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Judu1 RELF.VANS1 1Z1N USARA DENGAN PEN1NGKAT

AN USAHA DAR1 GOLONGAN EKONOtrr LEMAR 

D1 JAWA T1MUR 
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Fak/Pus1it Faku1tas Rukum Universitas Air1angga 
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No. 09.1.04.581394.23.04.05. 

Da1am rangka mene1iti Relevansi 1zin lJsaha Dengan 

Peningkatan Usaha Dari Go1ongan Ekonomi Lemah Di Jawa 

Timur, yang menjadi respondentnya ada1ah pengusaha-peng

usaha golongan ekonomi 1emah yang berada di Lingkungan 

1ndustriKeci1 (L1K) di Jawa Timur, khususnya di L1K Ma

getan, Sidoarjo, Gresik dan Ma1ang dan juga yang berada 

di 1uar L1K. Juga instansi pemerintah dan swasta yang 

ada kaitannya eengan pengusaha golongan ekonomi 1emah ini. 

Misa1nya KADIN Jawa Timur, bank pemerintah dan swasta. 

Kemudian instansi yang ada kaitannya dengan pemberian izin 

usaha, yaitu Kantor Wi1ayah Departemen Perdagangan Jawa 

Timur dan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Jawa 

Timur. 
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Dari hasil penelitian ini, ternyata belum ada ke

seragaman perihal pengertian pengusaha golongan ekonomi 

lemah. Dari pihak pemerintah memberikan pengertian peng

usaha golongan ekonomi lemah mendasarkan diri kepada ke

mampuan mengelola dan mengorganisir serta modal yang ter

batas. Dari pihak bank, khususnya Bank Indonesia, memberi

kan kriteria untuk pengusaha ekonomi lemah berdasarkan jum

lah modal yang dimilikinya. 

Izin usaha merupakan faktor yang penting dalam rang

ka menjalankan kegiatan usaha sesuatu perusahaan. Bagi per

usahaan yang besar, izin usaha bukan lagi merupakan suatu 

permasalahan. Tetapi bagi pengusaha golongan ekonomi lemah, 

izin usaha masih merupakan salah satu faktor yang merupakan 

permasalahan. Permasalahan ini menyangkut mengenai prosedur 

dan biaya pengurusan izin usaha tersebut. 

Bagi pengusaha golongan ekonomi lemah yang telah me

miliki Surat Izin Usaha memperoleh kelunakan dalam rangka 

mengambil kredit untuk memperluas bidang usahanya. Kredit 

ini berupa Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal 

Kerja Permanen (KMKP) , yang dapat dipinjam melalui bank

bank pemerintah atau bank swasta yang telah ditunjuk oleh 

pemerintah. 

Dari hasil penelitian ini ternyata bahwa bagi peng
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usaha golongan ekonomi lemah yang telah memperoleh Surat
 

~. Izin Usaha, mempunyai pengaruh,lang baik bagi pengembangan
 

usahanya, khususnya dalam rangka menambah modal usahanya.
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