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ABSTRACT 

The purpose of this research on the subject of micro, small and medium enterprises in preparing 

quality to face the Asean Economic Community 2015 Where economic community is a challenge, 

obstacle or even be an opportunity for existing MSME sector in Indonesia. This field for many SMEs to 

help reduce unemployment, increase domestic income countries. This study aimed to the SMEs that are 

not inferior to face and compete with ASEAN countries and other international markets on a larger 

scale. It is expected that the SMEs in Indonesia prepares to improve the quality of the effort that has 

been constructed so that Indonesian entrepreneurs can observe, see, and explore ways of doing business 

Asean countries.  

The method used in this study is a descriptive analysis describes and analyzes how the readiness 

of Indonesian SMEs face competition in free trade. Data collection techniques in this study using the 

library study uses secondary data sourced from books, literature, journals, reports and official 

information as well as state institutions are obtained from the internet.  

Strategy and preparation that had been done by the SMEs in Indonesia in order to deal with 

the system adopted by the ASEAN liberalization, especially in terms of economic integration is felt still 

less than optimal. But it is indeed grounded domestic issues that require more intensive treatment. 

Besides, as the time passes, Indonesia with abundant potential resources have brought the movement 

to a more advanced again.  

Keywords: SMEs, AEC 2015, the challenge 

 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional kawasan ASEAN, 

meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara anggota 

ASEAN, seluruh Negara Anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang 

lebih nyata dan meaningful yaitu ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Pada tahun 2015, 

ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, 

investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. 

Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia 

untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. 
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KTT keduabelas ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati “Declaration on the 

Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam konteks tersebut, para 

Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun “Cetak Biru 

ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam 

jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi 

ASEAN, yaitu : 

1. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, 

investasi, pekerja trampil, dan modal) 

2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional competition 

policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation, dan 

pengembangan UMKM) 

3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable economic 

development) melalui pengembangan UMKM dan program-program initiative for ASEAN 

Integration (IAI) 

4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi 

eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network) 

Indonesia dalam KTT ASEAN keduapuluhsatu tahun 2012 di Phnom Penh, ditunjuk sebagai 

motor penggerak dalam mengintegrasikan kekuatan Asia Tenggara di dunia global. Bersama-sama 

dengan Singapura dan Thailand, Indonesia berada di baris terdepan dalam mengimplementasikan 

konsep-konsep yang telah disepakati. Keadaan ini diperkuat dengan optimisme Menteri Perdagangan 

RI waktu itu (Gita Wiryawan) yang menyebutkan bahwa ASEAN Economic Community (AEC) ini 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan pendapatan per kapita. 

Perekonomian Indonesia saat ini terbentuk melalui proses transformasi dari ekonomi berbasis 

pertanian menuju ekonomi berbasis industri dalam beberapa dekade. Proses percepatan ekonomi 

Indonesia terbentuk melalui penciptaan sektor-sektor aktivitas bisnis di pelbagai tingkatan mulai dari 

tingkatan yang paling rendah yang disebut aktivitas bisnis dari UMKM sampai industri besar dan 

sebagian bahkan telah merambah menjadi perusahaan multinasional. Pengalaman krisis ekonomi tahun 

1998 serta tahun 2008 telah membuktikan bahwa sebagian besar aktivitas bisnis yang bertahan justru 

aktivitas bisnis yang berada di tingkat industri kecil ke bawah termasuk para pelaku UMKM. Hal ini 

membuktikan bahwa aktivitas di tingkat pelaku UMKM dan Industri Kreatif lebih dapat bertahan dari 

hantaman krisis ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa kekuatan aktivitas bisnis di tingkat UMKM 

dan industri Kreatif mempunyai andil besar dalam pembentukan ekonomi nasional Indonesia.  

Namun banyak studi maupun data nasional yang ada menunjukkan bahwa kinerja UMKM di 

Indonesia masih relatif buruk bukan saja dibandingkan dengan usaha besar, tetapi juga dibandingkan 

dengan UMKM di negara-negara maju. Bahkan belakangan ini, muncul perdebatan terutama 

dikalangan akademis dan pembuat kebijakan apakah UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar 

ekspor atau paling tidak bisa bertahan di pasar dalam negeri terhadap persaingan yang semakin ketat 

dari barang-barang impor (Tambunan, 2012). Perdebatan semakin sengit dengan diberlakukannya 

CAFTA dan menjelang AEC 2015 nanti, yang pada intinya adalah tidak ada lagi hambatan terhadap 

arus barang dan jasa, manusia, dan modal antara negara-negara anggota ASEAN. 
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Ketahanan dan daya saing UMKM di Indonesia menjadi poin penting yang harus diprioritaskan 

dalam pelaksanaan AEC 2015. Keadaan tersebut karena UMKM selama ini menjadi tulang punggung 

yang banyak membantu penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta 

meningkatkan pendapatan domestik negara. UMKM sebagai salah satu sektor industri yang banyak dan 

mampu menambah pendapatan negara dengan jumlah yang tinggi diharapkan dapat terus 

mempertahankan kualitas dan nilai positif yang ada didalam usaha. Kementerian Koperasi dan UKM 

mencatat bahwa hampir sebagian besar persentase dari total pendapatan dan usaha diseluruh tanah air 

Indonesia adalah UKM yang mencatat jumlah 56 juta usaha kecil dan menengah pada tahun 2013. 

Jumlah tersebut mampu menyerap tenaga kerja 107 juta jiwa atau 97,16 % dari total keseluruhan tenaga 

kerja yang terdapat di Indonesia. Sedangkan menurut Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah, Surya Dharma Ali mengatakan bahwa UKM mampu memberikan kontribusi sebesar 

1.778,7 triliun atau 53,3 % dari Gross Domestic Product (GDP) di Indonesia (Umar, 2008). 

AEC 2015 ibarat mata pisau bermuka dua bagi Indonesia, bisa menjadi peluang yang membawa 

manfaat dan berkah (land of oppurtunities) juga bisa menjadi musibah (loss of opportunities). Kita akan 

menjadi produsen yang banyak mengekspor atau justru menjadi sasaran empuk para importir. 

Jawabannya adalah pada kesiapan para pelaku UMKM Indonesia menghadapi AEC 2015. 

 

PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah para pelaku UMKM Indonesia siap melakukan AEC 2015? 

2. Langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh para pelaku UMKM Indonesia dalam 

menghadapi AEC 2015? 

 

MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat Teoritis, agar Pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan perundang-undangan 

yang tegas bagi para pelaku kecurangan yang merugikan Negara, sehingga Indonesia mempunyai 

banyak peluang untuk menjadi yang paling unggul dalam persaingan menghadapi AEC 2015 

mendatang. Pemerintah juga harus membuat kebijakan-kebijakan yang lebih memperhatikan para 

pelaku UMKM dalam merintis, mengelola, mengembangkan, serta bersaing di dunia perdagangan di 

tingkat ASEAN. 

Manfaat Praktis, agar para pelaku UMKM dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi AEC 

2015 mendatang dengan melihat peluang, tantangan, kekuatan sebagai faktor penguat untuk bersaing 

dengan para pelaku usaha lain di tingkat regional ASEAN. 

 

 

 

  



 
 

 
1016 

 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Kristen Satya Wacana 

3rd Economics & Business Research Festival 

13 November 2014 

KAJIAN PUSTAKA 

Teori Integrasi Ekonomi 

Definisi integrasi ekonomi, istilah ‘integrasi’ dalam ranah ekonomi pertama kali digunakan 

dalam konteks organisasi dalam suatu industry sebagaimana yang dikemukakan oleh Fritz Machlup 

(Arifin, 2008). Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan (penghapusan) hambatan-

hambatan ekonomi diantara dua atau lebih perekonomian (Negara). Selain itu didefinisikan konsep 

dinamis melalui penghapusan diskriminasi diantara Negara yang berbeda, maupun dalam konsep statis 

dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Sementara,Holzman (Arifin, 2008) 

menyatakan integrasi ekonomi sebagai situasi dimana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu 

pasar yang ditandai harga barang dan factor produksi yang sama diantara dua kawasan tersebut. Definisi 

tersebut juga mengasumsikan tidak ada hambatan dalam pergerakkan barang, jasa, dan faktor produksi 

diantara dua kawasan dan adanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi pergerakan tersebut. 

Definisi integrasi ekonomi dibagi menjadi dua pengertian, yakni: 

a. Penghapusan proteksi lalu lintas barang, jasa, faktor produksi (SDM dan modal) dan 

informasi dengan kata lain kebebasan akses pasar tergolong dalam integrasi negatif. 

b. Penyatuan politik (kebijakan) dengan kata kunci harmonisasi, disebut juga Integrasi positif. 

Menurut teori integrasi ekonomi menurut kaum liberal, bahwa perdagangan bebas akan 

membawa perdamaian dalam hubungan internasional. Karena perdagangan bebas akan menciptakan 

interdependensi dan kerjasama saling menguntungkan antar negara-negara pelaku pasar. Kaum liberal 

berpendapat bahwa liberalisasi dalam ekonomi akan mengarah kepada kebebasan pasar dan 

minimalisasi peran Negara. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan 

hambatan-hambatan baik di sektor perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar 

Negara-negara yang saling bersepakat dengan tujuan tidak lain adalah utnuk meningkatkan integrasi 

ekonomi diantara negara-negara itu.Terlihat bahwa integrasi ekonomi memiliki tingkatan-tingkatan 

tertentu sesuai dengan kedalaman integrasinya. 

Terbentuknya integrasi ekonomi tidak dapat disangkal akan menimbulkan keuntungan dan 

kerugian bagi negara-negara anggota itu sendiri.Keuntungan yang didapat dari integrasi anatar lain 

adalah : 

a. Meningkatnya kompetisi aktual dan potensial diantara pelaku pasar, baik pelaku pasar yang 

berasal dari suatu negara, dalam sekelompok negara. Negara, maupun pelaku pasar diluar 

kedua kelompok tersebut.Kompetisi diantara pelaku pasar tersebut diharapkan akan 

mendorong harga barang dan jasa yang sama lebih rendah, meningkatkan variasi kualitas 

dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintgrrasi. 

b. Design produk, metode pelayanan, system produksi dan distribusi serta aspek lain menjadi 

tantangan bagi pelaku pasar saat ini dan dimasa depan. 

c. Tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas yang akan mendorong peningkatan 

efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. 
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Kerugian : 

Integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu Negara untuk menggunakan kebijakan 

fiscal, keuangan dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri.Hilangnya 

kedaulatan Negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang diberikan oleh masing-masing 

Negara yang berintegrasi dalam satu kawasan. 

 

Konsep Post Agreement 

Pada fase Post Agreement Negotiation ini, aktivitas yang berlangsung diantaranya sebagai 

berikut : (dalam Crister & Talberg, 1998) 

a. Berpartisipasi aktif dalam forum berkelanjutan dimana negosiator dari persetujuan yang telah 

terbentuk dapat melanjutkan ke tahap dialog dan negosiasi yang lebih detail dan lebih luas 

b. Memonitor dan mengevaluasi permohonan dari masing-masing negara berdasarkan ketetapan yang 

ada 

c. Mencari solusi permasalahan dalam pengimplementasian persetujuan serta mengembangkan dan 

memperbaiki persetujuan yang telah ada 

d. Bekerjasama dengan koalisi yang telah ada dan mengembangkan koalisi baru untuk 

mengimplementasikan persetujuan yang telah disepakati. 

Selain itu, pada level domestik juga terjadi beberapa fase yang terkait dengan proses Post 

Agreement Negotiation, antara lain sebagai berikut : 

a. Acceptance / Ratification Negotiations 

Negosiasi di tingkatan domestik yang berkonsentrasi pada penerimaan secara formal di level 

nasional. Negosiasi di level ini melibatkan beragam stakeholder meliputi menteri pemerintahan 

terkait, partai politik, kalangan bisnis, NGOs dan media. 

b. Rule-Making Negotiations  

Konsentrasi pada pengembangan atau perubahan yang berkaitan dengan Undang-Undang, 

peraturan, kriteria, standar yang berlaku dan target yang ingin dicapai negara dalam perjanjian 

internasional. Peserta negosiasi di tahapan ini biasanya meliputi pembuat Undang-Undang, birokrat 

Pemerintahan dan pihak-pihak yang berwenang dalam mengubah peraturan. 

 

c. Enforcement, Monitoring and Reporting Negotiations 

Pada tahap ini proses negosiasi berkonsentrasi pada metode dan pendekatan untuk 

pengimplementasian Undang-Undang dan peraturan yang baru. Di tahapan ini biasanya dihasilkan 

hukum atau peraturan yang baru. 
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Teori Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan secara sederhana didefinisikan sebagai satu langkah dalam 

memilih berbagai alternatif yang ada. Dalam teori pengambilan keputusan, para pengambil keputusan 

(Decision Makers) menganggap pandangan tentang dunia dari sudut tertentu (the world as vowed) lebih 

penting dibandingkan dengan realitas objektif itu sendiri (Brewer, 2006) 

Model pembuatan keputusan memiliki asumsi dasar perspektif bahwa tindakan internasional 

dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang 

diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-

aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Perspektif ini memberikan penekanan 

utamanya pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks dengan prosedur-prosedur 

kelembagaannya. 

Terdapat 3 model dalam pembuatan keputusan politik luar negeri sebuah negara, yaitu : 

a. Paradigma aktor rasional 

Aktor yang diwakili oleh Pemerintah membuat keputusan yang diambil dengan menganalisis 

tujuan, menetapkan pilihan, menghitung keuntungan dan biaya (cost and benefit) dari masing-

masing pilihan, dan mencapai pilihan yang memberikan keuntungan maksimal. 

 

b. Paradigma proses organisasi 

Organisasi mengembangkan pandangan kolektif, persepsi dan prosedur, sehingga reaksi dapat 

diprediksi. Tujuan dari organisasi didominasi oleh kebutuhan untuk menjaga eksistensi organisasi 

dan menghindari ancaman-ancaman yang datang. 

c. Paradigma politik birokrasi 

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pemerintah merupakan hasil politik dari konflik dan 

kerjasama antar individu. Masing-masing aktor memiliki posisi, persepsi dan kepentingan. Dalam 

pembuatan keputusan terdapat proses tawar-menawar (bargaining). Hasil yang didapat oleh setiap 

aktor akan tergantung dari kekuasaan yang dimilikinya. 

Posisi Indonesia sebagai aktor yang diwakili oleh Pemerintah dalam menghadapi proses 

integrasi ekonomi di kawasan ASEAN tentunya perlu memperhitungkan cost and benefit dalam 

membentuk persiapan yang nantinya akan diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi 

guna menunjang pencapaian kepentingan nasional Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik, yang akan menggambarkan serta 

menganalisis bagaimana para pelaku UMKM Indonesia melakukan persiapan dalam menghadapi AEC 

2015.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari 

literatur, buku, jurnal, laporan resmi dan informasi dari jaringan internet. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mencari dan mengumpulkan data-
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data sekunder yang bersumber dari buku, surat kabar, data online dan referensi lainnya yang tingkat 

validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan 

metode content analysis, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada, 

dengan catatan data-data tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti. 

 

PEMBAHASAN 

Asean Economic Community di Indonesia harus diaplikasikan pada tahun 2015. Tujuan 

penerapan Asean Economic Community menurut Departemen  Perdagangan RI, 2009 adalah adanya 

kebebasan aliran barang, jasa dan tenaga kerja terlatih (skilled labor) dan aliran investasi yang lebih 

bebas. Kerjasama ekonomi ASEAN mengarah pada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN sebagai 

suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi.AEC 2015 

bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. 

AEC 2015 menggiring perekonomian Indonesia ditengah persimpangan, artinya jika Indonesia 

mampu menangkap pelung maka perekonomian Indonesia akan jaya karena pengusaha-pengusaha 

Indonesia mampu bersaing dengan pengusaha Negara ASEAN maka peluang utuk ekspansi dan 

menguasai pasar ASEAN sangat-sangat terbuka. Tapi perekonomian Indonesia akan terjun bebas atau 

bahkan menjadi lonceng kematian bagi industry nasional karena Indonesia hanya sebagai pasar bagi 

produk barang dan jasa bagi Negara-negara ASEAN dengan jumlah penduduk Indonesia terbesar 

diantara Negara ASEAN lainnya (40% dari total penduduk ASEAN)yang mempunyai sifat dasar yang 

konsumtif. Pasar Indonesia adalah pasar utama yang paling diminati bagi Negara-negara eksportir baik 

dari ASEAN maupun luar ASEAN (China dan India), selain itu Indonesia adalah produsen barang-

barang dasar industri . 

Indonesia mau tidak mau harus bergabung dalam AEC 2015 bahkan harus berupaya menjadi 

salah satu motor penggerak selain Singapura, Malaysia dan Thailand. Kondisi ini bisa menciptakan 

peluang sebagai sumber pendapatan Negara atau malah sebaliknya menjadi tantangan atau mungkin 

menjadi ancaman, hancurnya perekonomian dalam negeri. AEC 2015 menciptakan 4 hal utama yang 

harus diwaspadai, yaitu 

a. Pelaksanaan AEC 2015 memberikan potensi Indonesia hanya sebagai pemasok energi dan 

bahan baku bagi industri-industri di wilayah ASEAN, akibatnya minimnya manfaat yang 

diperoleh dari kekayaan sumber daya daya alam. 

b. Meningkatnya defisit perdagangan jasa seirama dengan peningkatan perdagangan barang. 

c. Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja asing dibandingkan tenaga kerja Indonesia, 

akibatnya mengganggu neraca transaksi berjalan dan masalah peningkatan pengangguran. 

d. Peningkatan Investasi 

Berdasarkan Departemen Perdagangan RI, dalam “Menuju ASEAN Economic Community 

2015” merumuskan 7 peluang yang bisa diraih, yaitu  

a. Integrasi Ekonomi. 
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Indonesia bersama 10 negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia, 

Kamboja, Laos, Singapura, Timor Leste dan Brunei Darussalam), bersatu dalam AEC 2015 

pasti berdasarkan keyakinan atas manfaat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi melalui pembentukan pasar yang lebih meng-global, motivasi peningkatan 

efisiensi dan daya saing, peningkatan kesempatan penyerapan tenaga kerja. 

b. Pasar Global yang Potensial  

AEC membentuk ASEAN sebagai wilayah pasar terbesar dunia ke-3 dengan dukungan 

jumlah penduduk terbesar ke-3 (8% dari total jumlah penduduk dunia sekitar 584 juta 

orang) setelah China dan India. Jumlah penduduk wilayah ASEAN ini memiliki tingkat 

pertumbuhan yang cukup besar dan mayoritas usia produktif.  

Indonesia yang memiliki 40% dari jumlah penduduk ASEAN  merupakan modal dasar 

menjadi Negara yang mempunyai perkembangan ekonomi yang produktif dan dinamis 

yang mampu menjadi motor penggerak pasar ASEAN. 

c. Negara Pengekspor 

Indonesia mempunyai andalan 10 komoditi utama diekspor ke dunia, yang meliputi minyak 

kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, elektronik, produk hasil hutan, karet & produk 

karet, otomotif, alas kaki, kakao, udang dan kopi. Selain itu komoditi andalan untuk eksport 

ke intra ASEAN adalah minyak petroleum mentah, timah, minyak kelapa sawit refined, 

copper, batubara, karet, biji kakao dan emas. Selain itu terdapat komoditi lain yang 

mempunyai peluang untuk berkembang yang notabene adalah produk-produk UMKM 

yang awalnya kurang diperhatikan meliputi peralatan kantor, kerajinan, kerajinan kulit dan 

produk kulit, perhiasan dan lain sebagainya 

d. Wilayah Tujuan Investor 

ASEAN adalah pasar tujuan eksport dan memiliki pusat-pusat produksi. Indonesia dengan 

jumlah penduduk terbesar (40%), diharapkan mampu menarik investor di dalam negeri 

sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, dan tenaga kerja potensial dapat terserap, 

tapi pada kenyataannya rasio investasi terhadap PDB setiap tahun menglami penurunan, 

karena belum kondusifnya iklim investasi dan masih jeleknya infrastruktur. AEC 2015 

membuka peluang kerjasama untuk memperbaiki infrastruktur dalam rangka peningkatan 

investasi di Indonesia. 

e. Persaingan.  

AEC menciptakan kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun baham jadi 

yang didukung kebijakan non tarif  Kondisi pasar yang super bebas akan memotivasi pelaku 

usaha maupun produsen untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang yang kualitas 

baik dan harga yag kompetitif. Pada sisi lain, pihak konsumen, mempunyai kebebasan 

untuk memilih dari yang berkualitas rendah sampai berkualitas tinggi, dari harga termurah 

sampai termahal. 
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f. Bidang Jasa 

AEC menetapkan bidang jasa akan dibuka seluas-luasnya, yaitu pariwisata, kesehatan, 

penerbangan, dan E-ASEAN serta bidang logistik. Perkembangan bidang jasadi Indonesia 

kalah dengan Negara Singapura, Malaysia dan Thailand.Pergerakan bidang jasa dapat 

dipacu oleh ketiga Negara ini.Indonesia sebagai Negara berjumlah penduduk besar sebagai 

sumber tenaga kerja dalam pasar yang menglobal sebagai pusat industry dapat menarik 

investasi dengan tenaga kerja yang telah berstandar Mutual Recognition Arrangements 

(MRAs). 

 

g. Aliran Modal 

AEC memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mendapatkan aliran modal dari 

pihak asing yang akan dijadikan asset berdenominasi rupiah dalam rangka peningkatan 

proses kapasitas di berbagai sector. 

Selain peluang AEC 2015 juga memberikan tantangan yang meliputi : 

a. Peningkatan Ekspor dan Impor 

Persaingan dengan produk-produk sesame Negara-Negara ASEAN  maupun di luar 

Negara-Negara ASEAN terutama India dan China. Selain itu kenyataan dalam 

perdagangan Negara Indonesia yang defisit dibandingkan Negara-negara ASEAN lainnya, 

terutama Thailand dan Singapura terutama China, serta produk-produk China telah 

menguasai dipasar perekonomian Indonesia (Tahun 2008 Indonesia defisit US$ 3.600 juta) 

dengan harga yang lebih murah serta kualitas yang tidak kalah. 

b. Laju Inflasi 

Laju inflasi Indonesia yang tergolong tinggi, stabilitas makro dan tingkat kemakmuran masyarakat 

yang tergolong rendah dibandingkan Negara-negara ASEAN lainnya di topang dengan jumlah 

penduduk yang besar menjadi kendala  dalam usaha pemerataan pendapatan. 

c. Dampak Negatif Arus Modal yang lebih bebas 

Arus modal yang bebas mendorong transaksi keuangan yang lebih cepat, salah satu sumber 

pembiayaan pembangunan, pendorong perdagangan internasional, peningkatan pengembangan 

sektor keuangan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Tapi sayangnya kondisi 

ini menimbulkan ketidakstabilan keuangan, dengan pembalikan arus modal yang tiba-tiba serta 

peningkatan permintaan domestic yang akan menimbulkan tekanan inflasi. Selain itu aliran modal 

yang bebas memberikan harapan memberikn potensi keuntungan yang menarik, yang akhirnya 

akan mengganggu stablitas makro ekonomi. 

d. Produk yang sama 

Hasil-hasil produksi di wilayah ASEAN mempunyai kesamaan produk, misal di sector 

pertanian, perikanan, produk karet, produk kayu dan elektronika, yang mengakibatkan 
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eksport antar Negara ASEAN sangat rendah dari total perdagangan ASEAN (20-

25%).Indonesia masih berusaha meningkatkan karateristik tersendiri dibandingkan 

negara-negara ASEAN lainnya yang diharapkan memberikan nilai plus dalam 

perdagangan. 

e. Sumber Daya Manusia 

AEC menekankan bahwa sumber daya manusia harus ditetapkan bersertifikasi berdasarkan 

MRA.Indonesia dituntut untuk menngkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa bersaing 

dengan tenaga kerja yang berasal dari Negara ASEAN lainnya. 

f. Tingkat Perkembangan Ekonomi 

AEC yang beranggotakan 11 negara secara tidak langsung sebelumnya telah menciptakan 

kelompok-kelompok yang menimbulkan kesenjangan yang cukup tinggi, akibatnya menimbulkan 

masalah yang harus segera dipecahkan. Kelompok-kelompok yang berdasarkan perbedaan tingkat 

ekonomi tersebutakan menghambat jalan pertama pelaksanaan AEC 2015 adalah 

- Kelompok Negara maju (Singapura) 

- Kelompok Negara dinamis ( Thailand dan Malaysia) 

- Kelompok Negara berpendapata menengah (Indonesia, malaysia dan Brunei) 

- Kelompok Negara belum maju (kamboja, Laos, Myanmar,Vietnam) 

Pengelompokkan ini harus bukan menjadi penghambat pelaksanaan AEC 2015. Indonesia dalam 

rangka membangun ekonomi yang merata di kawasan ASEAN ini harus berjuang keras untuk 

bekerja sama antar Negara ASEAN. 

g. Kepentingan Nasional 

AEC menggunakan pendekatan voluntary approach sebagai dasar kerjasama dalam 

rangka integrasi ekonomi dan kepentingan nasional tetap terjaga. AEC tetap berpijak pada 

perwujudan integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang akan dicapai dalam jangka waktu 

yang panjang. 

h. Kedaulatan Negara 

AEC 2015 bisa berjalan dengan baik diperlukan kesadaran politik yang tinggi untuk 

melepaskan sebagian kedaulatan negaranya, misal kewenangan dalam menggunakan 

kebijakan fiscal, keuangan dan moneter. Kerugian yang akan dihadapi misalnya hilangnya 

peluang kerja serta menjadipasar bagi Negara lain yang lebih mampu bersaing. 

Fakta membuktikan bahwa UMKM sebagai salah satu lokomotif perekonomian Indonesia, 

bahwa kokohnya perekonomian Indonesia pada saat krisis global karena GDP Indonesia tidak terlalu 

bergantung dari eksport, hanya sebesar 10% akibatnya adanya ekonomi global tidak terlalu berdampak 

pada sektor riil. Eksport netto pada 2 tahun terakhir sebesar US$20 miliar, yang setara dengan 3% PDB. 

Kontribusi ekspor memberikan kontribusi yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan konsumsi 

rumah tangga yang mencapai 60%, investasi sebesar 30% dan belanja pemerintah sebesar 7%. 
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Perekonomian Indonesia padadasarnya tergantung pada konsumsi domestic karena sifat dasar 

masyarakat Indonesia sangat konsumtif. Konsumsi domestik yang tinggi yang mencapai pertumbuhan 

5,12% (semester pertama tahun 2013) juga dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu 

a. Struktur demografi yang didominasi usia produktif. 

b. Semakin terserapnya tenaga kerja ke sektor formal. 

c. Meningkatnya kelas menengah yang diikuti meningkat pula konsumsi rumah tangga. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat dari 6,4% pada taun 2013 meningkat 

6,6% pada taHun 2014 (berdasarkan Asian Development Outlook,2013), investasi meningkat menjadi 

9,8%, menjadi faktor pendorong peningkatan iklim investasi, akibatnya rasio investasi terhadap PDB 

meningkat menjadi 33,2%. 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami 

peningkatan terutama dipicu oleh peningkatan tingkat konsumtif masyarakat. UMKM dalam kondisi 

ini memegang peranan penting, karena mampu memberikan kontribusi dalam PDB 59,08% sebesar 

4.869,5 triliun/tahun. Selain itu UMKM juga berperanan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan 

UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97,16% (107.657.509) dari tenaga kerja yang ada di 

Indonesia serta menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam rangka mengembangkan kewirausahaan. 

AEC yang harus dihadapi UMKM pada tahun 2015, menggiring UMKM dalam kondisi 

“Emergency”, yang memerlukan penanganan segera agar mampu masuk ke AEC 2015. Berdasarkan 

survey yang telah dilakukan terdapat 15 persoalan utama yang dihadapi UMKM : 

a. Permasalahan berkaitan dengan Citra Wirausaha. 

b. Kurangnya program pemerintah yang berkaitan dengan UMKM 

c. Susahnya membuka usaha baru  

d. Kurangnya daya beli masyarakat. 

e. Persoalan pajak  

f. Dukungan pemerintah wilayah yang rendah. 

g. Kurangnya koordinasi lembaga-lembaga yang menaungi UMKM. 

h. Kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung 

i. Lemahnya manajemen pelaku UMKM 

j. Rendahnya kualitas produk 

k. Rendahnya kualitas sumber daya manusia& rendahnya tingkat pendidikan 

l. Rendahnya informasi pasar bagi pelaku UMKM 

m. Rendahnya kemampuan pemasaran  

n. Sulitnya dalam memperoleh suntikan dana melalui kredit. 

o. Kurangnya pelatihan dalam rangka peningkatan daya saing 
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Berdasarkan permasalahan yang dihadapi UMKM, menimbulkan anggapan bahwa para pelaku 

UMKM tidak akan pernah siap menghadapi pasar persaingan bebas ASEAN karena pemerintah tidak 

pernah betul-betul serius memikirkan UMKM padahal pada hakekatnya UMKM adalah lokomotif laju 

pertumbuhan ekonomi nasional bahkan sebagai penyumbang GDB terbesar, diperparah lagi dengan 

kebijakan-kebijakan yang kontra produktif yang mengakibatkan penurunan daya saing, misalnya 

kenaikan BBM, kenaikan BI rate, kenaikan tarif dasar listrik, pajak UMKM dan kenaikan biaya 

transportasi yang secara pasti akan menambah biaya produksi, ditambah lagi menurunnya tingkat daya 

beli masyarakat. Arah kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM 

adalah dalam rangka peningkatan kapasitas, produktivitas, nilai tambah dan daya saing yang meliputi 

(Kemetrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI) 

a. Peningkatan Iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. 

b. Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif. 

c. Pengembangan jaringan pemasaran produk UMKM. 

d. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia  

e. Penguatan Kelembagaan Koperasi. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapai UMKM, dengan berbagai resiko mau tidak mau 

harus menghadapi AEC 2015, maka peluang yang bisa diambil bagi UMKM adalah 

a. AEC 2015 mampu menciptakan peluang pasar di negeri sendiri untuk produk-produk 

UMKM dengan jumlah penduduk sebesar 600 juta, peningkatan kelas menengah dari 

24%(tahun 2010) menjadi 65% padatahun 2030. 

b. Indonesia mampu meningkatkan industry nasional dalam mencapai production base yang 

didukung dengan pasar domestic yang besar, banyaknya penduduk usia produktif, 

peningkatan investasi serta besanya sumber daya alam. 

c. Rendahnya peningkatan perdagangan intra ASEAN (sekitar 25%) 

d. Keunikan produk UMKM yang berbasis kebudayaan local dan handmade serta telah 

terpenuhi standar kualitas untuk memasuki peluang pasar untuk produk kerajinan di luar 

ASEAN. 

e. Kebijakan pemerintah yang mendukung dari hulu (peningkatan kualitas produk melalui 

pelatihan, sertifikasi produk, peningkatan branding dll) hingga hilir (promosi, pemasaran, 

temu bisnis konsolidasi kargo dll) 

f. Terbukanya peluang kerjasama ekonomi baik bilateral, regional maupun dunia. 

Selain peluang, pasti ada tantangan terutama pada bidang pemasaran, meliputi : 

a. Produk yang memenuhi kualitasdan standarisasi, kreativitas dan inovasi (nilai budaya, 

handmade, sentuhan teknologi) dan sesuai selera pasar serta rendahnya inovasi 
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b. Pebisnis UMKM yaitu persepsi terbatasnya menangkap peluang AEC, kualitas daya saing 

pelaku dan pekerjanya serta kemampuan UMKM memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia serta rendahnya SDM 

c. Regulasi meliputi hubungan yang harmonis antara regulasi yang mendukung dalam rangka 

peningkatan daya saing serta pengembangan usahanya 

d. Sarana-Prasarana, meliput ketersediaan kualitas sarana dan prasarana didukung dengan 

prasarana pemasaran yang optimal. 

AEC 2015 akan memberikan peluang yang harus dicapai dan meminimaisasi ancaman yang 

terjadi melalui upaya strategis dalam bidang pemasaran produk UMKM dalam rangka memberikan 

dukungan peningkatan daya saing UMKM untuk memperkuat pasar domestik dan internasional UMKM 

yang meliputi : 

a. Wilayah Hilir, menitik beratkan pada penguatan kapasitas melalui 

- Identifikasi UMKM yang berorientasi eksport dan produk utamanya. 

- Identifikasi Negara tujuan eksport beserta produk UMKM 

- Capacity Building dalam rangka peningkatan manajerial perusahaan serta 

peningkatan teknik-teknik entrepreneur melalui training, bimbingan dsb. 

- Pemberian fasilitas peningkatan produktivitas dan kualitas produk UMKM melalui 

sosilisasi dan sertifikasi standarisasi produk UMKM. 

- Pengembangan Wirausaha berorientasi eksport dan Pengembangan kemitraan. 

- Peningkatan fasilitas akses kepada sumber daya produktif, dalam bidang 

pembiayaan, pemasaran dan teknologi Informasi. 

b. Middle yaitu pengembangan infrastruktur, yaitu 

- Konsolidasi pelabuhan untuk produk UMKM melalui pooling kargo dengan system 

e-consolidor kargo. 

- Pengembangan sarana promosi ekspor, melalui SME Tower, Pusat Promosi Daerah 

dsb. 

- Pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu dan Pengembangan Ttadig Board 

- Revitalisasi pasar tradisional dan Ritel Modern 

- Pusat Distribusi dan Penataan PKL 

- Pengembangan kemitraan strategis. 

c. Hilir meliputi promosi dan akses pasar, yaitu 

- Memfasilitasi promosi dengan pameran-pameran dalam negeri maupun luar negeri 

serta partisipasi pada event-event strategis. 
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- Diversifikasi Negara tujuan meliputi peningkatan aksesdan jaringan pasar, serta 

promosi produk unggulan. 

- Pembuatan katalog promosi produk unggulan. 

- Peningkatan partisipasi dalam pertemuan internasional yang berhubungan dengn 

pengembangan UMKM. 

Selain upaya strategis di bidang pemasaran, juga terdapat langkah-langkah strategis secara 

umum yang bisa dilakukan : 

a. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional pada pasar domestic 

(Gerakan aku cinta produk Indonesia) 

b. Peningkatan fasilitas akses produk nasional menembus pasar global. 

c. Penigkatan dukungan system Inovasi Nasional. 

d. Peningkatan keunggulan kompetitif bagi produk UMKM. 

e. Peningkatan kualitas Skill SDM sesuai standar yang telah ditetapkan. 

f. Peningkatan mutu produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

g. Pengembangan inovasi kemasan produk sesuai standar yang telah ditetapkan. 

h. Tersedianya kantor perwakilan perdagangan di wilayah ASEAN. 

i. Peningkatan sumber-sumber informasi produk yang mampu menembus pasar global. 

Strategi yang mana harus diambil untuk menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan 

yang besar (produk kreatif China), ditentukan oleh target pasar dan reaksi yang diberikan dari 

perusahaan tersebut.Reaksi perusahaan besar dapat dilakukan melalui mengabaikan atau menangkap 

penitrasi atau difasilitasi oleh perusahaan incumbent. Tiga strategi yang dapat dilakukan oleh UMKM 

dalam menghadapi pesaing perusahaan besar, menurut Adawiyah terdapat Three Generic Competitive 

Strategy yaitu : 

a. Substitution Strategy, yaitu strategi untuk memasok barang pengganti yang mempunyai 

karateristik yang berbeda dengan produk perusahaan besar. 

b. Free Riding Strategy, yaitu strategi pasokan produk yang identic dengan perusahaan yang 

dibuat oelh perusahaan besar. 

c. Deterrence Strategy, yaitukomitmen untuk tetap eksis di pasar yang bias dicapai melalui 

pergerakan yang strategis serta pembentukan strategi aliansi. 
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Gambar 1 

Strategi Bersaing UMKM 

                                                  

SIMPULAN dan SARAN 

SIMPULAN 

Indonesia sampai saat ini belum siap untuk masuk AEC 2015, banyak hal yang masih menjadi 

pekerjaan rumah baik itu minimnya infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia maupun 

regulasi yang kontra produktif. Peran UMKM-lah yang sangat besar sebagai lokomotif penggerak 

perekonomian yang dipicu oleh tingkat konsumtif masyarakat. AEC 2015 memberikan banyak peluang 

yang mampu memberikan manfaat dan berkah (land of opportunities) membawa perekonomian 

Indonesia akan jaya atau menjadi musibah (loss of opportunities) yang membawa perekonomian 

Indonesia akan terjun bebas bahkan menjadi lonceng kematian bagi industry nasional terutama UMKM. 

Three Generic Competitive Strategy menjadi langkah pilihan UMKM untuk mampu bersaing dengan 

10 negara ASEAN  atau perusahaan-perusahaan besar lainnya (China dan India) sehingga UMKM 

menjadi aktor bukan menjadi penonton di negeri sendiri, Indonesia. 

 

SARAN 

Jika UMKM ingin sukses masuk dalam pertarungan AEC 2015 haruslah mampu meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional, gerakan “Aku cinta produk Indonesia” harus lebih 

ditingkatkan. UMKM harus mampu memperbaiki kualitas produknya, peningkatan skill SDM, 

peningkatan informasi serta peran pemerintah dalam penentuan regulasi yang tidak kontra produktif. 
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