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Abstract 
Efforts development and empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprise is largely determined by the policies made 
by government and local government. Form of policy is a set of regulations and orders which are supporting and 

encouraging independent development of UMKM and have resistance to economic problems and high competitiveness 
against its competitors, especially from abroad. The second influence is determined by the level of Micro, Small, and 
Medium Enterprise  participation of actors in policy making processes and policies governing  and arrange them in the 
context of development and empowerment  of Micro, Small, and Medium Enterprise. 
 
Keyword:  development  and empowerment. 

 

Abstrak 
Upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat ditentukan oleh kebijakan 

pemerintah dan pemerintah daerah. Bentuk kebijakan adalah seperangkat peraturan dan perintah yang 

mendukung dan mendorong pengembangan UMKM yang independen dan memiliki ketahanan terhadap masalah 

ekonomi dan daya saing yang tinggi terhadap pesaingnya, terutama dari luar negeri. Pengaruh kedua ditentukan 

oleh tingkat partisipasi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam proses pembuatan kebijakan dan 

kebijakan yang mengatur dan mengaturnya dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah. 

 

Kata kunci: pengembangan dan pemberdayaan 

 

 

Pendahuluan 
 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) merupakan basis ekonomi 

kerakyatan atau sumber kehidupan 

ekonomi bagi sebagian besar rakyat 

Indonesia. UMKM dianggap mampu 

bertahan setelah badai krisis ekonomi di 

Indonesia di tahun 1997. Dalam 

perkembangannya, pertumbuhan UMKM 

semakin tinggi dikarenakan banyak 

karyawan dari perusahaan besar yang 

menutup usahanya ketika badai krisis 

terjadi, mulai mengambil langkah untuk 

berwirausaha dan terjadi transformasi 

status dari pegawai menjadi wirausaha 

UMKM. Hal ini membuktikan bahwa 

UMKM memiliki kemampuan bertahan 

dengan usahanya ditengah krisis ekonomi 

yang terjadi dibandingkan dengan 

perusahaan berskala besar. Dengan kata 

lain, bertambahnya unit-unit UMKM juga 

dianggap sebagai faktor penggerak 

pemulihan ekonomi. Tidak hanya itu, 

UMKM juga dianggap mampu 

memulihkan perekonomian nasional 

melalui perekonomian kerakyatan karena 

UMKM tersebar diseluruh daerah, serta 

hampir meliputi seluruh lapangan usaha 

yang ada.   

upaya memberdayakan UMKM, 

mempunyai nilai strategis, karena 
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menyangkut kurang lebih 48,936 juta unit 

usaha di Indonesia. Namun sayangnya 

upaya pemberdayaan ini seringkali 

terkendala, tidak saja karena faktor 

kebijakan-kebijakan di tingkat lokal  yang 

seringkali dinilai tidak banyak mendukung 

terciptanya iklim usaha yang 

menguntungkan UMKM, (Kompas, 15 

Juni 2007), tetapi juga karena kemampuan 

UMKM dalam menyerap atau 

memanfaatkan kredit yang disediakan  

perbankan,  ternyata  hanya   sebesar 

53,5% (setara 461,696 trilyun rupiah) dari 

total 893,497 trilyun rupiah yang tersalur 

(Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 5. No. 

9 Agustus 2007).   

  Menurut Deputi Bidang Statistik 

Produksi BPS Subagio Dwijosumono, 

kontribusi UKM terhadap perekonomian 

nasional telah melebihi separuh dari PDB. 

Data BPS menunjukkan pada 2009, 

komposisi PDB nasional tersusun dari 

UKM sebesar 53,32%, kemudian usaha 

besar 41,00%, dan sektor pemerintah 

5,68%. Sebagai perbandingan, survei oleh 

Citibank mendapatkan angka kontribusi 

sektor UKM terhadap PDB 2009 mencapai 

55,56%. Riset Citibank selama periode 

2005-2009 juga menunjukkan jumlah unit 

UKM mengalami pertumbuhan rata-rata 

sekitar 8,16% per tahun. Estimasi 

pertumbuhan pelaku usaha tersebut 

mencerminkan bahwa setiap pertumbuhan 

1% PDB akan menciptakan 42.797 pelaku 

usaha baru di Indonesia 

Implementasi regulasi yang 

mendukung pembinaan dan pemberdayaan 

UMKM melalui regulasi yang memihak 

pada perkembangan UMKM relatif belum 

maksimal. Besarnya lembaga-lembaga 

yang berkompeten dalam pengembangan 

UMKM  dalam memberi bantuan teknis  

secara terus menerus  menuju UMKM 

yang mandiri dan kompetitif tidak dapat 

diwujudkan jika tidak didukung oleh 

peraturan yang kondusif. Secara umum, 

iklim pendirian dan pengembangan usaha 

khususnya UMKM, saat ini dinilai kurang 

kondusif. Hal ini disebabkan oleh 

banyaknya persyaratan yang harus 

dipenuhi, antara lain masalah prosedur 

perijinan, syarat-syarat perijinan, besarnya 

pungutan, atau kewajiban lainnya. 

Permasalahan tersebut akibat dari adanya 

kebijakan atau regulasi dalam penataan 

kegiatan usaha khususnya UMKM,  baik 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah, terutama 

sejak diberlakukannya Undang-undang 

tentang otonomi daerah yaitu UU No.22 

Tahun 1999 No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan daerah, pada peraturan 

tersebut  beberapa diantaranya saling 

tumpang tindih atau tidak terkoordinasi,  

sehingga  membebani UMKM untuk 

memulai atau meningkatkan usahanya.  

  

Peraturan Pusat dan Daerah Yang 

Menjadi Burning Issues 

 

Isu-isu hangat yang terkait dengan 

pengembangan UMKM di daerah, karena 

kebijakan pemerintah pusat dan daerah 

adalah:  

– Berbagai macam regulasi ditingkat 

pusat, dengan berbagai program 

derivatifnya, ternyata belum mampu 

memberikan solusi terbaik dalam 

rangka menggerakkan sektor riil 

khususnya UMKM. Regulasi sering 

terbentur pada masalah 

implementasinya. Faktor terjadinya 

KKN dalam implementasi peraturan 

menjadi penyebab distorsinya tujuan 

dan harapan regulasi dengan praktek di 

lapangan.  Keluarnya Inpres No. 

6/2007 tentang Kebijakan sektor Riil 

dan Pemberdayaan UMKM sebagai 

salah satu bukti kegagalan Inpres No. 

3/2006, padahal Inpre4s tersebut baru 

satu tahun dibuat dan memiliki  tujuan 

yang sama. 

– Undang-Undang 34 Tahun 2000 

tentang Revisi Terhadap Undang-

Undang No.18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

berpotensi mendorong daerah 

menciptakan pajak dan retribusi baru 

yang menciptakan disinsentif bagi 

calon investor. Pungutan tersebut 
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kebanyakan dilakukan dalam proses 

produksi, bukan kepada hasil produksi 

yang jelas terlihat keuntungannya. 

– Terjadinya kekhawatiran terhadap 

pelaksanaan otonomi daerah yang 

tidak terkendali itu  disebabkan oleh 

tidak adanya konsep dan visi yang 

jelas, tidak saja dari pemerintah daerah 

yang melaksanakannya, akan tetapi 

juga dari pemerintah pusat sendiri yang 

hingga kini belum menampakkan 

tanda-tanda keseriusannya. Bahkan 

secara terus menerus mencurigai 

daerah yang pro-aktif dan berinisiatif 

sendiri, tanpa menunggu peraturan dari 

pusat. Pemerintah daerah, juga DPRD 

dengan kemampuan yang dimilikinya, 

terutama berkaitan dengan kualitas 

pemahaman menerjemahkan 

kewenangannya secara umum belum 

menampakkan adanya prospek yang 

baik dari segi pemenuhan kepentingan 

masyarakat setempat, seperti yang 

diamanatkan Undang-Undang 

Otonomi Daerah. Pelaksanaan 

kewenangan yang begitu besar yang 

dimiliki Pemerintah daerah dan DPRD 

lebih menonjolkan kepentingan dirinya 

sendiri, yaitu dengan melakukan segala 

cara untuk meningkatkan PAD; 

berlomba-lomba meningkatkan 

pendapatannya sendiri; sengaja 

menciptakan konflik dalam pemilihan 

bupati; dan sebagainya, sehingga 

kewajiban utamanya untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menjadi terbengkalai dan 

disalah-arahkan.   

– Berbagai regulasi yang mengatur 

persyaratan pendirian perusahaan dan 

izin usaha yang semangatnya masih 

dalam konteks memungut dibanding 

dengan fasilitasi dan perlindungan 

hukum. Akibatnya muncul birokrasi 

yang berbelit dengan prosedur yang 

masih belum terintegrasi dalam 

pelayanan satu atap.  Banyaknya 

persyaratan dan panjangnya prosedur 

perijinan jelas mempengaruhi tingkat 

kesadaran para pelaku usaha dalam 

memiliki perijinan usaha disamping 

menimbulkan ekonomi biaya tinggi.   

  

Permasalahan 

 

Hasil penelitian mengenai profil 

UMKM yang dilakukan oleh Biro Kredit 

pada tahun 2007, (eko supeno, ddk, 2007)  

terungkap bahwa salah satu permasalahan 

yang dihadapi UMKM dalam mengakses 

kredit ke lembaga perbankan adalah 

kewajiban pemenuhan berbagai 

persyaratan dokumen antara lain Tanda 

Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), dan bentuk perijinan 

lainnya.   

Salah satu rekomendasi penelitian 

yang telah disampaikan kepada 

Pemerintah adalah bahwa dalam rangka 

mendorong pertumbuhan UMKM 

disamping perlunya  penyederhanaan 

proses perijinan usaha, antara lain dengan 

menerapkan prinsip one door policy dan  

aspek legal dan peraturan yang 

mendukung seperti Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) dan pengaturan 

persaingan usaha, yaitu perlunya dibentuk 

lembaga penjamin bagi UMKM dalam 

mendapatkan sumber permodalan, yang 

lebih efektif, efisien dan terpadu.  

 

Konsep Pemberdayaan 
 

Pengertian pemberdayaan 

sebenarnya mengacu pada kata 

”empowerment”, yaitu sebagai upaya 

untuk mengaktualisasikan potensi yang 

sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi 

pendekatan pemberdayaan dalam 

pengembangan masyarakat adalah 

penekanan pada pentingnya masyarakat 

lokal yang mandiri (self reliant 

community) sebagai suatu sistem yang 

mengorganisir diri mereka sendiri. 

Pendekatan pemberdayaan yang demikian 

tentunya diharapkan dapat memberikan 

peranan kepada individu bukan sebagai 

obyek tetapi sebagai pelaku (aktor) yang 

menentukan hidup mereka. (Ary 
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Wahyono, , Yogyakarta,   2001) Oleh 

karena itu, pemberdayaan ditujukan 

kepada dua arah. Pertama yaitu 

melepaskan belenggu kemiskinan dan 

keterbelakangan, dan kedua yaitu 

memperkuat posisi lapisan masyarakat 

dalam struktur kekuasaan. Kedua hal 

tersebut harus ditempuh dan menjadi 

sasaran dari upaya pemberdayaan. 

 

Lebih lengkap terminologi pemberdayaan 

mempunyai dua maksud. (Tim Work 

LAPERA,  Yogyakarta,   2001) Pertama, 

pemberdayaan yang bermakna ke dalam, 

kepada masyarakat, berarti suatu usaha 

untuk mentransformasikan kesadaran 

rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat 

dengan akses untuk perbaikan kehidupan 

mereka. Suatu transformasi kesadaran 

bermakna tindakan untuk mengembangkan 

pendidikan praktis guna mengembangkan 

wacana alternatif, sehingga dominasi 

negara bisa diatasi. Tindakan ini dapat 

pula bermaknakan pengembangan ruang-

ruang pembelajaran. Kedua, 

pemberdayaan bermakna keluar, yaitu 

sebagai upaya untuk menggerakkan 

perubahan-perubahan kebijakan yang 

selama ini nyata merugikan masyarakat. 

Pemberdayaan dalam arti ini bermakna 

sebagai policy reform (merubah 

kebijakan). Dalam hal ini bermakna ganda, 

yaitu makna kebelakang serta makna ke 

depan. Makna kedepan mendorong suatu 

proses dan skema baru yang lebih 

memungkinkan keterlibatan masyarakat. 

John M. Cohen dan Norman T. 

Uphoff mengatakan bahwa ada empat 

tahapan dalam pemberdayaan, yaitu 

menyangkut bagimana perencanaan, 

pelaksanaan, hasil yang diperoleh serta 

evaluasinya. 

Konsep pemberdayaan menurut Gunawan 

Sumodiningrat dapat dilihat dari tiga sisi 

yaitu : 

a. Pemberdayaan dengan 

menciptakan suasana seperti iklim 

yang memungkinkan potensi 

masyarakat bisa berkembang.  

b. Pemberdayaan untuk potensi 

ekonomi atau daya yang dimiliki 

masyarakat. Misalnya, 

peningkatan taraf pendidikan, 

derajat kesehatan, akses terhadap 

sumber-sumber kemajuan 

ekonomi, seperti modal, 

tekhnologi, informasi, lapangan 

kerja dan pasar. 

c. Pemberdayaan melalui 

pengembangan ekonomi rakyat, 

dengan cara melindungi dan 

mencegah terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang, serta 

menciptakan kebersamaan dan 

kemitraan antara yang sudah maju 

dan yang belum berkembang. 

Berawal pada konsep 

pemberdayaan tersebut, maka sesuai 

dengan peraturan otonomi daerah yang 

ada, yakni dimana masing-masing daerah 

mempunyai wewenang dalam 

memberdayakan masyarakatnya. Dalam 

konteks penelitian ini sendiri 

pemberdayaan lebih diutamakan pada 

pemberdayaan UKM. Sebagaimana yang 

kita ketahui UKM adalah salah satu proses 

pembangunan ekonomi bangsa yang 

merujuk pada lahirnya usaha-usaha mikro 

yang mandiri pada masyarakat.   

Korten menyatakan bahwa titik 

pusat perhatian masa pasca industri akan 

menghadapi kondisi--kondisi baru yang 

sama sekali berbeda dengan kondisi di 

masa industri, dimana potensi-potensi baru 

penting dewasa ini memperkokoh 

kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian 

umat manusia. Titik pusat perhatiannya 

adalah pada pendekatan ke arah 

pembangunan yang lebih berpihak kepada 

rakyat. Pembangunan yang memihak 

rakyat menekankan nilai pentingnya 

prakarsa dan perbedaan lokal. 

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia 

merupakan jantung konsep pembangunan 

yang memihak rakyat. Perasaan berharga 

diri adalah sama pentingnya bagi 

pencapaian mutu hidup yang tinggi. 

(Wirutomo, Paulus, dkk.  Jakarta.  2003) 
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Inilah awal mula pijakan bahwa 

pemberdayaan bagi masyarakat sangatlah 

penting (termasuk UKM), walaupun hal 

ini menurut Wirutomo, (ibid)  bisa disebut 

sebagai hanya suatu konteks pemecahan 

masalah ketegangan hubungan antar 

negara (state) dengan masyarakat 

(community) yaitu untuk menggeser 

tanggung jawab negara dalam 

menanggulangi masalah (termasuk 

kemiskinan) di masyarakat. Hal tersebut 

menurutnya hanya bisa apabila didukung 

oleh kelembagaan lokal yang memiliki 

kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan 

dinamika dan tuntutan kebutuhan 

masyarakat. 

Karsidi menyatakan bahwa dalam 

langkah-langkah pemberdayaan UKM, 

perlu dilakukan : (Karsidi dalam Karya 

Bersama FE Ubaya dan Forda UKM 

Jawatimur, opcit) 

1) Identifikasi potensi, dimaksudkan 

untuk mengetahui karakteristik 

Sumberdaya Manusia (SDM) UKM 

dan lingkungan internalnya baik 

lingkungan sosial, ekonomi dan 

Sumberdaya Alam (SDA) khususnya 

yang terkait dengan usahanya, 

maupun lingkungan eksternal UKM. 

Dalam identifikasi ini melibatkan 

stakeholder UKM dan tokoh 

masyarakat maupun instansi terkait. 

2) Analisis kebutuhan, tahapan analisis 

ini dilakukan oleh perwakilan UKM 

yang dapat difasilitasi oleh Perguruan 

Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi 

terkait tentang berbagai kebutuhan 

dan kecenderungan produk dan pasar. 

Dengan pola analisis kebutuhan 

semacam ini diharapkan mampu 

mendorong terwujudnya manifestasi 

kebutuhan UKM selaku individu 

pengusaha dan sebagai anggota 

kelompok. Dengan demikian antara 

individu pelaku UKM dan kelompok 

dapat diharapkan saling beriringan 

dan saling mendukung dalam 

mencapai tujuan kemajuan bersama. 

3) Rencana program kerja bersama, 

setelah kebutuhan dapat ditentukan 

maka kemudian disusun sebuah 

rencana program kerja bersama untuk 

mencapai kondisi yang diinginkan 

berdasarkan skala prioritas yang 

ditetapkan bersama. Dalam tahap ini 

baik Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, 

maupun instansi terkait sebagai 

fasilitator. 

4) Pelaksanaan program kerja bersama, 

jika program kerja telah disepakati 

maka langkah berikutnya adalah 

pelaksanaan program kerja. Dalam 

tahap ini fungsi instansi pemerintah 

terkait selaku fasilitator, sedangkan 

Perguruan Tinggi/LSM/Swasta dapat 

bertindak selaku pemberi jasa 

konsultansi.  

5) Monitoring dan evaluasi, berfungsi 

tidak saja untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan program kerja bersama 

apakah yang dikerjakan sudah sesuai 

dengan program kerja yang telah 

ditetapkan bersama, namun juga untuk 

membuat penyesuaian-penyusuaian 

jika diperlukan sesuai dengan 

perubahan kondisi lingkungan.  

 

Kebutuhan akan permodalan UKM salah 

satunya dapat dipenuhi dengan 

memperankan fungsi fasilitasi Konsultan 

Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi 

kelompok yang diberdayakan. KKMB ini 

lahir sebagai perubahan paradigma baru 

terhadap UKM dari perbankan , bahwa: 

a. UKM mempunyai potensi 

menabung 

b. Bank perlu aktif menjemput Bola 

c. UKM membutuhkan kemudahan 

memperoleh kredit/layanan perbankan 

d. Bank perlu memobilisasi tabungan 

dari UKM 

e. Biaya dapat ditekan melalui 

pendekatan kelompok 

f. Risiko dapat ditekan melalui 

pendekatan kelompok 

 

Selain Bank memberikan kredit sebagai 

tugas utamanya, Bank dapat membantu 

UKM dengan memberikan pendampingan 

(Technical Assistant/TA) baik dilakukan 
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oleh Bank sendiri atau bekerjasama 

dengan pendamping yang dibentuk oleh 

Perguruan Tinggi/LSM/Swasta. 

 

 

Pengembangan Model 

Konsep model  pengemangan dan 

pemberdayaan  UMKM sebagai 

memperkuat ekonomi regional dapat 

dilakukan  melalui mekanisme penguatan 

permodalan dan pembinaan yang terpadu 

dengan mekanisme simultan. Gambar 

berikut ini merupakan model yang dapat 

dilakukan oleh peerintah daerah. 

 

Gambar: 1 

Model Simultan Peneangan dan 

Pemberdayaan UMKM Melalui 

Lembaga Penjamin 

 
   

 

Upaya untuk memperdayakan dan 

pengembangan UMKM melalui 

konsep simultan ini yaitu mengkaitkan 

sumber mendapatkan 

permodalan/kredit usaha dengan 

revitalisasi fungsi dan peran dari 

asosiasi yang ada di tingkat daerah dan 

lembaga keuangan pemberi bantuan 

modal. Langkah-langkah dalam model 

ini adalah: 

1. Setiap pelaku usaha harus menjadi 

anggota atau tergabung dalam 

Asosiasi usaha yang mereka geluti 

dimana asosiasi tersebut terdaftar 

dalam SKPD/dinas 

2. Pemerintah daerah dalam membuat 

program-program yang terkait 

dengan masalah UMKM harus 

melibatkan para asosiasi sebagai 

perwakilan dari para pelaku usaha 

3. Asosiasi yang ada harus 

teregestrasi dari SKPD/dinas yang 

ditunjuk dan terkait dengan 

UMKM 

4. Asosiasi yang teregestrasi bisa 

mengeluarkan referensi jaminan 

yang digunakan sebagai 

persyaratan mendapatkan referensi 

jaminan dari lembaga penjaminan 

milik pemda untuk kelengkapan 

persyaratan pengajuan kredit di 

lembaga perbankan. 

5. Para pelaku usaha harus menjadi 

anggota aktif dan tercatat dalam 

asosiasi 

6. Disetiap daerah harus dibentuk 

lembaga penjamin  dibawah 

tanggung jawab KDH. 

7. Harus ada kesepakatan antara 

lembaga penjamin dengan 

lembaga-lembaga keuangan mana 

saja yang bisa menerima kebijakan 

pemerintah daerah dalam masalah 

jaminan kredit usaha mikro, kecil, 

dan menengah. 

 

Proses model simultan 

 

1. Para pelaku usaha UMKM, yang 

tidak memiliki jaminan yang cukup 

untuk mendapatkan kredit dari 

lembaga keuangan, dalam 

mengajukan kredit terlebih dahulu 

meminta persetujuan asosiasi dari 

kegiatan usaha mereka berupa 

rekomendasi untuk persyaratan 

mendapatkan referensi jaminan 

dari lembaga penjamin 

2. Lembaga penjamin mengeluarkan 

referensi jaminan dengan terlebih 

dahulu memverifikasi pelaku usaha 

yang mengajukan kredit 

3. Referensi yang dikeluarkan 

lembaga penjamin dijadikan 

kelengkapan dokumen pengajuan 

kredit pada lembaga keuangan 

penyalur kredit 
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4. Lembaga keuangan, dengan 

kebijakan yang dimiliki dan 

mekanisme verifikasi, 

mengeluarkan bantuan kredit 

modal. 

 

Keuntungan Model Simultan 

1. Tidak ada para pelaku usaha yang 

tidak tergabung dalam asosiasi 

karena asosiasi sebagai lemabaga 

yang mengeluarakan referensi 

jaminan 

2. Pemda lebih mudah mendata dan 

mencari informasi terhadap pelaku 

usaha 

3. Asosiasi semakin memiliki peran 

penting dalam pembinaan terhadap 

pelaku usaha khususnya usaha 

mikro dan kecil karena asosiasi 

menjadi mitra strategis pemda 

dalam pemberdayaan dan 

pengembangan UMKM 

4. Para pelaku usaha khususnya usaha 

mikro dan kecil semakin terjamin 

atau ada perlindungan hukum dari 

asosiasi mereka. 

5. Asosiasi juga bisa menjadi 

lembaga penasehat bagi para 

pelaku usaha dan tempat informasi 

yang pas untuk mendapatkan info 

pasar produk baik ditingkat 

regional, nasional maupun 

internasional. 

6. Lembaga perbankan dapat 

melaksanakan  kebijakan 

pemerintah tentang kewajiban 25% 

penyalur kredit bagi pelaku 

UMKM   

 

Kelemahan Model simultan 

1. Akan dimanfaatkan para oknum 

dilevel asosiasi yang memungut 

biaya lebih untuk mendapatkan 

referensi jaminan.Karenanya harus 

ada mekanisme kontrol yang bagus 

dari para pelaku usaha terhadap 

pengurus asosiasi. 

2. Lembaga penjamin daerah juga 

bisa dimanfaakan para oknum 

untuk memungut biaya, karena 

fungsinya yang vital dalam 

memberikan referensi atau 

rekomendasi jaminan bagi para 

pelaku usaha yang sedang 

mengajukan kredit. 
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