiluwih.  Mekanisme 

penyaluran KUR Mikro yang ditetapkan oleh BRI Unit Adiluwih tidak 

jauh berbeda yaitu sebagai berikut : 

1) Nasabah datang ke BRI. 

2) Bertemu Customer service untuk mengajukan permohonan dan 

memenuhi persyaratan. 

3) Berkas-berkas dari customer service diserahkan ke kepala unit. 

4) Kepala unit berkas diberikan ke mantri untuk dianalisis. 

5) Mantri atau Acounting Officer (AO) melakukan survey ke usaha 

nasabah. 

6) Hasil survey dinyatakan layak maka pemberian kredit diputuskan oleh 

kepala unit jika jumlah kredit sampai dengan Rp 20.000.000.  Kredit 

Usaha Rakyat Mikro putusan kredit semua diputuskan oleh kepala unit 

karena plafond maksimal KUR adalah Rp 20.000.000 

7) Setelah kredit diputuskan lalu dibuat perjanjian kredit dan dana siap 

untuk direalisasikan kepada nasabah. 

 

C. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) 

 

Kredit Umum Pedesaan BRI dapat diberikan kepada debitur/calon debitur 

yang mengembangkan usaha kecil di sektor pertanian, perindustrian, 

perdagangan dan jasa lainnya.  Kredit Umum Pedesaan memiliki sifat 

umum yaitu untuk semua sektor ekonomi, individual yaitu untuk 
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perorangan, selektif yaitu untuk yang memenuhi persyaratan dan bunga 

bersaing.   

 

Kredit Umum Pedesaan memiliki beberapa manfaat yaitu mendukung 

berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi 

kebutuhan modal kerja dan investasi, mendukung pemenuhan kebutuhan 

konsumtif seperti pembiayaan pendidikan, perbaikan rumah, pembelian 

rumah, dan sebagainya. 

 

Tabel 11. Persyaratan pengambilan Kredit Umum Pedesaan BRI Unit 

Adiluwih 2014 

 
Keterangan Syarat 

Calon debitur Individu yang melakukan usaha produktif yang 

layak 

Lama usaha Minimal sudah berjalan 1 tahun 

Plafond kredit Maksimal Rp 100.000.000 

Jangka waktu dan jenis 

kredit 

Jangka waktu pengembalian sampai dengan 60 

bulan  

Suku bunga Efektif maksimal 22% per tahun yang berlaku 

di BRI Unit Adiluwih adalah 1,6 % per bulan 

Legalitas  KTP dan KK 

Agunan  Pokok       : agunan dapat berupa akte jual 

beli, sertifikat, BPKB 

 Tambahan : sesuai dengan ketentuan pada 

bank pelaksana  

Identitas Pas photo suami dan istri ( 4 x 6) 1 lembar 

 

Sumber : BRI Unit Adiluwih, 2014 

 

Nasabah yang ingin mengambil kredit harus mengikuti mekanisme 

penyaluran yang ditetapkan oleh BRI.  Mekanisme penyaluran KUR dan 

Kupedes yang ditetapkan oleh BRI adalah sebagai berikut : 

1) Nasabah datang ke BRI. 

2)  Bertemu customer service untuk mengajukan permohonan dan 

memenuhi persyaratan. 
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3) Berkas-berkas dari customer service diserahkan ke kepala unit. 

4) Kepala unit berkas diberikan ke mantri untuk dianalisis. 

5) Mantri atau Acount Officer (AO) melakukan survey ke usaha nasabah. 

6) Hasil survey dinyatakan layak maka pemberian kredit diputuskan oleh 

kepala unit jika jumlah kredit sampai dengan Rp 40.000.000 dan jika 

kredit antara Rp 40.000.000 sampai Rp 75.000.000 maka diputuskan oleh 

Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) jika melebihi Rp 75.000.000 

sampai Rp 100.000.000 maka diputuskan oleh Manajer Bisnis Mikro 

(MBM).  

 

Setelah putusan direalisasi, kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya 

dengan cara membayar cicilan. Mekanisme pembayaran kredit yaitu debitur 

datang ke customer service untuk menanyakan apa yang harus diisi untuk 

melakukan cicilan.  Setelah itu debitur datang ke teller untuk melakukan 

pembayaran. 

 

D. Kredit Kemitraan PTPN VII 

 

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) 

perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.  Kegiatan PKBL 

mencakup aktivitas yang terkaits dengan core business maupun yang sama 

sekali tidak terkait, sedangkan sumber dana diambilkan dari bagian laba 

perusahaan setelah pajak tahun sebelumnya. 
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Program PTPN VII peduli kemitraan, merupakan kepedulian perusahaan 

dalam upaya terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat.  Program Kemitraan 

diberikan kepada usaha kecil yang memiliki kriteria antara lain : 

a. Usaha kecil / usaha mikro (pedagang pasar tradisional) 

b. Usaha kecil yang telah berstruktur dengan baik. 

c. Koperasi, koperasi karyawan / KPN  

d. Usaha yang bersifat kesinambungan dan mempunyai prospek untuk 

dikembangkan serta mampu merebut pasar. 

e. Usaha kecil di bidang agribisnis dan agroindustri (perkebunan, pertanian, 

peternakan, perikanan, dan laim-lain) 

f. Usaha kecil unggulan daerah (kerajinan, makanan, hasil bumi). 

g. Usaha yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah / nasional. 

h. Usaha yang berada disekitar wilayah kerja PTPN VII (Unit 

Usaha/Distrik/Kantor Direksi). 

i. Usaha kecil dalam bentuk cluster antara lain pertanian, industri keripik, 

gerabah, perkebunan. 

 

Selain kriteria tersebut, maka usaha kecil yang dibina tetap berpedoman 

kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan dan syarat-syarat lain yang 

bertujuan untuk lebih mengamankan pengembalian pinjaman yang diberikan, 

sehingga tidak menambah jumlah pinjaman macet. 
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1. Tata cara / Persyaratan Pinjaman Program Kemitraan  

 

Bagi pelaku UMKM yang ingin bermitra dengan BUMN berikut ini adalah 

tata cara/persyaratan pinjaman, namun terdapat beberapa perbedaan untuk 

setiap BUMN, akan tetapi secara umum persyaratan pinjaman adalah:  

1)  Mengajukan proposal permohonan pinjaman yang memuat :  

a) Data pribadi sesuai KTP  

b) Data usaha (bentuk usaha, alamat usaha, mulai mendirikan usaha, 

jumlah tenaga kerja, dan sebagainya)  

c) Data keuangan meliputi laporan keuangan/catatan keuangan 3 (tiga) 

bulan terakhir, 

d) Rencana penggunaan dana pinjaman  

2) Melampirkan :  

a. Fotocopy KTP suami/istri atau identitas lainnya.  

b. Fotocopy Kartu Keluarga.  

c. Pas Photo ukuran 3×4  

d. Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha dari pihak yang berwenang.  

e. Gambar / denah lokasi usaha.  

f. Fotocopy rekening bank / buku tabungan.  

g. Laporan keuangan sederhana (diisi pada formulir aplikasi).  

h. Surat pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjaman Kemitraan 

dari BUMN lain. 
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3. Bentuk Program Kemitraan BUMN dengan UMKM 

 

Bentuk program kemitraan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku 

UMKM adalah pemberian pinjaman untuk modal kerja dan investasi 

produktif, pinjaman khusus.  Badan Usaha Milik Negara juga 

melakukan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan 

kapasitas usaha. Secara rinci bentuk program kemitraan BUMN dengan 

UMKM adalah : 

a) Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian aktiva 

tetap produktif. 

b) Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat 

pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan 

usaha UMK Binaan. 

c) Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas 

(capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan 

pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.  

d) Capacity building diberikan di bidang produksi & pengolahan, 

pemasaran, SDM, dan teknologi.  Dana capacity building bersifat 

hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan 

UMK Binaan.  

 

4. Jenis Usaha yang Dibiayai Program Kemitraan BUMN dengan UMKM 

 

Pada prinsipnya semua jenis usaha yang produktif dari semua sektor 

ekonomi (industri/ perdagangan/ pertanian/ perkebunan/ perikanan/ 
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jasa/ lainnya) dapat bermitra dan dibiayai oleh Badan Usaha Milik 

Negara.   

 

Baik itu usaha yang menghasilkan barang atau produk maupun usaha 

berbentuk jasa dengan ketentuan:  

a) Memiliki kriteria sebagai usaha kecil (termasuk usaha mikro), yaitu 

memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 (tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp 1 milyar; ketentuan ini disesuaikan 

dengan Undang Undang No 20 Tahun 2008. 

b) Milik Warga Negara Indonesia;  

c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;  

d) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak 

berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk 

koperasi;  

e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;  

f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun. 

g) Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).  

 


