
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah tumpuan perekonomian 

Indonesia, selain karena distribusinya yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, 

juga karena posisinya yang menjadi sentral karena banyak tenaga kerja didalamnya. 

Menurut Kementerian KUMKM Republik Indonesia (2017) terdapat 116.673.416 

orang yang bekerja di UMKM atau sebesar 97,04% dari seluruh total tenaga kerja 

di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia juga sangat banyak, tercatat pada tahun 

2017, jumlah UMKM mencapai 62.922.617 unit usaha atau 99,99% dari seluruh 

total usaha di Indonesia. Tentu hal ini dapat mengindikasikan bahwa UMKM perlu 

perhatian serius dan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman.  

Menurut Sudaryanto dan Hanim (2002), UMKM juga mempunyai 

kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam 

pengembangannya UMKM menghadapi berbagai permasalahan yaitu antara lain 

terbatasnya modal kerja, kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, dan 

penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi yang belum optimal. UMKM di 

Indonesia kesulitan untuk mendapatkan informasi dan akses pada banyak hal secara 

operasional, hal ini dituturkan oleh Bank Indonesia (2011). Pernyataan BI tersebut 

sejalan dengan yang disampaikan Ishak (2005) yaitu permasalahan tersebut juga 

sekaligus menjadi kelemahan UMKM. Contoh permasalahan ini misalnya kesulitan 

dalam pemasaran, ketidakadaan kepercayaan lembaga karena ketiadaan bentuk 

badan hukum, tidak memiliki laporan keuangan, tidak memiliki agunan, serta 

ketidakmampuan membuat proposal kredit yang komprehensif. 

UMKM juga terdapat di Kabupaten Sukabumi. Jumlah UMKM di 

Kabupaten Sukabumi mencapai 266.945 unit. Berdasarkan data PDRB Kabupaten 

Sukabumi, sektor unggulan di Kabupaten Sukabumi yaitu sektor pertanian. Sektor 

pertanian terdiri dari usaha peternakan, perkebunan dan perikanan. Besarnya 

kontribusi sektor pertanian ini sebesar 22,21% dari total PDRB Kabupaten 

Sukabumi (BPS Kabupaten Sukabumi 2017). Pada sektor usaha perikanan, 

Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar. 

Perikanan tangkap merupakan jenis kegiatan pesisir dan laut yang berkembang 

sejak dahulu. Kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang sangat 

besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, berbagai potensi yang 

dimiliki tersebut tidak begitu membawa dampak besar bagi kesejahteraan 

masyarakat, dan salah satu indikasinya yaitu terdapat kesenjangan antara Sukabumi 

bagian utara dan Sukabumi bagian selatan (Faruqi 2016).  

Industri pengolahan perikanan juga menjadi salah satu industri yang ada di 

Kabupaten Sukabumi, hal ini sebenarnya adalah konsekuensi logis dari adanya 

kegiatan penangkapan ikan. Industri ini sudah muncul sejak lama dan bahkan 

Sukabumi termasuk kedalam salah satu sentra utama produksi ikan pindang 

nasional. Khusus untuk usaha pengolahan perikanan, menurut data dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (2016), terdapat 1.574 unit UMKM 

di Kabupaten Sukabumi dan 88,7% dari jumlah tersebut adalah usaha pemindangan 

ikan (Tabel 1). Namun, sangat disayangkan bahwa mayoritas usaha tersebut adalah 

usaha mikro, dan sebagian usaha kecil. Usaha menengah pada industri pengolahan 
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perikanan dan pemindangan ikan cenderung tidak ada. Masalah perkembangan 

UMKM di bidang ini adalah tidak optimalnya peralihan usaha mikro ke kecil dan 

kecil ke menengah. Hal ini perlu dipelajari dan dibuat strateginya.  

 

Tabel 1 Jumlah usaha pengolahan perikanan berdasarkan jenisnya di Kabupaten 

Sukabumi tahun 2014-2016 

No Jenis Kegiatan Pengolahan 
Tahun 

2014 2015 2016 
1 Pembekuan                                          7 7 8 
2 Penggaraman/pengeringan                            91 94 102 
3 Pemindangan                                        1.311 1.330 1.398 
4 Pengasapan/pemanggangan                            0 0 1 
5 Fermentasi                                         0 0 1 
6 Pereduksian/ekstraksi                              0 0 1 
7 Pelumatan daging ikan                              18 50 53 
8 Penanganan produk segar                            0 0 1 

9 
Pengolahan lainnya (olahan ikan darat, 

kerupuk ikan dan abon ikan)                                 
28 26 27 

Jumlah 1.455 1.507 1.592 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (2017) 
 

Pengembangan UMKM industri pengolahan perikanan di tengah arus 

globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM industri pengolahan 

perikanan harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan 

inovasi produk dan jasa, pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi, serta 

perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual 

UMKM industri pengolahan perikanan itu sendiri. Pengembangan ini merupakan 

tanggung jawab bersama, antara pemerintah, pelaku UMKM, katalisator, fasilitator 

dan lembaga keuangan. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai 

indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan kinerja pada suatu program (Tabel 

2). Hal yang menarik adalah ketercapaian realisasi program untuk beberapa 

indikator, namun terdapat pula beberapa capaian yang tidak memenuhi target. 

Jumlah pengolahan dan pemasar hasil perikanan dapat mencapai target, dari 1.514 

unit usaha pada 2015 menjadi 1.549 unit usaha pada 2016, namun produksi hasil 

olahan perikanan ternyata tidak mencapai target, yaitu dari 15.571 ton pada 2015 

menjadi 14.484 ton pada 2016. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh  hasil produksi 

perikanan tangkap yang juga tidak mencapai target. Namun, melihat data tersebut 

tentu usaha pengolahan perikanan (UPI) memerlukan antisipasi dalam hal ini, 

karena ternyata konsumsi perikanan di Kabupaten Sukabumi terus meningkat. 

Berdasarkan tabel tersebut pula, dapat diketahui bahwa sasaran strategis yang ingin 

dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya produksi, nilai 

tambah produk perikanan serta sarana prasarana perikanan. Berdasarkan sasaran 

strategis tersebut, perlu adanya strategi yang dapat memenuhi target tersebut 

berdasarkan indikator-indikator yang tersedia. Strategi yang dirumuskan perlu 

untuk menjawab gap yang ada agar kedepan sasaran strategis yang diharapkan 

dapat tercapai. Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan stakeholders lain agar 

industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi semakin berkembang. 
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Tabel 2 Realisasi atas beberapa target Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sukabumi tahun 2015-2016 terkait industri pengolahan perikanan 

Sasaran 

Strategis 
No. 

Indikator 

Kinerja 
Satuan  

Kondisi Kinerja  

Awal RPJMD 

(Tahun 2015) 

2016 

Target Realisasi % 

Meningkatnya 

produksi, nilai 

tambah produk 

perikanan serta 

sarana 

prasarana 

perikanan 

1 

Produksi 

perikanan 

tangkap 

Ton 13.790 14.066 10.241 72,81 

2 

Produksi hasil 

olahan 

perikanan 

Ton 15.571 16.500 14.484 87,78 

3 

Unit 

pengolahan 

ikan (UPI) 

UPI 1.514 1.539 1.549 100,65 

4 

Jumlah 

produk yang 

diekspor 

Ton 793 833 674 80,91 

5 
Konsumsi 

perikanan 
Kg/Kapita/Tahun 25,60 25,80 26,80 103,88 

6 

Sentra 

pemasaran 

ikan terpadu 

Unit 1 1 1 100,00 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (2017) 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

mengamanatkan peningkatan produksi perikanan, termasuk di dalamnya ikan, 

rumput laut, garam, dan hasil olahan, menjadi dua kali lipat atau mencapai 40-50 

juta ton pada akhir tahun 2019 (Bappenas 2016). Pada tahun 2014, produksi 

perikanan tangkap laut mencapai 6,02 juta ton, perikanan budidaya mencapai 4,25 

juta ton, dan produksi rumput laut mencapai 10,08 juta ton (FAO 2016). Hal ini 

menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen hasil perikanan terbesar 

di dunia. Namun demikian, keunggulan tersebut belum diikuti dengan kemampuan 

dalam meningkatkan nilai tambah. Secara nasional maupun lokal, hal ini menjadi 

perhatian karena fakta menunjukkan bahwa di daerah sendiri, pencapaian untuk 

tahun 2019 sulit tercapai. Perkembangan yang seolah terhambat ini menjadi 

perhatian khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. 

Penyebabnya belum dapat diketahui, karena berbagai program pengembangan 

UMKM untuk industri pengolahan perikanan sudah dijalankan, namun hasil yang 

didapatkan belum memuaskan.  

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan, dapat diringkas menjadi 

beberapa isu strategis menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi 

(2017) serta Nugraha et al. (2015). Hasil kajian mereka untuk industri pengolahan 

perikanan (Tabel 3) menghasilkan permasalahan strategis yang mengarah pada 

perlunya strategi untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Sukabumi. 

Berdasarkan data laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Sukabumi (2017), ketercapaian program pengembangan mencapai 100% bahkan 

lebih, seperti untuk peningkatan pendapatan pengolahan dan pemasar perikanan 

yang mencapai Rp 2.346.000 di tahun 2016 dari Rp 2.114.698 pada tahun 2015, 

serta jumlah pengolahan dan pemasar hasil perikanan yang bertumbuh dari 3.028 

unit di 2015 menjadi 3.509 unit di tahun 2016.  Jika melihat pencapaian yang ada, 

hal tersebut terlihat seperti bukan masalah. Namun, fakta menunjukkan di lapangan 

bahwa UMKM di bidang pengolahan perikanan belum berkembang.  
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Tabel 3 Permasalahan strategis industri pengolahan perikanan di Kabupaten 

Sukabumi tahun 2016 

No. Permasalahan Strategis 

1 Penegakan hukum yang lemah 

2 Teknologi pengolahan hasil perikanan masih tradisional 

3 Belum tersertifikasinya pengolahan hasil perikanan 

4 Kualitas kemasan belum menarik 

5 Akses modal sektor kelautan dan perikanan rendah 

6 Pemasaran yang masih relatif sempit 

7 
Persaingan antar pengolahan dalam mendapatkan bahan baku maupun 

merebut pasar  

8 Ketidak beranian para pengolahan ikan dalam mengambil risiko 

9 Menggunakan sistem konsinyasi 

10 Kurangnya kapasitas lembaga pelatihan/penyuluhan 

Sumber : DKP Kab. Sukabumi (2016) dan Nugraha et al. (2015) 
 

Jika membandingkan pendapatan yang didapat oleh pengusaha di Tugurejo, 

Semarang, pendapatan masyarakat yang mengusahakan dengan jenis usaha yang 

sama dengan di Sukabumi yaitu Rp 2.865.703,- per bulan pada tahun 2012 (Faiq et 

al. 2012). Tentu pendapatan ini berbeda jauh dengan hasil pengolahan di Sukabumi 

yang mencapai Rp 2.346.000,- per bulan di tahun 2016. Pendapatan ini juga berbeda 

dengan daerah Lampung dengan jenis usaha yang sama (Lestari 2017). Hal ini 

menjadi cerminan bahwa terdapat masalah yang cukup serius, karena pengolahan 

disana mampu meningkatkan produksi dengan optimal yang tentunya dengan 

memperhatikan daya beli konsumen.  

Angka konsumsi ikan Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dan masih 

banyak potensi yang bisa didapat, karena konsumen perikanan termasuk olahannya 

masih rendah dan dapat ditingkatkan dengan semakin banyaknya produksi dan 

penawaran yang menarik. Terdapat masalah budaya yang berkembang di 

Sukabumi, seperti tidak menginginkan adanya perkembangan usaha bagi usaha 

pengolahan ikannya serta hanya ingin menjalankan usaha sesuai dengan apa yang 

telah diusahakan oleh orangtuanya. Sebetulnya hal ini perlu untuk dipelajari dan 

diidentifikasi mengenai kebenarannya, karena pendapatan pengolahan dan pemasar 

perikanan meningkat, namun proses produksi dan hasil produksi belum bertambah 

secara optimal.  

Melihat dari berbagai sisi, terutama pada sisi pendapatan pengolahan ikan 

dan hasil produksi pengolahan ikan di Kabupaten Sukabumi, perlu kiranya untuk 

membuat sebuah strategi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja UMKM 

pengolahan perikanan. Strategi yang diperlukan juga perlu berlandaskan apa yang 

menjadi kekuatan dan kesempatan yang dimiliki serta kelemahan dan ancaman 

yang ada pada pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi. Strategi yang 

diperlukan perlu untuk meningkatkan pendapatan pengolahan ikan serta 

peningkatan produksi dan variasi produk. Berbicara mengenai kualitas hasil olahan 

perikanan, di Sukabumi hal ini juga masih menjadi masalah. Terdapat beberapa 

kemungkinan faktor yang berpengaruh, terutama pada sisi psikologis pengolahan 

serta budaya yang berkembang di lingkungan sentra produksi pengolahan ikan serta 

wilayah lain yang mengolah hasil perikanan di Kabupaten Sukabumi. 
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Perumusan Masalah 

Dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi 

kemungkinan besar berasal dari ketidaktahuan karakteristik pelaku UMKM 

(demografis, psikologis dan budaya) yang berusaha di bidang industri pengolahan 

perikanan. Hal ini sebenarnya dapat terjadi sebagai konsekuensi logis dari 

kurangnya stakeholders dalam hal terjun lapangan untuk menemukenali 

permasalahan yang ada. Stakeholders yang dimaksud yaitu yang termasuk dalam 

filosofi lima jari menurut Bank Indonesia (2011), yaitu pelaku UMKM, pemerintah, 

lembaga keuangan, katalisator dan fasilitator. Selain itu juga bagaimana usaha yang 

mereka jalankan.  

Pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan memiliki 

pendapatan yang sangat kecil jika dibanding dengan pengusaha sejenis dari 

Lampung dan Semarang. Padahal, jika melihat kesempatan akan pasar yang ada, 

masih sangat terbuka lebar. Misalnya, wilayah Bandung yang masih bisa dimasuki 

oleh hasil pengolahan perikanan dari Sukabumi seperti  pengolahan perikanan yang 

dapat masuk ke wilayah Bogor dan Cianjur. Dari sisi skala usaha, pengolahan 

perikanan di Sukabumi dapat dikatakan belum berkembang. Mereka cenderung 

tidak ingin mengembangkan usahanya, misalnya tidak ingin menambah pegawai 

atau meminjam dana ke lembaga keuangan untuk meningkatkan produksinya.  

Kemudian dari aspek legalitas usaha, sebagian besar pengolahan ikan 

terutama pemindang ikan cenderung mengabaikan perizinan usaha dan mutu dari 

produk mereka. Selain hal tersebut, tentu sebagai pemerintah melalui dinas terkait 

perlu untuk mengetahui bagaimana kinerja UMKM-nya selama ini. Apakah selama 

ini UMKM berkembang sejak berdiri usahanya, atau ternyata tidak berkembang. 

Jika melihat yang terjadi di Semarang, ikan bandeng yang dipresto mampu menjadi 

salah satu produk unggulan yang memang dapat menjadi lumbung kesejahteraan 

pengolahan ikan. Namun, melihat kenyataan yang ada di Sukabumi, tentu sangatlah 

terpaut jauh. Secara lokasi, Sukabumi tidak begitu jauh dari Jakarta dan Bandung, 

dan bahkan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu sedang viral di dunia maya dan 

menarik untuk dikunjungi, sehingga inilah momen yang tepat untuk 

memperkenalkan pindang ikan atau produk pengolahan lainnya kepada masyarakat 

yang lebih luas. Maka dari itu, mengacu pada hal tersebut, perlu kiranya untuk 

mengidentifikasi “apa sajakah karakteristik usaha (termasuk kinerja) dan pelaku 

usaha yang terdapat di industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi?” 

Pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi sebagai sebuah industri tentu 

memiliki faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya. Kinerja industri 

pengolahan perikanan sangat penting bagi jumlah olahan ikan yang dihasilkan dan 

penerimaan penghasilan yang diperoleh pengusaha. Efek lebih lanjut dari 

produktivitas industri pengolahan perikanan akan memberikan kontribusi bagi 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Mengingat pentingnya faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja industri pengolahan perikanan bagi peningkatan 

pendapatan dan pertumbuhan perekenomian dalam rangka pembangunan ekonomi 

daerah, maka menjadikan pertanyaan penelitian ketiga yaitu “bagaimana pengaruh 

faktor karakteristik usaha dan karakteristik pelaku usaha (demografis, psikologis 

dan budaya) terhadap kinerja UMKM industri pengolahan perikanan di Kabupaten 

Sukabumi?” 
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Industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi memerlukan sebuah 

strategi yang komprehensif, terukur dan dapat menjawab semua masalah pemangku 

kepentingan, sehingga perlu pula peran pelaku UMKM dalam mengidentifikasi 

permasalahan mereka agar selaras dengan para pembuat kebijakan. Penentuan 

strategi perlu untuk menggunakan cara yang sesuai dengan keadaan yang realistis 

dan mampu diterapkan secara nyata. Sukabumi dirasa berbeda dengan daerah lain 

karena memiliki kekhususan pada produk unggulan dan kualitas SDM. Meskipun 

Sukabumi dekat dengan Jakarta dan Bandung, tidak menjamin Sukabumi setara 

dengan wilayah tersebut. Maka dari itu, kebijakan yang diterapkan di Nasional 

belum tentu cocok dengan Sukabumi. Mengacu pada hal tersebut, pertanyaan utama 

pada penelitian ini yaitu “bagaimana strategi yang tepat dan komprehensif untuk 

pengembangan UMKM industri pengolahan perikanan dalam rangka 

meningkatkan kinerjanya di Kabupaten Sukabumi?” 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan rumusan permasalahan 

yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengidentifikasi karakteristik usaha dan pelaku usaha serta kinerja UMKM 

industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi. 

2. Menganalisis pengaruh faktor karakteristik usaha dan pelaku usaha (demografis, 

psikologis dan budaya) terhadap kinerja UMKM industri pengolahan perikanan 

di Kabupaten Sukabumi. 

3. Merumuskan strategi pengembangan dalam rangka meningkatkan kinerja 

UMKM industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. UMKM 

Dari segi ilmu pengetahuan diharapkan menjadi masukan yang positif dan 

memberikan pengertian yang lebih luas mengenai UMKM dan strategi 

pengembangannya, terutama untuk pengembangan UMKM industri pengolahan 

perikanan di wilayah yang mayoritas adalah pesisir yang tentunya memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan wilayah pegunungan atau daratan pada 

umumnya.  

2. Pemerintah 

Dari segi pembangunan bagi pemerintah diharapkan dapat digunakan untuk 

menentukan kebijakan terkait perbaikan dan peningkatan kegiatan 

pembangunan daerah melalui UMKM pengolahan perikanan. 

3. Pembaca 

Menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya ataupun tujuan lain 

yang berkaitan dengan strategi pengembangan, UMKM,  maupun yang berkaitan 

dengan hal lain yang terdapat dalam penelitian ini. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada formulasi strategi pengembangan 

UMKM di wilayah Kabupaten Sukabumi. Faktor yang dikaji adalah hal-hal yang 

menjadi kendala dan faktor yang menjadi penentu keberhasilan dalam kinerja 

UMKM yang didapat dari hasil penelitian ini dan selanjutnya menjadi dasar dalam 

menentukan kekuatan dan kesempatan atau potensi yang digabung dengan 

kelamahan dan ancaman yang ada sebagai rumusan dalam pembuatan strategi 

pengembangan yang tepat dan komprehensif. Objek penelitian adalah seluruh 

UMKM industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

UMKM dan Pengembangan UMKM 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM 

secara jelas mendefinisikan UMKM berdasarkan kategori, yaitu usaha mikro adalah 

usaha dengan aset usaha kurang dari Rp50 juta dengan penjualan bersih tahunan 

sebesar kurang dari Rp300 juta, usaha kecil yaitu usaha dengan kekayaan bersih 

Rp50 juta – Rp500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp300 juta – Rp2,5 miliar, 

sedangkan usaha menengah adalah usaha dengan aset usaha antara Rp500 juta – 

Rp10 milyar dengan omzet per tahun sebesar Rp2,5 milyar – Rp50 milyar (Setneg 

2008). Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan 

kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja lima 

sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 

sampai dengan 99 orang. 

Selain itu, karakteristik UMKM juga berkaitan dengan definisi yang mana hal 

tersebut merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha 

maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. 

Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala 

usahanya. Dalam perspektif usaha, BI (2015) mengkarakterisasikan UMKM dalam 

empat kelompok, yaitu: 

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. 

2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun 

kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. 

3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha 

dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. 

4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang 

cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. 

Bank Indonesia juga dalam laporannya terkait dengan profil bisnis UMKM 

menyatakan karakteristik UMKM dengan cukup jelas disertai contoh (Lampiran 1).  

Pada dasarnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara usaha mikro, kecil dan 

menengah. Namun, karakteristik yang dijelaskan oleh Bank Indonesia dapat 

dikatakan hasil generalisasi dari UMKM yang ada, padahal tentu setiap wilayah 

memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dari itu, penting kiranya untuk 
mengetahui karakteristik UMKM di suatu wilayah terlebih dahulu, barulah 
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