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Abstrak – Dalam waktu dekat Indonesia harus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Banyak yang perlu di
lakukan oleh pemerintah terutama dalam bidang ekonomi. Pihak yang akan langsung merasakan dampaknya
adalah UMKM. Banyak masalah yang dihadapi UMKM di Indonesia. Tidak hanya masalah internal, tetapi juga
masalah eksternal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peluang dan tantangan UMKM INDONESIA
dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hasil yang diperoleh UMKM banyak memiliki kendala
terutama dalam hal permodalan dan pangsa pasar. Selain itu ketidaktahuan akan legalitas juga mempengaruhi
kesiapan UMKM menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, perlu adanya dukungan dari Pemerintah
untuk meningkatkan daya saing UMKM supaya mampu bertahan hidup dan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Tidak hanya pemerintah, perlu juga pasrtisipasi dari masyarakat supaya Indonesia menjadi lebih
baik di ASEAN dan DUNIA.
Kata kunci : UMKM, komunitas ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia

I.

PENDAHULUAN
ASEAN adalah singkatan dari “Association
Of South East Asian Nations” yang
berarti
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN
merupakan organisasi
regional (kawasan) yang
dibentuk oleh pemerintahan lima Negara pendiri
utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia,
Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dengan
penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga
disebut Deklarasi Bangkok oleh kelima menteri luar
negeri masing-masing Negara tersebut pada tanggal 8
Agustus 1967 di Bangkok ibukota Thailand [3].
Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN seperti yag
tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah [3] :
1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,
kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan
di kawasan ini melalui usaha bersama dalam
semangat kesamaan dan persahabatan untuk
memperkokoh landasan sebuah masyarakat
bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan
damai;
2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas
regional dengan jalan menghormati keadilan dan
tertib hukum di dalam hubungan antara Negaranegara di kawasan ini serta mematuhi prinsipprinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan
saling membantu dalam masalah-masalah yang
menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang
ekonomi, sosial, tehnik, ilmu pengetahuan dan
administrasi;
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4. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk
sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam
bidang-bidang pendidikan, profesi, tekhnik, dan
administrasi;
5. Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna
peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri
mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian
masalah-masalah
komoditi
internasional.
Perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan
komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyatrakyat mereka;
ASEAN telah banyak mengalami perubahan
dan perkembangan positif yang signifikan di mana
kerja sama ASEAN sekarang ini tengah menuju pada
tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke
depan melalui pembentukan ASEAN Community pada
tahun 2015, yaitu sebuah komunitas yang
berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang
damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh
hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat
yang saling peduli.
Komunitas ASEAN dibentuk untuk lebih
mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi
perkembangan konstelasi politik internasional.
ASEAN menyadari sepenuhnya keperluan untuk
menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka
dalam
menghadapi
permasalahan-permasalahan
internal dan eksternal, meningkatkan solidaritas,
kohesivitas dan efektivitas kerja sama. ASEAN sudah
tidak lagi hanya terfokus pada kerja sama ekonomi,
namun juga harus didukung dengan kerja sama
lainnya di bidang politik keamanan dan sosial budaya.
Untuk itulah maka pembentukan Komunitas ASEAN
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2015 dilandasi oleh tiga pilar, yaitu ASEAN Political
Security Community (APSC), ASEAN Economic
Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC).
Banyak tantangan yang harus dihadapi
ASEAN seiring dengan perkembangan pesat di bidang
politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi
dan bidang-bidang lainnya yang terjadi di luar
kawasan. Karena itu ASEAN menyadari pentingnya
upaya untuk lebih melibatkan masyarakat sehingga
tumbuh rasa memiliki yang kuat terhadap ASEAN.
ASEAN harus memfokuskan dirinya untuk dapat
meningkatkan jalinan kerja sama sehingga dapat
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat
dengan menjadi organisasi yang bertumpu dan
menjadi milik seluruh masyarakat ASEAN.
Khusus dalam kerangka ASEAN, maka
UMKM di negara-negara ASEAN akan menghadapi
era baru liberalisasi, termasuk liberalisasi pasar
keuangan, yang dicanangkan sebagai salah satu tujuan
dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun
2015. Dengan MEA 2015 maka diharapkan ASEAN
akan memiliki 4 karakteristik utama yaitu sebagai:
1. Pasar tunggal dan kesatuan basis produksi;
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing;
3. Pertumbuhan ekonomi yang merata; dan
4. Meningkatnya kemampuan untuk berintegrasi
dengan perekonomian global.
Bagi negara Indonesia, peran UMKM bahkan
merupakan sokoguru utama perekonomian. Dari segi
jumlah unit usaha, sekarang ini pelaku usaha dengan
skala UMKM merupakan mayoritas dengan pangsa
terbesar dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia.
Dari segi penciptaan lapangan pekerjaan pun UMKM
menunjukkan dominasinya. Hal ini dimungkinkan
mengingat entitas usaha mikro mencakup baik sektor
formal dan informal dengan karakteristik barrier to
entry and exityang rendah. Entitas skala usaha mikro
ini juga yang berperan strategis sebagai jaring
pengaman rakyat dalam menghadapi krisis dan
turbulensi ekonomi. Dengan demikian, penguatan
kapasitas UMKM merupakan suatu keniscayaan.
Keberadaan UMKM yang handal dan kuat merupakan
modal utama pembangunan ekonomi, serta menjadi
bearing (bantalan) dalam menghadapi gejolak
ekonomi global. Peningkatan kapasitas UMKM
mencakup peningkatan dan perbaikan akses informasi,
akses teknologi, akses pembiayaan dan akses pasar.
Pada Tahun 2011 UMKM Mampu Berandil
Besar Terhadap Penerimaan Negara Dengan
Menyumbang 61,9 Persen Pemasukan Produk
Domestik Bruto (PDB) Melalui Pembayaran Pajak,
Yang Diuraikan Sebagai Berikut : Sektor Usaha Mikro
Menyumbang 36,28 Persen PDB, Sektor Usaha Kecil
10,9 Persen, Dan Sektor Usaha Menengah 14,7 Persen
Melalui Pembayaran Pajak. Sementara Itu, Sektor
Usaha Besar Hanya Menyumbang 38,1 Persen PDB
Melalui Pembayaran Pajak [6] .
Sebagian Besar (Hampir 99 Persen), UMKM
Di Indonesia Adalah Usaha Mikro Di Sektor Informal
Dan Pada Umumnya Menggunakan Bahan Baku

Lokal Dengan Pasar Lokal. Itulah Sebabnya Tidak
Terpengaruh Secara Langsung Oleh Krisis Global.
Laporan World
Economic
Forum (Wef)
2010
Menempatkan Pasar Indonesia Pada Ranking Ke-15.
Hal Ini Menunjukkan Bahwa Indonesia Sebagai Pasar
Yang Potensial Bagi Negara Lain. Potensi Ini Yang
Belum dimanfaatkan Oleh UMKM Secara Maksimal.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tantang dan
peluang UMKM Indonesia di dalam menghadapi
Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Metode yang
digunakan adalah deskriptif.
II. LANDASAN TEORI
ASEAN community 2015 adalah konsep
bagaimana masyarakat di kawasan Asia tenggara
terutama anggota ASEAN menyatu dalam sebuah
komunitas dalam rangka meningkatkan integrasi antar
Negara dan Integritas antara negara-negara sesama
ASEAN [4] . Sinergi dan integritas inilah yang
diharapkan akan dapat membuka peluang bagi
masing-masing Negara untuk bekerja sama maupun
melakukan perdagangan, hidup berdampingan secara
harmonis, bekerja sama, dan saling menguntungkan
dengan negara sesama ASEAN. Selain hal tersebut
implikasi lainnya adalah meningkatnya mobilisasi
sehingga masyarakat yang menjadi bagian dari
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat
dengan bebas dan mudah untuk bepergian, tinggal dan
bekerja di suatu negara. Selain itu, kebebasan
perdagangan barang dan jasa tanpa adanya hambatan
atau proteksi dari satu negara ke negara lainnya.
Komunitas ASEAN 2015 ini mencul untuk
menjawab tantangan globalisasi yang mulai masuk ke
kawasan Asia khususnya Asia Tenggara karena
mereka memandang bahwa diperlukan sebuah
tindakan komunal atau bersama untuk dapat
mempertahankan diri mengatasi ancaman maupun
kerjasama untuk dapat menangkap kesempatan dengan
jalan kerjasama regional bersama dengan Negara di
kawasan yang sama.
Selain itu faktor pendorongnya adalah bahwa
seperti negara-negara berkembang di negeri tetangga
yang berpenduduk sangat banyak, Filipina dan
Thailand, Indonesia sudah selayaknya melirik
lapangan kerja di luar negeri. Agak riskan jika lebih
dari 250 juta jiwa ini hanya menggantungkan hidup
dari dalam negeri saja. Devisa adalah salah satu
sumber keuangan yang penting bagi tiap negara. Dan
berdasarkan data devisa nomor 2 disumbangkan oleh
para
pekerja
asing
yang
menyumbangkan
penghasilannya ke tanah air.
Konsep dan pilar ASEAN telah dibahas pada
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN bulan Oktober
2003 di Bali (Indonesia). para anggota ASEAN
mendeklarasikan bahwa adanya konsep ASEAN
community yang terdiri dari 3 pilar (Politik keamanan,
Sosial budaya dan Ekonomi) pada tahun 2020 yang
mana ketiga pilar tersebut menjadi aspek kunci untuk
pengembangan ASEAN baik secara mendalam dan
meluas serta menjadikan kawasan Asia Tenggara
menjadi kawasan yang berkembang. Pada KTT
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ASEAN ke 12, para pemimpin ASEAN menegaskan
dan menginginkan untuk segera mempercepat
pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015
sejalan dengan visi ASEAN dan Bali CONCORD II,
dengan di tandatanginya deklarasi Cebu (phillipina)
untuk mempercepatnya asean community pada tahun
2015 [2] .
Dalam KTT ASEAN di Bali ke 12, pada
tahun 2003 di hasilkan kesepakatan yang disebut
dengan Bali Concord II yang terdiri dari:
1. Di bidang politik-keamaman, terbentuknya
komunitas keamanan ASEAN antara lain
penyelesaian konflik secara damai, menjamin
kawasan Asia tenggara bebas nuklir serta
mencegah terorisme dan kejahatan transnasional
2. Di dalam bidang sosial-budaya, pembentukan
komunitas sosial-budaya ASEAN, memperkokoh
solidaritas sesama warga ASEAN, saling
mendukung dalam mengatasi kemiskinan
kesetaraan dan pembangunan manusia.
3. Di bidang ekonomi, adanya pembentukan
Komunitas Ekonomi Asean untuk mencapai
integritas ekonomi Asean pada tahun 2015,
menuju kawasan ASEAN yang stabil, makmur
dan kompetitif. Konsekuensi dari integritas
ekonomi kawasan ini tidak lain adalah
perdagangan bebas.
Menurut Sadono Sukirno, perdagangan
bebas adalah sistem perdagangan luar negeri di mana
setiap Negara melakukan perdagangan tanpa ada
halangan perdagangan [5] . Teori dan pemahaman
bahwa perdagangan luar negeri merupakan salah satu
cara yang dapat diambil oleh Negara agar Negara
mendapatkan pendapatan dengan cara menjual barangbarangnya keluar negeri, teori tersebut berasal dari
mahzab Merkantilis, yakni ahli-ahli ekonomi yang
hidup di sekitar abad ke-enam belas dan ke-tujuh
belas. Seiring dengan meningkatnya perdagangan
antar Negara dan semakin tingginya persaingan
dagang antar Negara pada era Globalisasi. Dalam era
saat ini pentingnya strategi dalam melakukan
perdagangan internasional merupakan hal yang
semakin tidak dapat terelakan. Apalagi dalam
menghadapi komunitas ASEAN 2015, Indonesia
memiliki posisi strategis maupun kritis pula
sedangkan kita semua mengharapkan dengan adanya
komunitas ASEAN 2015 ekonomi Indonesia semakin
melaju keatas dan memberi dampak yang progressif
bagi Indonesia.

III.

PEMBAHASAN

Perkembangan UMKM di Indonesia masih
dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga
menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk
impor. persoalan utama yang dihadapi umkm, antara
lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah
terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya
tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada,
potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat.
UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis
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global namun pada kenyataannya permasalahanpermasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih
berat. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung
dipengaruhi oleh krisis global. Tidak hanya itu saja,
UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik
yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah
buruh, ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan
lain-lain.
Permasalahan pertama yang dihadapi
UMKM adalah Pengetahuan mengenai kelengkapan
perizinan (legalitas usaha) masih rendah, sehingga
sebagian besar status hukumnya masih belum jelas
dan bersifat perorangan saja. Beberapa kasus terlihat
bahwa dari segi omzet/aset usaha sudah dapat
dikategorikan ke dalam usaha skala kecil, bahkan
menengah. Namun bentuk badan usaha masih bersifat
perorangan. Pengurusan dan kelengkapan surat
perizinan menjadi hal penting dalam upaya
mengembangkan dan menyiapkan UMKM dalam
rangka mendukung dan sekaligus melengkapi
kemampuannya dalam hal pencatatan. Harus diingat
kemampuan UMKM mengakses sumber modal tidak
cukup memenuhi persyaratan pencatatan saja, akan
tetapi juga syarat legalitas sebuah UMKM.
Permasalahan lain yang dihadapi UMKM,
yaitu adanya liberalisasi perdagangan, seperti
pemberlakuan Asean- China Free Trade Area
(ACFTA) yang secara efektif telah berlaku tahun
2010. Di sisi lain, pemerintah telah menyepakati
perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian
lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih
dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing.
Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang
kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya
peta produk impor sehingga positioning persaingan
lebih jelas. Kondisi ini akan menjadi lebih berat bagi
UMKM
indonesia
terutama
pada
saat
diberlakukannya ASEAN
community yang
direncanakan tahun 2015. Apabila kondisi ini
dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan
hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut.
Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM
sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya
diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif
dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar
UMKM dapat menjadi penyangga (buffer)
perekonomian nasional.
Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus
menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses
informasi, khususnya informasi pasar [1] . Hal tersebut
menjadi kendala dalam hal memasarkan produkproduknya, karena dengan terbatasnya akses informasi
pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar
dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya
informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan
UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan
usahanya secara jelas dan fokus, sehingga
perkembangannya mengalami stagnasi.
Kemampuan UMKM dalam menghadapi
terpaan arus persaingan global memang perlu
dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan
demi kestabilan perekonomian indonesia. selain itu
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faktor sumber daya manusia di dalamnya juga
memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan
UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan
peningkatan daya saing dan pengembangan sumber
daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu
bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya
melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan
akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga
keuangan mikro melalui capacity building, dan
pengembangan Information Technology (IT).
Selain itu, ada beberapa langkah strategis
yang lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah di
dalam menghadapi Asean Economy Community antara
lain :
1. Sosialisasi Besar-besaran
Upaya sosialisasi hajat besar AEC ini menurut
saya belum merata. Hanya terbatas kalangan
tertentu. Bisa dibilang, kalangan menengah ke
atas. Sedangkan, masyarakat awam ke bawah tidak
begitu mengenalnya. Jangankan bersiap, mengenal
pun tidak. Semoga pemerintah segera melakukan
sosialisasi ini, tak kalah meriah dengan kampanye
pemilu 2014 lengkap dengan atributnya. Jika
setiap pilkada maupun pemilihan presiden, tim
sukses mampu mengirimkan sms personal
maupun broadcast message ke hampir semua
warga dalam berkampanye, saya rasa hal serupa
tak sulit dilakukan untuk mensosialisasikan AEC.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM)
SDM merupakan hal yang paling krusial dalam
menghadapi AEC. SDM yang berkualitas akan
mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan.
Cekatan serta inovatif dalam mengambil ide,
langkah, dan tindakan. Peningkatan kualitas SDM
misalnya dengan pelatihan bahasa. Bahasa sangat
penting dalam peranan persaingan global.
Terutama
bahasa
inggris.
Selain
itu,
pengembangan skill dapat dilakukan dengan
pelatihan, workshop, pertemuan rutin antar pelaku
ekonomi, juga pembangunan networking. Semua
hal ini dilakukan agar pelaku ekonomi selalu
mengikuti perkembangan terbaru perekonomian.
Tidak menjadi katak dalam tempurung zona
nyamannya. Optimisme Indonesia bisa harus
dimiliki para SDM yang berkualitas.
3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)
UMKM merupakan sektor ekonomi nasional yang
sangat strategis dalam pembangunan ekonomi
kerakyatan. Pemberdayaan ini dapat menciptakan
iklim usaha dan mengurangi ekonomi biaya tinggi.
Pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk
meningkatkan daya saing ekonomi. Persaingan
dalam hal kualitas maupun kuantitas yang bukan
hanya untuk pasar lokal dan nasional, tetapi juga
ekspor. Semakin banyak UMKM yang bisa
mengekspor, akan semakin besar pula daya saing
ekonomi Indonesia. Pelatihan penggunaan website
dalam rangka memperluas segmentasi konsumen
juga sangat diperlukan di era digital saat ini. Hal

4.

5.

6.

7.

ini yang terkadang masih jarang dilakukan oleh
UMKM.
Penyediaan Modal
Pemodalan ini sangat penting untuk meningkatkan
kapasitas produksi suatu usaha. Oleh karenanya,
dibutuhkan lembaga pemodalan yang mudah
diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala.
Terutama pelaku UMKM yang seringkali kesulitan
dalam penambahan modal.
Perbaikan Infrastruktur
Infrastruktur berupa sarana dan prasarana seperti
logistik, listrik, telekomunikasi, revitalisasi
transportasi, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan,
bandara, dan lain-lain. Kita mengetahui bahwa
kesemua faktor ini sangat mempengaruhi proses
produksi dan distribusi. Oleh karenanya, perbaikan
infrastruktur ini harus disegerakan. Tersendatnya
logistik dapat meningkatkan inflasi. Karena daya
saing juga sangat ditentukan cepat lambatnya
keluar masuk barang.
Reformasi Kelembagaan & Pemerintah
Kelembagaan dan pemerintah yang taat hukum dan
tidak memihak sangat diharapkan. Sikap
kelembagaan & pemerintah yang kooperatif
terhadap pelaku usaha merupakan salah satu hal
yang harus diperbaiki. Tidak mempersulit urusan
administrasi dan birokrasi yang berkepanjangan.
Penguatan lembaga hukum harus ditingkatkan,
terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas
kelembagaan hukum. Sehingga tercipta iklim
kelembagaan hukum yang profesionalisme dan
transparan. Upaya peningkatan kesejahteraan
kelembagaan
&
pemerintah
juga
terus
dilaksanakan guna mencegah tindakan yang
mengarah dan berpotensi koruptif atau pungli.
Reformasi Iklim Investasi
Indonesia harus melakukan pembenahan iklim
investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi,
menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta
adanya kepastian hukum dan kebijakan, dan
memangkas ekonomi biaya tinggi.

IV.

KESIMPULAN

Tantangan yang dihadapi UMKM Indonesia
di dalam menghadapi Asean Economic Community
sangat banyak. ASEAN Economic Community yang
dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di
ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing
dengan Negara-negara yang perekonomiannya lebih
maju dibandingkan dengan kondisi Negara ASEAN
saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN
Community yang dimana di dalamnya terdapat AEC,
dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih
strategis di kancah Internasional, kita mengharapkan
dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi
ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak,
sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana
nantinya juga saling melengkapi diantara para
stakeholder sektor ekonomi di Negara-negara ASEAN
ini sangat penting.
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Tantangan Indonesia ke depan adalah
mewujudkan perubahan yang berarti bagi kehidupan
keseharian
masyarakatnya.
Semoga
seluruh
masyarakat Indonesia kita ini bisa membantu untuk
mewujudkan kehidupan ekonomi dan sosial yang
layak agar kita bisa segera mewujudkan masyarakat
ekonomi ASEAN tahun 2015. Peluang yang sudah
terbuka ini, kalau tidak segera dimanfaatkan, kita akan
tertinggal, karena proses ini juga diikuti gerak negara
lain dan hal itu terus bergulir. Kita harus segera
berbenah diri untuk menyiapkan Sumber Daya
Manusia Indonesia yang kompetitif dan berkualitas
global.
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