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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR  6  TAHUN  2011 

TENTANG 

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 

 

I. UMUM  

 

Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan 

keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi 

daerah, pemerintah daerah baik Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota 

memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi kesejahteraan 

rakyat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memanfaatkan potensi 

sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

keadilan ekonomi. 

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan 

ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudkan iklim kondusif untuk 

berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di 

garis kemiskinan. Sehingga tingkat keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dalam pencapaian parameter-parameter tersebut merefleksikan seberapa besar 

usaha Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi 

rakyat. 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada 

tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan 

lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai 

ekspor non-migas. Namun demikian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih 

memiliki beberapa kendala internal maupun eksternal untuk mampu berdaya saing. 

Kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya 

kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan 

kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah adalah ancaman produk asing. 

Provinsi Jawa Timur, dimana mayoritas pelaku ekonominya adalah Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah sangat berkepentingan untuk melakukan program 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemandiran pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku 

usaha lainnya. Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah telah diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tingkat provinsi, Undang-Undang No 20 tahun 

2008 telah diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 

2007 tentang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

 

Untuk 
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Untuk merespon situasi dan kondisi kekinian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu 

memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disamping itu 

Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang komprehensif, berkelanjutan 

dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi 

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi landasan hukum program pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur No 4 Tahun 2007 yang mengatur tentang pemberdayaan Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan masih tetap berlaku sejauh tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan 

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan 

keadilan ekonomi Jawa Timur. Secara praksis, berlakunya Peraturan Daerah ini 

diharapkan mampu memberikan trobosan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. 

 

II PENJELASAN ATAS PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari 

perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan 

kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari 

pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran 

rakyat 

 

 

Huruf c 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong 

peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara 

bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “Efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari 

pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan 

mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim 

usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana 

mengupayakan berjalannya  proses pembangungan melalui pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara 

berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan 

mandiri. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “Berwawasan lingkungan” adalah asas 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan 

tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan 

lingkungan hidup. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan 

mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan kemajuan” adalah asas 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga 

keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “Kesatuan ekonomi nasional” adalah asas 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian 

dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Huruf a 

Efektif  yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus sesuai dengan 

kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai 

dengan sasaran yang ditetapkan. 

 

 

Huruf b 
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Huruf b 

Effisien yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus diusahakan 

dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Huruf c 

Terpadu yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan 

melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih. 

Huruf d 

Berkesinambungan yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM  harus 

memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya 

atau yang akan datang. 

Huruf e 

Profesional yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus 

dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang 

memadai dibidangnya sesuai kebutuhan. 

Huruf f 

Adil  yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus memberikan 

perlakuan yang sama bagi semua calon UMKM yang hendak diberdayakan 

dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu 

dengan cara dan atau dasar apapun 

Huruf g 

Transparan yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus dilakukan 

secara terbuka khususnya pada UMKM yang dipilih serta pihak lain pada 

umumnya. 

Huruf h 

Akuntabel yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus mencapai 

sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip 

pemberdayaan. 

Huruf i 

Kemandirian yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan 

harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola 

dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada 

kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi 

objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi. 

Huruf j 

Etika Usaha yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM yang dapat 

menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui 

persaingan yang sehat, etos. kerja yang tinggi dan berdisiplin. 

Huruf k 

Sadar Lingkungan yang bermakna bahwa pemberdayaan dan 

pengembangan UMKM selain berupaya memberikan manfaat maksimal 

bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga harus senantiasa 

menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan prinsip 

pembangunan yang berkelanjutan, budaya lokal masyarakat serta penataan 

ruang. 

Pasal 5 
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Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah  hasil pengurangan 

total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah  hasil pengurangan 

total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Yang dimaksud dengan “Lembaga Swadaya Masyarakat” adalah Organisasi/ 

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik 

Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak 

di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai 

wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara 

swadaya. 

 Lembaga Pendidikan meliputi, baik lembaga pendidikan formal yang terdiri 

atas satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maupun lembaga 

pendidikan nonformal yang terdiri atas satuan pendidikan berupa lembaga 

kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis, sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

 

Ayat (2) 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “penyediaan pembiayaan lainnya” antara lain yaitu 

dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil), anjak piutang dan modal 

ventura. Yang dimaksud dengan “hibah” yaitu pemberian bantuan untuk 

menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas.       

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Bentuk pendidikan dan pelatihan dapat berupa pelatihan manajemen usaha 

kecil, pelatihan desain produk, pelatihan ekspor-impor, dan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka 

perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual. 

 

Pasal 15 

Kegiatan pendampingan usaha ditujukan untuk penguatan peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan kapasitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang diperoleh. 

 

Pasal 16 

Penyusunan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha oleh Dinas melibatkan 

Dinas/Badan/Kantor, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan. 

 

Pasal 17 
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Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Kewajiban ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan Bukan Bank” adalah badan 

usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung 

ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” 

adalah pembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung 

dengan memberikan keringanan. 

Pasal 23 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah 

berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki 

pemerintah atau swasta. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 
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Pasal 24 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan 

kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan 

saling menguntungkan. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas.. 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Yang dimaksud dengan ”menyederhanakan tata cara dan jenis 

perizinan”, adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara 

perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.  

 Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah 

proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap 

permohonan sampai dengan tahap terbitnya  dokumen, dilakukan dalam 

satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut: 

a. kesederhanaan dalam proses; 

b. kejelasan dalam pelayanan; 

c. kepastian waktu penyelesaian; 

d. kepastian biaya; 

e. keamanan tempat pelayanan; 

f. tanggung jawab petugas pelayanan; 

g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; 

h. kemudahan akses pelayanan; dan 

i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 
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Pasal 28 

- Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan 

layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya 

kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai  mitra 

usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, 

dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.  

- Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha (bussines 

development services-providers)” adalah lembaga yang memberikan jasa 

konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah.  

- Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan 

pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi 

dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu 

mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan 

selain bank. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 
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Pasal 38 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Lembaga Modal Ventura” adalah Perusahaan 

Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang 

melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu 

Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) 

untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan 

melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan 

pembagian atas hasil usaha. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “transaksi Anjak Piutang (Factoring) adalah 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka 

pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Dalam rangka  pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro dapat 

dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.   

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud “Lembaga lainnya” adalah jenis-jenis lembaga jaminan 

kredit semacam asuransi kredit, resi gudang atau pola baru yang akan 

berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 
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Pasal 44 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan 

antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang 

didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti, 

dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan 

pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, 

sampai dengan pemasaran hasil produksi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan 

antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang 

didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh 

Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan 

kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, 

yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan 

hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang 

diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, 

yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan 

lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada 

penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “Pola distribusi dan keagenan” adalah 

hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus 

untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha 

Besar mitranya. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagi 

hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), 

penyumberluaran (outsourcing) atau pola baru yang akan timbul di 

masa yang akan datang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

 



- 12 - 

 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 
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