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BAB III

BANK SYARI’AH, PEMBIAYAAN DAN USAHA MIKRO KECIL

DAN MENENGAH

A. Bank Syari’ah

1. Pengertian Bank Syar’iah

Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentanng Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah, menyakup kelembagaan,

kegiatanusaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya. Dengan definisi itu berarti Perbankan Syari’ah meliputi Bank

Umum Syari’ah (BUS), Unit Usaha Syari’ah (UUS), dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS).

Bank Syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan

BPRS 1 . Atau definisi lain yaitu Bank Syari’ah merupakan bank yang

beroperasi dengan tidak mengandalkan dengan bunga, dan dapat juga

diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan

produknya dikembangkan berlandaskan Alqur’an dan hadis Nabi SAW.2









1Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah, Op.cit., h. 4-5.
2 Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah , (Jakarta: Erlangga, 2010) h.7.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman

(QS, Al-Baqarah : 278)3

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya

adalah menghimpun dana masyarakat dan disalurkan ke masyarakat

kembali. Dalam bank Syariah, sumber dana berasal dari modal inti dan

dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (Wadi’ah) dan kuasi

ekuitas (mudharabah account).4

2. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syari’ah

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan

manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan

sang pencipta (habluminallah) maupun dengan sesama manusia

(hablumminannas).5Islam adalah suatu agama yang praktis, mengajarkan

segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan

waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangannya.Selain itu, Islam adalah

agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat manusia.

Aktifitas keuangan perbankan dapat dipandang sebagi wahana bagi

masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak,

pelaksanaan dua ajaran Alqur’an yaitu:

3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media)
4 Amir Machmud, Rukmana, Ibid. h. 26.
5Ibid.,h.24.
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a. Prinsip At Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama

diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan

dalam Alqur’an :









Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
(Al-Ma’idah: 2)

b. Prinsip menghindari Al Iktinaz,yaitu menahan uang (dana) dan

membiarkan menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi

yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan

dalam Alqur’an:










Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
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dngan jalan perniagan yang berlaku dengan suka sama suka

di antara kamu…”QS. An-Nisa’ :29)6

Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan

konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan

Islam. Sejak awal dawarsa 1970-an, umat Islam diberbagai Negara

telah berusahauntuk mendirikan bank Islam. Tujuannya, adalah untuk

mengembangkan  dan mempromosikan penerapan prinsip-prinsip

syariah Islam dan tradisinyake dalam transaksi keuangan dan

perbankan.

Prinsip-prinsip utamayang dianut oleh bank Islam adalah:

a) Larangan riba (bunga) dalamberbagai bentuk transaksi

b) Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada

perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan

c) Memberikan zakat. 7

3. Konsep Bank Syari’ah

Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk

mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam

ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait.

Menurut Arifin ditegaskan :prinsip utama yang dianut di dsalamnya adalah

larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis

yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat sebagai pengganti bunga

digunakan instrument bagi hasil (profit sharing) (Arifin, 1999: 29).

6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media)
7 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet,

2005), h.12.
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Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang

meliputi : prinsip titipan atau simpanan, system bagi hasil, system jual beli

dengan margin keuntungan, system sewa dan system jasa. Kelima prinsip

ini dadasarkan pada konsep-konsep yang terdapat dalam fikih mu’amalah

sehingga diyakini sesuai dengan syariah.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam

tersebut ditentukan oleh hubunga akad yang terdiri dari lima konsep dasar

akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-

produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan

bank syariah untuk dioperasionalkan.Penjelasan dari kelima konsep

tersebut adalah 8:

a. Simpanan Murni (al-Wadi’ah)

Al-Wadia’ah merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank

syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan

dana untuk menyimpan dana dalam bentuk al-Wadia’ah.  Menurut

Syafi’I Antonio (1999), Wadi’ah adalah titipan murni dari satu pihak

ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga

dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. 9 Fasilitas al-

Wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan

keuntungan seperti halnya giro dan tabuangan.Dalam dunia perbankan

konvensional al-Wadi’ah identik dengan giro.

8Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, ( Jakarta: Rajawali, 2008 ), Cet. Ke
1, h. 18-19

9 Sunarto Zulkifli, op cit. h.34.
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Artinya :“Jika seseorang daripada kalian percaya kepada yang
lainnya, maka hendaklah orang yang diserahi amanah itu
menunaikan amanahnya dan hendaklah ia takut kepada
Allah”. (QS. Al-Baqarah :283)10

b. Bagi Hasil dari Pekongsian (Syirkah)

Syirkah adalah akad antara orang-orang yang berkongsi dalam

hal modal dan keuntungan. Dalam Islam asy-syirkah adalah

dibolehkan didasarkan kepada firman Allah SWT sebagai berikut 11




Artinya : “…..Hendaklah kamu saling tolong-menolong dalam

kebaikan dan taqwa “ (QS. Almaidah: 2)12

Asy-syirkah adalah salah satu bentuk muamalat yang sangat

diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat

kebiasaan berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai

sekarang.Disebabkan asy-syirkah dapat mendatangkan kebaikan

10Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media)
11Syafi Jafri, op.cit. h.107.
12Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemaha, op.cit.
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kebaikan dalam kehidupan.13Atau suatu system yang meliputi tata cara

pembahagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Pembahagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan

penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Bentuk produknya yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah

dan musyarakah.

c. Jual Beli (at-Tijarah)

Tijarah yaitu transaksi yang digunakan dalam transaksi yang

bertujuan mencari keuntungan. 14 AtauAt-Tijarah merupakan suatu

system yang tata cara jual beli dimana bank akan membeli terlebih

dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen

bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga

beli ditambah keuntunga (margin) implikasinya dapat berupa :

Murabahah, Salam, dan Istishna’.







Artinya ; “…jangan kamu memakan harta diantara kamu dengan
jalan yang bathil melaikan dengan jual beli, suka sama
suka…” (QS. An-Nisa’29)15

d. Sewa (al-Ijarah)

At-Ijarah secara garis besar terbagi kepada dua jenis, yaitu:

13 Syafi Jafri, op.cit. h.108.
14Sunarto Zulkifli, op.cit. h.25.
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media)
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1) Ijarah(sewa murni)

Yaitu transaksi pertukaran antara ‘ayn berbetuk jasa atau

manfaat dengan dayn.Atau sebagai akad pemindahan hak guna atau

manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa dikuti

pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

2) Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMB)

Yaitu transaksi ijarah yang diikuti dengan proses

perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. 16 atau

penggabungan antara sewa dan beli, dimana si penyewa

mempunyai hak untuk membeli barang pada ahir masa sewa.








Artinya :“Bahwa tidak ada keberatan apapun bila seseorang
menyusukan anaknya kepada orang lain dengan
memberikan imbangan upah yang pantas”. (QS. Al-
Baqarah, 233)

e. Jasa

Produk-produk jasa perbankan pada umumnya menggunakan

akad-akad tabarru’ yang dimaksudkan tidak untuk mencari

keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada

nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.Oleh karena itu bank

sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Contoh

produk-produk jasa perbankan yaitu seperti transfer, jual beli valuta

16 Sunarto zulkifli op.cit., h.43.
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asing, safe devosit box, dana talangan, bank garansi, kliring, inkaso,

kartu ATM dan lain-lain.17

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil.18

2. Pembiayaan yang khusus berlaku pada Bank-bank berbasis Syari’ah

Pembiayaan di Bank Syari’ah terbagi atas beberapa jenis

berdasarkan akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi

pembiayaan di bank syariah yaitu:

1) Pembiayaan jual beli

Dalam penerapan prinsipsyari’ah terdapat 3 jenis prinsip jual

beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syari’ah dalam

kegiatan pembiayaan modal kerja dan produktif, yaitu sebagai berikut :

a) Bai’Al Murabahah

Bai Al Murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli

barang dengan tambahan yang disepakati.Untuk memenuhi

kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari

17Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.
128.

18 Undang-undang  Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika), cet. Ke
6, h.10.
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supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau

dibutuhkan oleh nasabah, kemudian bank menjual kembali barang

tersebut kepada nasabah dengan memperoleh marjin keuntungan

yang disepakati.Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat

memilih jenis transaksi tunai, cicilan atau tangguhan.19

Atau Murabahah adalah menjual barang dengan harga asal

ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah

adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Rukun Murabahah

ada lima :

1. Penjual (Ba’i) yaitu pihak yang memiliki barang

2. Pembeli ( Musytari) yaitu pihak yang akan membeli barang

3. Obyek atau barang (Mabi’) yaitu barang yang diperjual-belikan

4. Harga (Tsaman)

5. Ijab Qabul (Sighat) yaitu pernyataan serah terima.

Jadi dari penjelasan di atas maka di sini pihak bank syariah

menyediakan dana untuk membiayai sebagian atau seluruh harga

pembelian barang yang telah disepakat.

Proses akad bisa dibedakan dalam dua kondisi. Yaitu barang

langsung dibeli oleh pihak bank dari supplier (langsung akad

murabahah) atau barang tidak langsung dibeli oleh bank (akad wakalah

diikuti akad murabahah). 20

19Muhammad Syafi’I Antonio, op.cit.,  hal.90
20 Ahmad Ifham Solihin, Ini Lho, Bank Syariah, (Bandung, PT Karya Kita,

2008) Cet.1, h.100-101
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Artinya : ”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)

b) Bai’ As Salam

Bai as-Salam adalah pembelian suatu barang yang

penyerahannya dikemudian hari sedangkan pembayarannya

dilaksanakan dimuka secara tunai.Bai as-Salam dalam perbankan

biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk

produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industri lainya.Barang

yang dibeli harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran,

mutu, dan jumlahnya.Harga jual yang disepakati harus

dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlaku

akad. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat

produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan

dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang

sesuai pesanan.

c) Bai al-Istishna

Bai al-Istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan

antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran dimuka,

baik dilakukan dengan tunai, cicil atau ditangguhkan.untuk

melaksanakan skim bai al-Istishna kontrak dilakukan ditempat

pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Dimana waktu

penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-

Baqarah 282)

2) Pembiayaan Bagi hasil

Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan

prinsip syariah terdiri dari empat jenis akad, namun yang banyak

dipakai di bank syariah adalah musyarakah dan mudharabah yaitu :

a) Pembiayaan Musyarakah

Yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.21

b) Pembiayaaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang

dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank.Keuntungan yang

diperoleh nasabah dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang

disepakati,22sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola/

21 Muhammad Syafi’I Antonio, op.cit.,  hal. 90
22 Mohamad Hidayat, An Introduction to the Syaria Economic, (Jakarta: Zikrul Hakim,

2010) cet.1, hal.331.
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nasabah.Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian si

pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas

kerugian tersebut.23

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 29:









Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesama dengan janlan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

suka sama suka di antara kamu.” (QS.An-Nisaa’: 29)

c) Muzara’ah

Al-muzara’ah adalah kerjasama pengelolahan pertanian

antara pemilik lahan dengan petani garapan. Kerjasama diamana

pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari

bagi hasil panen.24

Artinya: Rasulullah SAW meperkerjakan penduduk Khaibar

dengan upah sebagian dari buah-buahan dan biji-bijian

dari hasil tanah Khaibar tersebut.

d) Musaqah

23 Muhammad Syafi’I Antonio,op.cit.,   hal.95.
24Muhammad Syafi’I Antonio, op.cit., hal.99
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Pengertian musaqah secara etimologi berarti transaksi

dalam pengairan, secara termilogi musaqoh merupakan

penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan

dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan hasil dari

kebun tersebut.

3) Pembiayaan Sewa menyewa

Dalam Islam sewa menyewa ini dibedakn menjadi dua bentuk

yaitu: al Ijarah dan Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik.

a) Al-Ijarah

Merupakan perjanjian pemindahan hak guna ata manfaat

atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu

jangka waktu tertentu tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan

barang tersebut.

b) Al Ijarah Muntahiya Bittamlik

Merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa

suatu barang antara bank dan nasabah diberi hak untuk membeli

atau memiliki obyek sewa pada ahir akad.25

4) Pembiayaan atas Akad Qardh

Bank Indonesia mendefinikan al-Qardh sebagi penyediaan dana

atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang

mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekalligus atau

secara cicilan dalam waktu tertentu. Sedangkan Sayfi’I antonio

25 Ascarya, Akad dan Praktik Bank Syariah, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2008),
h.126.
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memberikan pengertian al-Qordh sebagai pemberian harta kepada

orang  lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain

al-Qardh berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.26

3. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan

tertentu.Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak terlepas dari visi

misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian

pembiayaan tersebut adalah:

a) Mencari keuntungan

Yaitu bertujan memperoleh hasil/keuntungan, sebagai balas

jasa dan biaya administrasi yang di bebankan pada

nasabah.Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

b) Membantu usaha Nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana

investasi maupun dana untuk modal kerja

c) Membantu Pemerintah

Membantu pemerintah dalam peningkatan pembangunan

berbagai sector.Seperti penerimaan pajak, membuka kesempatan

kerja seperti pembangunan usaha baru sehingga dapat menyedot

tenaga kerja yang masi mengangur.Dan lain-lain.27

26 Muhammad Syafi’I Antonio, op.cit., h.
27 Kasmir, Bank dan Lembaga Keungan lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2008), h.100-101.
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C. Konsep Islam Tentang Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust, ‘saya

percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang

artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal

(pemilik modal) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan

amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil,

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling

menguntungkan bagi kedua belah pihak.28

Sebagai firman Allah SWT dalam surat An-nisaa’ ayat 58 :










Artinya : “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hokum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar

lagi maha melihat”. (QS. An-Nisaa’: 58)29

28 Veithzal Rifai, dkk, Islamic Financial Managemen: Teori Konsep dan
Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, dan Mahasiswa, (Jakarta:
RajaGrafindo, 2008), Cet.1, h.3

29Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media)
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Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan

pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian

pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang

diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima

pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati

bersama.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian dan Kriteria UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dimana jika

didefinisikan satu-persatu yaitu:

a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau

badan usaha peroranga yang memenuhi criteria Usaha Mikro seperti

unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp 50 juta, dengan

hasil jualantahunan paling besar Rp 300 juta. Jumlah pekerja tetap 4

orang.

b) Usaha Kecil 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 nagian, baik langsung maupun tidak

langsung, dari Usaha Mikro. Dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta

sampai dengan paling banyak Rp 500 juta dan memiliki hasil
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penjualan pertahunya lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp

2.500.000.000,-.  Jumlah pekerja tetap 5 hingga 19 pekerja.

c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif  yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorann 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 Mikro, Usaha Kecil yang memenuhi kriteria

Usaha Menengah. Yang memiliki nilai kekayaan bersih lebih dari Rp

500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar dan memiliki hasil

penjualan tahunan diatas Rp 2 miliar lima ratus juta sampai paling

tinggi Rp 50 miliar. Pekerja tetap  dari 20 orang sampai 99 orang.30

30 Tulus T.H. Tambunan, op.cit., h. 16
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