
2
. Bagaimana kesiapan UKM menghadapi MEAtahun 2015 ?

3
. Program apayangperludirancanguntukmenyiapkan UKM diJawaTengah

menyongosong diberlakukannya MEA 2015 ?

1.3. MANFAAT PENELITIAN

Penelitan ini diharapkan memberikan manfaat kepada:
1

. Kepada UKM

. Ketersediaan informasi kondisi kesiapan UKM dengan diberlakukannya
MEA

. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan UKM
2

. Kepada Pemerintah

. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyiapkan aspek-

aspek penting dalam pemberdayaan UKM menghadapi MEA

. Menyediakan informasi tentang langkah yang perlu diambil agar pem-

berlakuan MEAtidak menimbulkan dampak negatif pada UKM

. Memfasilitasi perijinan dan sertifikasi untuk memudahkan produkUKM

dapat melakukan penetrasi pada pasar ekspor
3

. Stakeholder pemberdayaan UKM

. Sebagai bahan evaluasi terhadap kebutuhan dalam upaya pem-

berdayaan UKM khususnya menghadapi MEA

. Memberikan dukungan yang tepat terhadap kesiapan menghadapi MEA

1.4. BATASAN MASALAH

Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka studi ini membatasi

analisis pada beberapa hal seperti di bawah ini:
1

. Besaransampelyangdianalisisadalah dengan mempertimbangkanjumlah

kontribusi masing-masing sektor penyumbang PDRB di Jawa Tengah
2

. Mengetahui kesiapan UKM menghadapi MEA dengan mempertimbangkan

beberapa indikator kesiapan.
3

. Kajian ditinjau dari aspek legal dan studi lapangan.
4

. Studi lebih diarahkan pada rekomendasi bagi para pemangku kepentingan

guna menyiapkan UKM menghadapi MEA.
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