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ABSTRAK 

Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 
Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, 
serta tenaga kerja. MEA yang akan diterapkan pada 2015 memberikan peluang bagi 
pelaku UKM didalam negeri, karena MEA memberikan kesempatan untuk memasuki 
pasar baru dan memberikan tantangan bagi produk UKM dalam negeri untuk 
memperbaiki kualitas mutu produk untuk bersaing di pasar dunia. UKM di negara 
berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi 
dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah 
pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak 
merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. 
Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan 
terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas. Beberapa 
langkah dalam  penguatan  sektor UMKM sebagai strategi menghadapi MEA 2015; 
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan Modal dalam 
negeri,  melaukan kerjasama intensif dengan lembaga mikro syariah, Meningkatkan 
kualitas dan standarisasi produk UMKM. Kesiapan UMKM saat ini cukup bagus. 
Pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya strategis, salah satunya 
pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan 
langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan UKM mengenai 
pemberlakuan MEA pada akhir 2015. 
Kata kunci : UMKM, Strategi, MEA  
 

 

ABSTRACT 

Indonesia is preparing to face the ASEAN Economic Community (AEC) by 2015. The 
impact of the creation of MEA is a free market in the areas of capital, goods and 
services, and labor. MEA will be applied in 2015 provides an opportunity for SMEs in 
the country, because the MEA provides an opportunity to enter new markets and 
provide a challenge for products of SMEs in the country to improve the quality of 
product quality to compete in the world market. SMEs in developing countries, such as 
Indonesia, are often associated with problems of economic and social in the country 
such high levels of poverty, the magnitude of unemployment, unequal distribution of 
income, the uneven development between urban and rural areas, as well as the 
problems of urbanization. SME development is expected to provide significant positive 
contribution to the alleviation efforts the problems mentioned above. several steps in 
strengthening the SME sector as a strategy for dealing with AEC 2015; Improving the 
quality of Human Resources (HR), increase capital in the country, melaukan intensive 
collaboration with Islamic micro institutions, improve the quality and standardization of 
SME products. Readiness of SMEs today is pretty good. The government has 
implemented several strategic efforts, one of which is the establishment of the National 
Committee for Preparation of AEC 2015, which serves to formulate a precaution and to 
disseminate to the public and SMEs regarding the implementation of MEAs at the end 
of 2015. 
Keywords: UMKM, Strategy, MEA 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Indonesia tengah bersiap 
menghadapi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) 2015. Dampak 
terciptanya MEA adalah pasar bebas di 
bidang permodalan, barang dan jasa, 
serta tenaga kerja. Tujuan dibentuknya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
untuk meningkatkan stabilitas  
perekonomian dikawasan ASEAN, 
serta diharapkan mampu mengatasi 
masalah-masalah dibidang ekonomi 
antar negara ASEAN. 

ASEAN merupakan kekuatan 
ekonomi ketiga terbesar setelah 
Jepang dan Tiongkok, di mana terdiri 
dari 10 Negara yaitu Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Singapura, thailand, 
Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, 
Myanmar, dan Kamboja. Pembentukan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
berawal dari kesepakatan para 
pemimpin ASEAN dalam Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 
1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. 
Kesepakatan ini bertujuan 
meningkatkan daya saing ASEAN serta 
bisa menyaingi Tiongkok dan India 
untuk menarik investasi asing. Modal 
asing dibutuhkan untuk meningkatkan 
lapangan pekerjaan dan kesejahteraan 
warga ASEAN. 

Seiring dengan majunya teknologi 
yang semakin modern menuntut para 
pelaku usaha untuk terus memajukan 
usaha nya dan bersaing dengan 
pengusaha lain tidak hanya pengusaha 
dari Negara sendiri tetapi dari Negara 
asing, adanya Masyarakat Ekonomi 
ASEAN ini membuat beberapa Negara 
berkembang salah satu nya Indonesia 
menjadi tantangan untuk 
mempersiapkan diri dalam menghadapi 
komunitas ini. Pemerintah harus 
memberikan sosialisasi penuh agar 
masyarakat atau pengusaha baru dan 
lama mengerti tentang MEA dan siap 
menghadapi persaingan dalam dunia 
perekonomian. 

Komunitas ASEAN memiliki tiga 
pilar utama yaitu:  

a. Asean Security Community 
b. Asean Economic 

Community 

c. Asean Sosio-Cultural 
Community 

Komunitas tersebut sebenarnya 
akan diterapkan pada tahun 2020 
namun dipercepat menjadi tahun 2015 
yang disesuiakan dengan keadaan 
globalisasi dan melalui persetujuan 
Negara-negara ASEAN. (Triansah 
Djani 2007:32 dalam Sholeh). 
Salah satu pilar yang terdapat dalam 
komunitas tersebut Asean Economic 
Community diharapkan dapat 
memaksimalkan pertumbuhan ekonomi 
di Negara berkembang dan ASEAN 
agar dapat bersaing dengan Negara-
negara maju di pasar industry dan 
internasional. Hal tersebut menjadi 
tantangan baru dalam perekonomian 
Negara-negara berkembang salah 
satunya adalah Indonesia. Mendorong 
Indonesia sebagai Negara berkembang 
untuk meningkatkan kualitas diri agar 
dapat menghadapi MEA sehingga tidak 
menjadi hambatan 

Berdasarkan ASEAN Economic 
Blueprint, MEA menjadi sangat 
dibutuhkan untuk memperkecil 
kesenjangan antara negara-negara 
ASEAN dalam hal pertumbuhan 
perekonomian dengan meningkatkan 
ketergantungan anggota-anggota 
didalamnya. MEA dapat 
mengembangkan konsep meta-
nasional dalam rantai suplai makanan, 
dan menghasilkan blok perdagangan 
tunggal yang dapat menangani dan 
bernegosiasi dengan eksportir dan 
importir non-ASEAN. 

MEA akan menjadi kesempatan 
yang baik bagi Indonesia karena 
hambatan perdagangan akan 
cenderung berkurang bahkan menjadi 
tidak ada. Hal tersebut akan 
berdampak pada peningkatan eskpor 
yang pada akhirnya akan meningkatkan 
GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul 
tantangan baru bagi Indonesia berupa 
permasalahan homogenitas komoditas 
yang diperjualbelikan, contohnya untuk 
komoditas pertanian, karet, produk 
kayu, tekstil, dan barang elektronik 
(Santoso, 2008). Dalam hal ini 
competition risk akan muncul dengan 
banyaknya barang impor yang akan 
mengalir dalam jumlah banyak ke 
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Indonesia yang akan mengancam 
industri lokal dalam bersaing dengan 
produk-produk luar negri yang jauh 
lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya 
akan meningkatkan defisit neraca 
perdagangan bagi Negara Indonesia 
sendiri. 

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat 
menciptakan iklim yang mendukung 
masuknya Foreign Direct Investment 
(FDI) yang dapat menstimulus 
pertumbuhan ekonomi melalui 
perkembangan teknologi, penciptaan 
lapangan kerja, pengembangan sumber 
daya manusia (human capital) dan 
akses yang lebih mudah kepada pasar 
dunia. Meskipun begitu, kondisi 
tersebut dapat memunculkan 
exploitation risk. Indonesia masih 
memiliki tingkat regulasi yang kurang 
mengikat sehingga dapat menimbulkan 
tindakan eksploitasi dalam skala besar 
terhadap ketersediaan sumber daya 
alam oleh perusahaan asing yang 
masuk ke Indonesia sebagai negara 
yang memiliki jumlah sumber daya 
alam melimpah dibandingkan negara-
negara lainnya. Tidak tertutup 
kemungkinan juga eksploitasi yang 
dilakukan perusahaan asing dapat 
merusak ekosistem di Indonesia, 
sedangkan regulasi investasi yang ada 
di Indonesia belum cukup kuat untuk 
menjaga kondisi alam termasuk 
ketersediaan sumber daya alam yang 
terkandung. 

Dari aspek ketenagakerjaan, 
terdapat kesempatan yang sangat 
besar bagi para pencari kerja karena 
dapat banyak tersedia lapangan kerja 
dengan berbagai kebutuhan akan 
keahlian yang beraneka ragam. Selain 
itu, akses untuk pergi keluar negeri 
dalam rangka mencari pekerjaan 
menjadi  lebih mudah bahkan bisa jadi 
tanpa ada hambatan tertentu. MEA 
juga menjadi kesempatan yang bagus 
bagi para wirausahawan untuk mencari 
pekerja terbaik sesuai dengan kriteria 
yang diinginkan. Dalam hal ini dapat 
memunculkan risiko ketenagakerjaan 
bagi Indonesia. Dilihat dari sisi 
pendidikan dan produktivitas Indonesia 
masih kalah bersaing dengan tenaga 
kerja yang berasal dari Malaysia, 

Singapura, dan Thailand serta fondasi 
industri yang bagi Indonesia sendiri 
membuat Indonesia berada pada 
peringkat keempat di ASEAN.  

Hadirnya MEA ini, Indonesia 
memiliki peluang untuk memanfaatkan 
keunggulan skala ekonomi dalam 
negeri sebagai basis memperoleh 
keuntungan. Namun demikian, 
Indonesia masih memiliki banyak 
tantangan dan risiko-risiko yang akan 
muncul bila MEA telah 
diimplementasikan. Oleh karena itu, 
para risk professional diharapkan dapat 
lebih peka terhadap fluktuasi yang akan 
terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-
risiko yang muncul dengan tepat. 
Selain itu, kolaborasi yang apik antara 
otoritas negara dan para pelaku usaha 
diperlukan, infrastrukur baik secara fisik 
dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu 
dibenahi, serta perlu adanya 
peningkatan kemampuan serta daya 
saing tenaga kerja dan perusahaan di 
Indonesia. Jangan sampai Indonesia 
hanya menjadi penonton di negara 
sendiri di tahun 2015 mendatang. 

MEA yang akan diterapkan pada 
2015 memberikan peluang bagi pelaku 
UKM didalam negeri, karena MEA 
memberikan kesempatan untuk 
memasuki pasar baru dan memberikan 
tantangan bagi produk UKM dalam 
negeri untuk memperbaiki kualitas mutu 
produk untuk bersaing di pasar dunia. 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
mempunyai peran yang strategis dalam 
pembangunan ekonomi nasional, oleh 
karena selain berperan dalam 
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 
tenaga kerja juga berperan dalam 
pendistribusian hasil-hasil 
pembangunan. Dalam krisis ekonomi 
yang terjadi di negara kita sejak 
beberapa waktu yang lalu, dimana 
banyak usaha berskala besar yang 
mengalami stagnasi bahkan berhenti 
aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) terbukti lebih 
tangguh dalam menghadapi krisis 
tersebut. Mengingat pengalaman yang 
telah dihadapi oleh Indonesia selama 
krisis, kiranya tidak berlebihan apabila 
pengembangan sektor swasta 
difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit 
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usaha ini seringkali terabaikan hanya 
karena hasil produksinya dalam skala 
kecil dan belum mampu bersaing 
dengan unit usaha lainnya. 

Data BPS menunjukkan bahwa 
UKM dalam perekonomian nasional 
memiliki peran yang penting dan 
strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat 
dari berbagai data empiris yang 
mendukung bahwa eksistensi usaha 
tersebut cukup dominan dalam 
perekonomian Indonesia, yaitu: (1) 
jumlah industri yang besar dan terdapat 
dalam setiap sektor ekonomi. Pada 
tahun 2005 tercatat jumlah UMKM 
adalah 44,69 unit atau 99,9% dari 
jumlah total unit usaha nasional, (2) 
potensinya yang besar dalam 
penyerapan tenaga kerja. Setiap unit 
investasi pada sektor UMKM dapat 
menciptakan lebih banyak kesempatan 
kerja bila dibandingkan dengan 
investasi yang sama pada usaha besar 
(UB). Sektor UMKM menyerap 77,68 
juta tenaga kerja atau 96,77% dari total 
angkatan kerja yang bekerja, dan (3) 
kontribusi UMKM dalam pembentukan 
PDB cukup signifikan yakni sebesar 
54,22% dari total PDB (BPS, 2006). 

Secara nasional dapat pula 
diketahui bahwa Produk Domestik 
Bruto (PDB) Indonesia tahun 2007 
tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap 
tahun 2006. Bila dirinci menurut skala 
usaha, pertumbuhan PDB Usaha Kecil 
dan Menengah (UKM) mencapai 6,4 
persen dan Usaha Besar (UB) tumbuh 
6,2 persen. Jika dibandingkan tahun 
2006 pertumbuhan PDB UKM hanya 
5,7 persen, dan PDB UB hanya 5,2 
persen. Pada tahun 2007 total nilai 
PDB Indonesia mencapai Rp 3.957,4 
triliun, dimana UKM memberikan 
kontribusi sebesar Rp 2.121,3 triliun 
atau 53,6 persen dari total PDB 
Indonesia. Pada tahun 2007 jumlah 
populasi UKM mencapai 49,8 juta unit 
usaha atau 99,99 persen terhadap total 
unit usaha di Indonesia yang berjumlah 
49,845 juta unit usaha. Sementara 
jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 
juta orang atau 97,3 persen terhadap 
seluruh tenaga kerja Indonesia yang 
berjumlah 94,3 juta pekerja. Bila dilihat 

secara sektoral, lebih dari separuh 
(52,5 persen) populasi UMKM di tahun 
2007 bergerak di sektor pertanian, 
diikuti oleh sektor perdagangan 
sebanyak 28,1 persen, dan sektor 
industri sebanyak 6,5 persen (Statistik 
UKM, 2008). 

UMKM hingga saat ini masih 
menghadapi berbagai   permasalahan 
baik yang bersifat klasik atau 
intermediate atau advanced. 
Permasalahan tersebut bisa berbeda di 
satu daerah dengan daerah lain  atau 
antar sektor atau perusahaan pada 
sektor yang sama. Namun ada 
sejumlah  permasalahan yang umum 
dihadapi oleh semua UMKM. Walaupun  
perkembangan UMKM yang meningkat 
dari segi kuantitas tersebut belum 
diimbangi oleh meratanya peningkatan 
kualitas UMKM. Permasalahan klasik 
yang dihadapi yaitu rendahnya 
produktivitas. Keadaan ini disebabkan 
oleh masalah internal yang dihadapi 
UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM 
UMKM dalam manajemen, organisasi, 
penguasaan teknologi, dan pemasaran, 
lemahnya kewirausahaan dari para 
pelaku UMKM, dan terbatasnya akses 
UMKM terhadap permodalan, 
informasi, teknologi dan pasar, serta 
faktor produksi lainnya. Sedangkan 
masalah eksternal yang dihadapi oleh 
UMKM diantaranya adalah besarnya 
biaya transaksi akibat iklim usaha yang 
kurang mendukung dan kelangkaan   
bahan baku. Juga yang menyangkut 
perolehan legalitas formal yang hingga 
saat ini masih merupakan persoalan 
mendasar bagi UMKM di Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas 
rumusan dari penelitian ini adalah 
bagaimana kinerja UKM di Indonesia , 
apa  strategi  yang harus dilakukan  
untuk  penguatan sektor UMKM dalam 
menghadapi MEA 2015, dan 
bagaimana kesiapan UMKM dalam 
menghadapi MEA 2015? 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. UMKM 

Dalam perekonomian Indonesia 
UMKM merupakan kelompok usaha 
yang memiliki jumlah paling besar dan 
terbukti tahan terhadap berbagai 
macam goncangan krisis ekonomi. 
Kriteria usaha yang termasuk dalam 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah 
diatur dalam payung hukum.  

Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
ada beberapa kriteria yang 
dipergunakan untuk mendefinisikan 
pengertian dan kriteria Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah.  

Menurut Rahmana (2008), 
beberapa lembaga atau instansi 
bahkan memberikan definisi tersendiri 
pada Usaha Kecil Menengah (UKM), 
diantaranya adalah Kementrian Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
(Menegkop dan UKM), Badan Pusat 
Statistik (BPS), Keputusan Menteri 
Keuangan No 316/KMK.016/1994 
tanggal 27 Juni 1994.  

Definisi UKM yang disampaikan 
berbeda-beda antara satu dengan yang 
lainnya. Menurut Kementrian Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (Menegkop dan UKM), 
bahwa yang dimaksud dengan Usaha 
Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro 
(UMI), adalah entitas usaha yang 
mempunyai memiliki kekayaan bersih 
paling banyak Rp 200.000.000, tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha, dan memiliki penjualan tahunan 
paling banyak Rp 1.000.000.000. 
Sementara itu, Usaha Menengah (UM) 
merupakan entitas usaha milik warga 
negara Indonesia yang memiliki 
kekayaan bersih lebih besar dari Rp 
200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, 
tidak termasuk tanah dan bangunan.  

Badan Pusat Statistik (BPS) 
memberikan definisi UKM berdasarkan 
kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil 
merupakan entitas usaha yang memiliki 
jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, 
sedangkan usaha menengah 
merupakan entitias usaha yang 
memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 
Berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 
tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil 
didefinisikan sebagai perorangan atau 
badan usaha yang telah melakukan 
kegiatan/usaha yang mempunyai 
penjualan/omset per tahun setinggi-
tingginya Rp 600.000.000 atau 
aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 
600.000.000 (di luar tanah dan 
bangunan yang ditempati) terdiri dari: 
(1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan 
koperasi) dan (2) perorangan 
(pengrajin/industri rumah 7 tangga, 
petani, peternak, nelayan, perambah 
hutan, penambang, pedagang barang 
dan jasa). 

 
2.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) 
ASEAN Community merupakan 

wujud dari kerjasama intra-ASEAN 
dalam Declaration of ASEAN Concord 
II di Bali, Oktober 2003. Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan 
salah satu pilar dari perwujudan 
ASEAN Vision 2020, bersama-sama 
dengan ASEAN Security Community 
(ASC) dan ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) (Arifin, 2008). 

Menurut Rizal dan Aida dalam 
(Arifin: 2008) pembentukan MEA 
dilakukan melalui empat kerangka 
strategis yaitu pencapain pasar tunggal 
dan kesatuan basis produksi, kawasan 
ekonomi yang berdaya saing, 
pertumbuhan ekonomi 20 yang merata 
dan terintegrasi dengan perekonomian 
global. Langkah-langkah integrasi 
tersebut menjadi strategis mencapai 
daya saing yang tangguh dan di sisi 
lain akan berkontribusi positif bagi 
masyarakat ASEAN secara 
keseluruhan maupun individual negara 
anggota. Pembentukan MEA juga 
menjadikan posisi ASEAN semakin 
kuat dalam menghadapi negosiasi 
Internasional, baik dalam merespon 
meningkatnya kecenderungan kerja 
sama regional, maupun dalam posisi 
tawar ASEAN dengan mitra dialog, 
seperti China, Korea, Jepang, 
Australia-Selandia Baru, dan India. 

Pasar ASEAN yang sudah terbuka 
dan menyatu dengan pasar global 
ditambah dengan tersedianya barang-
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barang produksi yang dihasilkan oleh 
supplier d ari negara- negara ASEAN 
maka akan sangat membantu Negara-
negara anggota ASEAN untuk semakin 
menarik investor asing masuk ke 
kawasan. Sehingga, Cebu Declaration 
pada 13 Januari 2007 (12th ASEAN 
Summit) memutuskan untuk 
mempercepat pembentukan MEA 
menjadi 2015 guna memperkuat daya 
saing ASEAN dalam menghadapi 
kompetisi global, terutama dari China 
dan India (Koesrianti, 2013). 

Dengan beberapa pertimbangan 
yang mendasari hal tersebut adalah: (i) 
potensi penurunan biaya produksi di 
ASEAN sebesar 10-20 persen untuk 
barag konsumsi sebagai dampak 
integrasi ekonomi; (ii) meningkatkan 
kemampuan kawasan dengan 
implementasi standar dan praktik 
internasional, intelectual proverty rights, 
dan peningkatan daya saing. Dengan 
integrasi ekonomi diharapkan 
infrastruktur kawasan dapat lebih 
berkembang bersamaan dengan 
integrasi transportasi, telekomunikasi 
dan energi (Arifin, 2008). 

 
3. METHODE 

Dalam penulisan artikel ini penulis 
menggunakan metode studi pustaka 
dalam pengumpulan datanya,yakni 
dengan mengadakan studi penelaahan 
terhadap buku-buku, literatur-literatur, 
catatan-catatan, dan laporan-laporan 
yang ada hubungannya dengan 
masalah yang dipecahkan. Dari hasil 
pengumpulan data dan menganalisa 
pendapat-pendapat para 
peneliti,penulis paparkan karya ini dalm 
bentuk deskriptif kualitatif. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Kinerja UKM di Indonesia 

UKM di negara berkembang, 
seperti di Indonesia, sering dikaitkan 
dengan masalah-masalah ekonomi dan 
sosial dalam negeri seperti tingginya 
tingkat kemiskinan, besarnya jumlah 
pengangguran, ketimpangan distribusi 
pendapatan, proses pembangunan 
yang tidak merata antara daerah 
perkotaan dan perdesaan, serta 
masalah urbanisasi. Perkembangan 

UKM diharapkan dapat memberikan 
kontribusi positif yang signifikan 
terhadap upaya-upaya 
penanggulangan masalah-masalah 
tersebut di atas. 

Karakteristik UKM di Indonesia, 
berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh AKATIGA, the Center for Micro 
and Small Enterprise Dynamic 
(CEMSED), dan the Center for 
Economic and Social Studies (CESS) 
pada tahun 2000, adalah mempunyai 
daya tahan untuk hidup dan 
mempunyai kemampuan untuk 
meningkatkan kinerjanya selama krisis 
ekonomi. Hal ini disebabkan oleh 
fleksibilitas UKM dalam melakukan 
penyesuaian proses produksinya, 
mampu berkembang dengan modal 
sendiri, mampu mengembalikan 
pinjaman dengan bunga tinggi dan 
tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi. 

UKM di Indonesia dapat bertahan 
di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 
4 (empat) hal, yaitu : 

a. Sebagian UKM menghasilkan 
barang-barang konsumsi 
(consumer goods), khususnya 
yang tidak tahan lama, 

b. Mayoritas UKM lebih 
mengandalkan pada non-banking 
financing dalam aspek 
pendanaan usaha, 

c. Pada umumnya UKM melakukan 
spesialisasi produk yang ketat, 
dalam arti hanya memproduksi 
barang atau jasa tertentu saja, 
dan 

d. Terbentuknya UKM baru sebagai 
akibat dari banyaknya pemutusan 
hubungan kerja di sektor formal. 

UKM di Indonesia mempunyai 
peranan yang penting sebagai 
penopang perekonomian.  Penggerak 
utama perekonomian di Indonesia 
selama ini pada dasarnya adalah sektor 
UKM.      Kinerja UKM di Indonesia 
dapat ditinjau dari beberapa aspek, 
yaitu : 
a. Nilai Tambah 

Kinerja perekonomian 
Indonesia yang diciptakan oleh 
UKM tahun 2006 bila dibandingkan 
tahun sebelumnya digambarkan 
dalam angka Produk Domestik 

http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/kinerja-ukm-di-indonesia/
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Bruto (PDB) UKM pertumbuhannya 
mencapai 5,4 persen. Nilai PDB 
UKM atas dasar harga berlaku 
mencapai Rp 1.778,7 triliun 
meningkat sebesar Rp 287,7 triliun 
dari tahun 2005 yang nilainya 
sebesar 1.491,2 triliun. UKM 
memberikan kontribusi 53,3 persen 
dari total PDB Indonesia. Bilai 
dirinci menurut skala usaha, pada 
tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil 
sebesar 37,7 persen, Usaha 
Menengah sebesar 15,6 persen, 
dan Usaha Besar sebesar 46,7 
persen. 

b. Unit Usaha dan Tenaga Kerja 
Pada tahun 2006 jumlah populasi 
UKM mencapai 48,9 juta unit 
usaha atau 99,98 persen terhadap 
total unit usaha di Indonesia. 
Sementara jumlah tenaga kerjanya 
mencapai 85,4 juta orang. 

c. Ekspor UKM 
Hasil produksi UKM yang diekspor 
ke luar negeri mengalami 
peningkatan dari Rp 110,3 triliun 
pada tahun 2005 menjadi 122,2 
triliun pada tahun 2006. Namun 
demikian peranannya terhadap 
total ekspor non migas nasional 
sedikit menurun dari 20,3 persen 
pada tahun 2005 menjadi 20,1 
persen pada tahun 2006. 

 
4.2. Strategi   UMKM menghadapi 

MEA 2015 
UMKM  merupakan  salah  satu  

penyumbang  terbesar  dalam  
perekonomian Indonesia,    apabila    
UMKM    memiliki   Persiapan   yang   
cukup   baik   dalam menghadapi  MEA  
2015  bukan  tidak  mungkin  
perekonomian   Indonesia    dapat  
tumbuh dengaN cepat  seiring  
berjalannya  MEA  2015.  Berikut 
beberapa  langkah dalam  penguatan  
sektor UMKM sebagai strategi 
menghadapi MEA 2015;  
a. Meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM).  
Pada  hakekatnya  

peningkatan  kualitas sumber  daya  
manusia  merupakan  irisan  dari 
tiga  komponen  dasar  sebagai  
berikut;  pengembangan  individu  

(personal),     pengembangan    
karier    (professional),    
pengembangan dalam kehidupan   
bermasyarakat   (organisasi). 
Pengembangan   individu   banyak 
berkaitan  dengan  peningkatan  
pengetahuan,  ketrampilan  dan  
perbaikan  tingkah  laku  secara 
individual,  sesuai  dengan  
perubahan  tuntutan tingkah laku  
dalam melaksanakan  tugas  pada 
kehidupannya,  dan  
pengembangan karier  banyak    
berkaitan    dengan    hasil    
analisis terhadap    minat,    nilai, 
kompetensi,      aktivitas     dan     
tugas-tugas     yang     diperlukan 
dalam  menyelesaikan    sesuatu    
persoalan, baik  dalam  kehidupan  
sehari-hari  di masyarakat     
maupun     pada     lembaga     
kerja. Sedangkan   pengembangan 
kehidupan    bermasyarakat     
merupakan     implementasi dari  
perolehan kemampuan   hasil   
pengembangan  secara    
individual  dan  pengembangan 
karier  yang  dimiliki  setiap  
individu.  

Tujuan  pengembangan  
sumber  daya manusia yang  
dinyatakan  oleh  UNDP,  seperti  
yang disarikan  oleh  Tilaar,  
adalah    usaha    untuk  
meningkatkan    horizon    
pandangan    dari    seseorang. 
Manusia    yang    telah    
berkembang akan    meningkatkan    
pandangannya dengan lebih   luas  
sehingga   ia  dapat  menjadi  
manusia    yang    berdaya. 
Manusia     yang     berdaya    
adalah   manusia    yang   dapat   
memilih   dan mempunyai    
kesempatan    untuk  mengadakan    
pilihan.     Karena     itu 
karakteristik   sumber  daya  
manusia  yang  dibutuhkan  dalam 
menghadap  era global itu adalah ;  
1) Manusia  yang dapat  

bersaing,  yaitu manusia  yang  
dapat  mengembangkan 
potensinya  dan  dengan 
potensinya  itu  dapat 
menghasilkan sesuatu yang 
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berkualitas  dan dapat    
mengadakan  pilihan-pilihan   
yang  tepat,  sehingga mampu 
bersaing dan  bersanding 
sejajar dengan bangsa-bangsa 
lain.  

2) Manusia  yang  berpikir  
kreatif,    yaitu  manusia  yang  
dapat    bersaing  dan  
memunculkan kreasi-kreasi 
baru.  

Sumber  daya  manusia  
merupakan kunci dari  berhasil  
tidaknya,  berkualitas  atau 
tidaknya  suatu   hasil  usaha.    
Untuk   menghadapi  MEA  
2015,    SDM  yang  
dibutuhkan adalah  SDM  yang  
inovatif,  kreatif,  dan 
kompetitif.  Jika  tidak,  maka  
orang  asinglah yang akan 
berkuasa. Langkah  yang  
dilakukan adalah  dengan   
melakukan  seminar -seminar 
mengenai  MEA  dan  
kewirausahaan.  Salah   satu    
komunitas    pengusaha  yaitu, 
HIPMI (Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia)tengah 
melakukan mentoring pada 
pengusaha pemula  agar  
mampu  menghadapi  
persaingan baik  di dalam  
negeri,  kawasan dan  global. 
Selain  itu,  HIPMI  juga 
memberikan  perhatian 
terhadap  pengusaha  lokal  
agar  dapat  mengembangkan  
usahanya  dan memperluas  
pasar perdagagan usaha 
mereka. Untuk kalangan 
pelajar dan mahasiswa, 
diadakan  pelatihan  
kewirausahaan dan  tidak lupa  
untuk  diberi  bekal  bahasa  
inggris  yangbaik  karena  
pada MEA 2015 kita bukan 
hanya bersaing  antar  Warga  
Negara  Indonesia  saja tetapi   
juga   bersaing  dengan  
negara-negara  ASEAN.    
Sehingga    setelah  mereka  
masuk kedunia kerja, mereka  
tidak  lagi pusing  untuk 
melamar  ke  Perusahaan  

tetapi  mereka  langsung  
dapat  mendirikan  usahanya  
sendiri  dan bebas untuk 
mendirikan usaha  dimana  
pun di dalam  negara  ASEAN. 
Dengan  adanya  SDM yang  
berkualitas,  perekonomian  
akan  dapat tumbuh  seiring  
berjalannya  penerapan  MEA 
2015. 

b. Modal dalam negeri 
Untuk  penguatan  di  sektor 

UMKM,  Pemerintah  diharapkan 
dapat  meningkatkan dana lebih 
kepada UMKM dari anggaran  
APBD    dan APBN. 5% dari APBD 
dan APBN khusus untuk 
pengembangan sector mikro saja 
sudah sangat  membantu untuk 
penguatan di sektor tersebut.  
Selain  itu,  investor  atau penanam 
modal terbesar di Negara kita 
adalah Warga  Negara  Asing.  
Sedangkan  Warga Negara  
Indonesia  sendiri  hanya  berlaku 
sebagai pengelola  daripada  
modal  tersebut.  

Tentu saja  laba atau 
keuntungan yang didapat oleh 
perusahaan  akan  dibagikan  
kepada investor asing,  lalu mereka 
akan membawanya ke Negara 
mereka  sehingga  akan 
menambah kekayaan di Negara 
mereka. Dengan kata lain, Negara  
kita  merasa  dirugikan  karena  
pengelolaan yang dilakukan oleh 
Indonesia  tidak terlalu  
berpengaruh  terhadap  Negara.   

Oleh karena itu, perlu tindakan 
untuk meningkatkan penanaman  
modal  yang  berasal dari  dalam 
negeri  itu  sendiri.  Dan  langkah  
yang  perlu dilakukan    adalah  
dengan    mengadakan  
pelatihan/seminar    tentang 
pentingnya menanam  modal  
dalam  negeri  dan  memaparkan 
kelebihan  berinvestasi  ketimbang  
dengan menabung.  Sehingga  
dengan  demikian,  masyarakat  
Indonesia  akan  menyadarinya  
serta bangkit  dan  merasa  perlu  
menanamkan  modalnya  di 
perusahaan dalam  negeri karena 
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selain  menguntungkan  diri  sendiri  
juga menguntungkan Negara  yaitu  
meningkatkan kegiatan ekonomi. 

c. Kerjasama intensif dengan 
lembaga mikro syariah 

Dalam  rangka  penguatan  
UMKM,  kerjasama  dengan  
Lembaga  Keuangan  Mikro 
Syariah  (LKMS)  merupakan  hal  
yang  tepat. Namun,  apabila  
hanya dengan  LKMS  
kekuatannya  belum  begitu  besar,   
dan  sebaiknya hal  ini  melibatkan  
peran  Pemerintah  melalui BUMN.   

Ketiga  aspek  ini  diharapkan 
bisa bekerja  sama  dengan  baik  
dalam  berbagai aktifitas  maupun  
kebijakan. Dengan  adanya 
kesinergisan  antara  tiga  aspek  
tersebut perekonomian  Indonesia  
diharapkan  dapat bertahan  dalam 
menghadapi goncangan  krisis dan  
bisa  melibatkan partisipasi  
seluruh masyarakat  terutama  
dalam  hal pengembangan    dan  
pembiayaan UMKM.  Tanpa 
adanya kerjasama yang baik 
Indonesia tidak akan mampu 
mengelola sumber daya Negara 
dengan baik demi terciptanya 
kemakmuran di bidang apapun 
termasuk dibidang ekonomi 
disamping itu, tanpa adanya 
panutan yang baik seperti agama 
dalam hal ini agama Islam (karena 
sebagian besar masyarakat 
memeluk agama Islam) tidak akan 
terbentuk kerjasama yang 
diperbolehkan dan benar sesuai 
dengan kaidah yang ada.  

Oleh karenanya, dari lembaga 
makro syariah sampai ke lembaga 
mikro syariahpun turut berperan 
dalam pembangunan Negara di 
bidang ekonomi.  Kita  patut  
menyadari  bahwa  secara tidak  
langsung  lembaga  mikro  syariah  
ikut banyak  berkontribusi  
langsung dalam pembangunan  
Negara.  Oleh karena  itu  kita 
harus  meningkat  kerjasama  
secara  intensif dengan  lembaga  
mikro  syariah  agar  pembangunan  
di  bidang  ekonomi  Negara  
Indonesia  tidak    terpuruk    dan   

tertinggal  dengan  Negara    lain.    
Karena  sesuatu  yang  besar  di-
mulai  dari  yang  kecil  dan  tanpa  
keberadaannya,  lembaga  besar  
tidak  akan  dapat terwujud. 

4.3. Diversifikasi  produk  untuk  
perluasan pasar  
Perluasan  pasar  sangat  

berpengaruh terhadap kuatnya  sektor 
UMKM, dan hal yang perlu  
diperhatikan  untuk  perluasan  pasar 
yaitu: 
a. Teknologi  

Dengan  adanya  tekhnologi,  
banyak sekali keuntungan yang di 
dapat yaitu, adanya efisiensi waktu 
dan proses produksi akan lebih 
mudah. Dengan  itu  dalam  sehari  
hasil, produksi  akan  lebih  
banyak.  Dengan  jumlah produksi 
yang  lebih banyak, maka 
keuntungan yang didapat pun akan 
lebih menguntungkan.   

b. SDM yang berkualitas  
Tanpa  adanya  SDM  berkualitas,  
tidak akan  adanya  hasil yang 
berkualitas. Maka,  rekruitmen  
terhadap  tenaga  kerja  haruslah  
sangat ketat  untuk  mendapat  
SDM  yang kompetitif.  SDM  yang 
kompetitif  adalah  SDM yang  
dapat  selalu  berinovasi,  
berkreasi, memiliki  sifat  yang  
baik  dalam  berhubungan dengan 
orang lain.  

c. Pemanfaatan SDA  
Indonesia  terkenal dengan  

kekayaan Sumber Daya Alamnya, 
apabiila SDA Indonesia dikelola  
dengan  baik,  tentunya  akan  
sangat luar biasa hasil yang akan 
didapatkan. Dengan inovasi,  
Indonesia  akan dapat bersaing  
dalam MEA 2015.   

d. Meningkatkan kualitas dan 
standarisasi produk UMKM 

Untuk meningkatkan  
kualitas  hasil usaha pemerintah  
juga  memfasilitasi  UMKM melalui  
sertifikasi Halal,  Produk,  HAKI  /  
ISO dalam  meningkatkan  daya  
saing  menuju masyarakat ekonomi 
ASEAN. Hal itu bisa dilakukan 
dengan mendorong UMKM untuk 
memiliki sertifikat halal dan HAKI. 
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Khususnya untuk memilki Hak 
Cipta dan standarisasi, sehingga 
Kementerian Koperasi dan UKM 
menjalin kerja sama dengan 
Kementerian Hukum dan HAM 
untuk melakukan sertifikasi produk 
UMKM. Saat ini Pemerintah 
berencana memberikan hak cipta 
secara gratis bagi pelaku usaha 
mikro dan kecil. 

e. Memperkuat dan meningkatkan 
akses dan transfer teknologi bagi 
UKM untuk pengembangan UKM 
inovatif. Akses dan transfer 
teknologi untuk UKM masih 
merupakan tantangan yang 
dihadapi di Indonesia. Peranan 
inkubator, lembaga riset, dan 
kerjasama antara lembaga riset 
dan perguruan tinggi serta dunia 
usaha untuk alih teknologi perlu 
digalakkan. Kerjasama atau 
kemitraan antara perusahaan 
besar, baik dari dalam dan luar 
negeri dengan UKM harus 
didorong untuk alih teknologi dari 
perusahaan besar kepada UKM. 
Praktek seperti ini sudah banyak 
berjalan di beberapa Negara maju, 
seperti USA, Jerman, Inggris, 
Korea, Jepang dan Taiwan. Model-
model pengembangan klaster juga 
harus dikembangkan, karena 
melalui model tersebut akan terjadi 
alih teknologi kepada dan antar 
UKM. 

f. Memfasilitasi UKM berkaitan akses 
informasi dan promosi di luar 
negeri. Bagian terpenting dari 
proses produksi adalah masalah 
pasar. Sebaik apapun kualitas 
produk yang dihasilkan, kalau 
masyarakat atau pasar tidak 
mengetahuinya, maka produk 
tersebut akan sulit dipasarkan. 
Oleh karena itu, maka pemberian 
informasi dan promosi produk-
produk UKM, khususnya untuk 
memperkenalkan di pasar ASEAN 
harus ditingkatkan. Promosi 
produk, bisa dilakukan melalui 
dunia maya atau mengikuti 
kegiatan-kegiatan pameran di luar 
negeri. Dalam promosi produk ke 
luar negeri ini perlu juga 

diperhatikan kesiapan UKM dalam 
penyediaan produk yang akan 
dipasarkan. Sebaiknya dihindari 
mengajak UKM ke luar negeri, 
padahal mereka belum siap untuk 
mengekspor produknya ke luar 
negeri. Dalam kaitan ini, bukan 
saja kualitas dan desain produk 
yang harus diperhatikan, tetapi 
juga tentang kuantitas dan 
kontinuitas produknya. Selain 
peluang pasar yang besar, karena 
jumlah penduduk ASEAN telah 
mencapai lebih dari 590 juta jiwa, 
beberapa potensi yang kita miliki 
sangat memungkinkan untuk 
dimanfaatkan oleh UKM di 
Indonesia, mari jangan sia siakan 
peluang ini. 

4.4. Kesiapan   UKM dalam 
Menghadapi MEA 2015 
Sejauh ini persiapan UKM untuk 

menghadapi era MEA 2015 ini cukup 
bagus. Era Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) pada 2015 membawa 
suatu peluang sekaligus tantangan bagi 
ekonomi Indonesia. Dengan 
diberlakukannya MEA pada akhir 2015, 
negara anggota ASEAN akan 
mengalami aliran bebas barang, jasa, 
investasi, dan tenaga kerja terdidik dari 
dan ke masing-masing negara. Untuk 
menghadapi era pasar bebas se-Asia 
Tenggara itu, dunia usaha di Tanah Air 
tentu harus mengambil langkah-
langkah strategis agar dapat 
menghadapi persaingan dengan 
negara ASEAN lainnya, tak terkecuali 
sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Pemerintah telah melaksanakan 
beberapa upaya strategis, salah 
satunya pembentukan Komite Nasional 
Persiapan MEA 2015, yang berfungsi 
merumuskan langkah antisipasi serta 
melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat dan UKM mengenai 
pemberlakuan MEA pada akhir 2015. 
Adapun langkah-langkah antisipasi 
yang telah disusun Kementerian 
Koperasi dan UKM untuk membantu 
pelaku UKM menyongsong era pasar 
bebas ASEAN itu, antara lain 
peningkatan wawasan pelaku UKM 
terhadap MEA, peningkatan efisiensi 
produksi dan manajemen usaha, 

http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2013/06/cari-uang-lewat-ekioskucom_10.html


679 Vol. 4, No. 2, Agustus 2016: 669-681 

 
 

peningkatan daya serap pasar produk 
UKM lokal, penciptaan iklim usaha 
yang kondusif. Untuk meningkatkan 
kualitas pelaku UKM, berbagai 
pembinaan dan pelatihan, baik yang 
bersifat teknis maupun manajerial 
selalu di gaungkan.  Namun, 
banyaknya tenaga kerja yang tidak 
terampil tentu berdampak pada kualitas 
produk yang dihasilkan, 

Kementrian Koperasi melakukan 
pembinaan dan pemberdayaan UKM 
yang diarahkan pada peningkatan 
kualitas dan standar produk, agar 
mampu meningkatkan kinerja UKM 
untuk menghasilkan produk-produk 
yang berdaya saing tinggi. Sektor UKM 
yang paling penting untuk 
dikembangkan dalam menghadapi 
MEA 2015 itu  yang terkait dengan 
industri kreatif dan inovatif, handicraft, 
home industry, dan teknologi informasi, 
Kementrian Koperasi juga berupaya 
meningkatkan akses dan transfer 
teknologi untuk mengembangkan 
pelaku UKM inovatif sehingga nantinya 
mampu bersaing dengan pelaku UKM 
asing. Peningkatan daya saing dengan 
pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK), diperlukan para 
pelaku UKM di Indonesia untuk 
menghadapi persaingan usaha yang 
makin ketat, khususnya dalam 
menghadapi MEA. 

Pemerintah harus membuat 
terobosan baru dengan cara 
meningkatkan inovasi pemasaran 
produk. Inovasi tersebut dapat 
dilakukan menggunakan teknologi E-
commerce yang selama ini banyak 
digunakan oleh para pelaku usaha. E-
Commerce merupakan satu set dinamis 
teknologi, aplikasi, dan proses bisnis 
yang menghubungkan perusahaan, 
konsumen, dan komunitas tertentu 
melalui transaksi elektronik dan 
perdagangan barang, pelayanan, dan 
informasi yang dilakukan secara 
elektronik (David Baum dalam 
Ramadhani, 2013). Teknologi 
pemasaran ini bertujuan untuk 
mempermudah pemesanan dan 
pengiriman barang dengan 
menggunakan bentuan teknologi 
elektronik. Pemanfaatan E-commerce 

salah satu nya dapat menggunakan 
internet. Pelaku usaha menggunakan 
teknologi internet missal memasarkan 
produk dengan cara pemasangan blog 
dan situs di web sehingga pembeli 
dapat dengan mudah melihat contoh 
barang, mengetahui dan apabila tertarik 
konsumen akan memesan barang 
tanpa harus bertemu langsung dengan 
penjualnya. 

Namun menurut Sammuel (2010) 
pengimplementasian e-commerce di 
Indonesia untuk UKM masih harus 
menempuh jalan yang panjang. 
Pasalnya pengembangan teknologi ini 
dibutuhkan kerja sama dari pemerintah, 
pelaku usaha, pengembang teknologi 
dan yang lainnya. Dukungan dari 
berbagai pihak terutama pemerintah 
yang belum memberi kebijakan-
kebijakan yang jelas dikhawatirkan 
akan menjadi hambatan dalam 
pemanfaatan dan pengoptimalan 
teknologi berbasis informasi dan 
komunikasi untuk meningkatkan daya 
saing dalam menghadapi MEA. . 

Apabila sector perindustrian 
Indonesia masih ketinggalan dalam 
pemanfaatan teknologinya 
dikhawatirkan akan menjadi 
penghambat dalam mengahdapi MEA 
karena Negara berkembang yang lain 
teknologi dalam pengolahan sector 
industrinya sudah menggunakan 
aplikasi yang lebih canggih dan 
modern. Untuk mengatasi masalah 
UKM tersebut dapat dilakukan dengan 
cara meningkatkan pengembangan 
jaringan, pengembangan sentra UKM 
dengan memanfaatkan teknologi yang 
berdaya guna tinggi dan hal yang 
penting adalah sosialisasi dini kepada 
para pelaku usaha. Atau pelaku usaha 
dapat mengimplentasikan knowledge 
management dimana aplikasi iptek ini 
digunakan untuk membantu UKM 
mengembangkan usahanya namun 
sebelum hal tersebut dilakukan UKM 
harus dapat mengatasi masalah 
eksternal maupuninternal yang ada 
didalamnya dan yang sering dialami 
UKM tersebut sehingga penerapan dan 
pengguanaan UKM dapat selaras dan 
berjalan dengan baik serta ada 
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keikutsertaan antara pelaku usaha, 
pengembang dan lain sebagainya. 
 
5. KESIMPULAN 

Penggerak utama perekonomian di 
Indonesia selama ini pada dasarnya 
adalah sektor UKM. Kinerja UKM di 
Indonesia dapat ditinjau dari beberapa 
aspek, yaitu : Nilai Tambah, Unit Usaha 
dan Tenaga Kerja, Ekspor UKM. 
Strategi yang bisa dilakukan oleh 
UMKM dalam menghadapi MEA 2015 
diantaranya; Meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM), 
meningkatkan Modal dalam negeri,  
Melakukan kerjasama intensif dengan 
lembaga mikro syariah, Meningkatkan 
kualitas dan standarisasi produk 
UMKM. Kesiapan UMKM saat ini cukup 
bagus. Pemerintah telah melaksanakan 
beberapa upaya strategis, salah 
satunya pembentukan Komite Nasional 
Persiapan MEA 2015, yang berfungsi 
merumuskan langkah antisipasi serta 
melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat dan UKM mengenai 
pemberlakuan MEA pada akhir 2015. 
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