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Abstrak – Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean Economic Community (AEC) yang merupakan
kesepakatan negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kerjasama bidang perekonomian akan diberlakukan
pada 31 Desember 2015. Bentuk kerja sama ini bertujuan agar terciptanya aliran bebas barang, jasa, dan
tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas.Indonesia yang merupakan salah satu negara yang
ikut ambil bagian dalam MEA 2015 memiliki potensi dan peluang yang besar untuk meningkatkan
perekonomian nasional. Pemerintahan di DKI Jakarta merupakan wilayah yang berperan besar dalam
meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Salah satu sektornya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Hal ini membuat pemerintah DKI Jakarta semakin mengencarkan produk-produk kerajinan khas
Betawi melalui UMKM guna membuat kerajinan khas Jakarta semakin dikenal.
Guna mendukung pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan perrtumbuhan ekonomi khususnya pada sektor
industri UMKM, maka dibutuhkan adanya pemasaran dengan menggunakan 4 bauran pada pemasaran yaitu
(produk, harga, promosi, dan tempat) kemudian dari segi regulasi, serta strategi promosi dengan menggunakan
website.Komponen–komponen tersebut akan sangat membantu UKM guna meningkatkan produksi serta
kesiapan masyarakat menghadapi MEA
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I. PENDAHULUAN
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean
Economic Community (AEC) yang merupakan
kesepakatan
negara-negara
ASEAN
dalam
meningkatkan kerjasama bidang perekonomian akan
diberlakukan pada 31 Desember 2015. Bentuk kerja
sama ini bertujuan agar terciptanya aliran bebas
barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran
investasi yang lebih bebas.
Indonesia yang merupakan salah satu negara yang
ikut ambil bagian dalam MEA 2015 memiliki potensi
dan peluang yang besar untuk meningkatkan
perekonomian nasional. Peningkatan perekonomian
Indonesia ditopang dari berbagai wilayah yang ada di
Indonesia, baik di pemerintahan pusat ataupun
wilayah–wilayah yang terdapat di pemerintahan
daerah.
Pemerintahan pusat yang terletak di DKI Jakarta
merupakan wilayah yang berperan besar dalam
meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Hal ini
ditopang dengan adanya berbagai macam sektor dalam
perekonomiannya, diantaranya sektor pariwisata,
sektor swasta, industri dan sektor Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan perekonomian
sampai pada periode triwulan ke 3 berdasarkan pada
data Badan Pusat Statistik, perekonomian secara

keseluruhan tumbuh sebesar 6,35 persen dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2012. Perhitungan
ini diambil berdasarkan kepada Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) . Sektor yang menyumbang
terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, restoran
dan sektor transportasi serta komunikasi, kemudian
diikuti oleh sektor sektor keuangan, real estate, jasa
perusahaan, sektor jasa-jasa, sektor konstruksi, dan
sektor industri pengolahan, (Badan Resmi Statistik
No. 16/02/Th. XVII, 5 Februari 2014).
Guna mendukung pemerintah DKI Jakarta dalam
meningkatkan perrtumbuhan ekonomi khususnya pada
sektor industri UMKM, maka dibutuhkan adanya
pemasaran dengan menggunakan 4 bauran yaitu
produk, harga, promosi, dan tempat. Komponen–
komponen tersebut akan sangat membantu UKM guna
meningkatkan produksi serta pendapatanya.
.
II. LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian UMKM
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM):
1. Pengertian UMKM
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha
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b.

c.

d.

e.

perorangan yang memenuhi kriteriaUsaha
Mikro sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
UsahaKecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar
yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini.
Usaha Menengah
adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam
Undang- Undang ini.
Usaha Besar adalah Usaha Besar adalah usaha
ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan
usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha
Menengah, yang meliputi usaha nasional milik
negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha
asing yang melakukan kegiatan ekonomi di
Indonesia.
Dana Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil,
Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang
melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan
berdomisili di Indonesia.

2. 2 Kriteria UMKM
Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) kriteria UMKM sebagai berikut:
Tabel 2.2.1 Kriteria UMKM
NO

URAIAN

KRITERIA

1

Usaha Mikro

ASSET
Max 50jt

OMZET
Max 300jt

2

Usaha Kecil

>50jt-500jt

>300jt2,5M

3

Usaha Menengah

>500jt-10M

>2,5M-50M

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

2. 3 Jenis-jenis UKM
Berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan
UKM dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok,
yaitu :
a. Usaha perdagangan, meliputi keagenan untuk
koran/majalah, sepatu, pakaian; pengecer,
meliputi minyak, barang kebutuhan sehari-hari,
buah-buahan; ekspor impor umumnya untuk
produk lokal; sektor informal meliputi
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b.

c.

d.
e.

pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima.
Usaha pertanian, yakni pertanian pangan dan
perkebunan, perikanan darat dan laut,
peternakan.
Usaha industri, meliputi industri logam/kimia,
misalnya perajin cor logam, kerajinan kulit,
konveksi; industri makanan dan minuman;
industri pertambangan dan bahan galian; aneka
industri kecil.
Usaha
jasa,
meliputi
jasa
konsultasi,
perbengkelan, transportasi, restoran.
Usaha jasa konstruksi, misalnya konstruksi
bangunan, jalan, kelistrikan jembatan, dan
sebagainya.

2. 4 Kerajinan
Pengertian
kerajinan
menurut
Kusnadi
menjelaskan, Kunt Nijverheid dalam bahasa Belanda
dapat diterjemahkan atau diartikan “seni” (Kunt) yang
dilahirkan oleh sifat rajin, (Ijver) dari manusia. Lebih
lanjut dijelaskan pembuatan seni kerajinan bukanlah
dilahirkan oleh sifat rajin dalam arti Ijver (lawan dari
malas), tetapi lahir dari sifat terampil atau
kepringgelan tangan manusia. Makna rajin yang sesuai
dengan seni kerajinan dalam arti rapi, terampil
berdasarkan pengalaman kerja yang menghasilkan
keahlian atau kemahiran kerja dalam profesi tertentu.
(Kusnadi,1983: 11).
2. 5 Bauran Pemasaran
Kotler (2000) mendefinisikan bahwa “bauran
pemasaran adalah kelompok kiat pemasaran yang
digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran
pemasarannya dalam pasar sasaran“. Sedangkan
Jerome Mc-Carthy dalam Fandy Tjiptono (2004)
merumuskan bauran pemasaran menjadi 4 P (Product,
Price, Promotion dan Place).
2. 6 Pengertian MEA
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean
Economic Community (AEC) menurut Winantyo,
Saputra, dkk (2008:9) merupakan konsep yang mulai
digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II
(Bali Concord II) di Bali Oktober 2003. MEA Salah
satu pilar perwujudan ASEAN Vision, bersama-sama
dengan ASEAN Security Community (ASC) dan
ASEAN
Socio-Cultural
Community
(ASCC).
Pembentukan MEA dilakukan dengan empat kerangka
strategis, yaitu pencapaian pasar tunggal dan kesatuan
basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing,
pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi
dengan perekonomian global. Upaya pencapaianya
masing-masing kerangka tersebut dilakukan melalui
berbagai elemen dan strategi yang tercakup
didalamnya. Pencapaian melalui MEA melalui
penciptaan pasal tunggal dan kesatuan basis produksi,
ditujukan sebagai upaya perluasan melalui integritas
regional untuk mencapai skala ekonomis yang
optimal. Langkah-langkah integritas tersebut (proses
liberalisasi dan penguatan internal ASEAN) menjadi
strategi mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi
lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat
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ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara
anggota. Pembentukan MEA juga menjadikan posisi
ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi
Internasional, baik dalam merespons meningkatnya
kecenderungan kerja sama regional, maupun dalam
posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti
China, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru, dan
India.

khas Betawi. Selain produk, terdapat juga strategi
untuk melakukan promosi guna mengenal produk
kerajinan khas DKI Jakarta diantaranya dengan ikut
andilnya Pemerintah DKI menghadirkan event-event
kerajinan lewat pameran UKM baik tingkat propinsi
DKI maupun nasional dengan tujuan seperti UMKM
EXPO, Pekan Raya Jakarta saat HUT Jakarta, event
Pemilihan abang-none Jakarta, di mana semua event
tersebut menyediakan stand-stand dengan produk
kerajinan khas DKI Jakarta.
Sarana promosi tidak hanya dari event – event yag
diberikan pemerintah DKI Jakarta, diusulkan juga
disediakan adanya website bagi UMKM guna
memberikan informasi yang terkait dengan detil
UMKM yang memproduksi kerajinan khas DKI
Jakarta. Berikut tampilan website yang diusulkan
untuk mendukung sarana promosi UMKM. Pada
halaman home ini terdapat foto-foto dari UMKM yang
memproduksi hasil kerajinan khas DKI Jakarta.

Gambar 2.1 Peta Menuju Kawasan ASEAN yang
berdaya saing.

III. PEMBAHASAN
Usaha Kerajinan tangan khas masyarakat Betawi
belum banyak yang mengenal, pasalnya dari jenis
produk masih kurang terkenal bila dibandingkan
dengan produk-produk dengan merk terkenal dari luar
negeri bahkan lokasi penjualan kerajinan tangan ini
tenggelam dengan hadirnya pusat perbelanjaan atau
mall-mall yang semakin banyak bermuculan di
Jakarta. Berdasarkan pada data BPS 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. Hal ini membuat
pemerintah DKI Jakarta semakin mengencarkan
produk-produk kerajinan khas Betawi melalui
UMKM guna membuat kerajinan khas Jakarta
semakin dikenal. Cara yang digunakan yaitu dengan
promosi yang baik dan memperbanyak variasi dari
produk-produk yang dihasilkan dari kerajinan tangan
khas Jakarta . Produk dan promosi merupakan
komponen yang terdapat pada bauran pemasaran
selain harga dan tempat.
Keragaman produk yang mulai dimunculkan
selain miniatur boneka ondel-ondel adalah kerajinan
batik khas betawi , kerajinan anyaman bambu
contohnya anyaman dinding atau gedek,kukusan,topi
petani atau capil, dan pajangan miniatur rumah adat

Gambar 3.1. Halaman Home Website UMKM
Pada tab Data UKM maka terlihat detil dari data-data
UMKM yang terdapat dan terdaftar di Dinas Koperasi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut tampilan
dari tab Data UKM.

Gambar 3.2. Tampilan Halaman Tab data Website
UMKM
Selain event-event guna promosi pemerintah DKI
Jakarta juga mendukung dari segi regulasi, yaitu
dengan mengeluarkan produk hukum dari Gubernur
Jakarta yaitu PerGub provinsi DKI Jakart no. 49 tahun
2013. Pada PerGub ini terdapat pasal yang
menjelaskan bahwa Produk Usaha Berbasis Budaya
adalah produk usaha yang mempunyai nilai budaya
masyarakat Betawi atau budaya daerah lain yang ada
di daerah seperti jamu dan minuman tradisional,
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kain/tekstil tradisional, kosmetika dan spa tradisional,
kerajinan tangan tradisional, makanan dan kuliner
tradisional, pengobatan tradisional, seni dan budaya
tradisional (seni musik. seni tari, seni rupa dan seni
teater), serta produk lainnya yang menunjukkan
identitas daerah asal suatu produk.
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai
pedoman bagi pengelola hotel, pengelola Mall/Super
Mall/Plaza, pengelola Toko Modern, penyelenggara
pameran dan/atau pengelola Kawasan Pariwisata
untuk melakukan pemanfaatan Produk Usaha Berbasis
Budaya bahkan mewajibkan mereka sebagai pengelola
hotel dan mall untuk menggunakan Produk Usaha
Berbasis Budaya Betawi. Pemanfaatan Produk usaha
berbasis budaya sebagaimana dimaksud untuk
memperkenalkan dan memasarkan Produk usaha
berbasis budaya masyarakat Betawi dengan tetap
melindungi produk usaha berbasis budaya masyarakat.
Semua Hal tersebut dilakukan pemerintah
provinsi DKI Jakarta guna menyiapkan UMKM
menyonsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
tahun 2015.

IV. KESIMPULAN
Strategi yang dilakukan pemerintah provinsi DKI
Jakarta dalam rangka menyongsong Masyarakat
Ekonomi Asean ( MEA) 2015 tidak terbatas pada
penyelenggaraan event-even saja tetapi juga keluarnya
produk hukum yang mengahruskan para pelaku usaha
dan pengelola Mall untuk tidak melupakan budaya
dimana tempat atau Mall itu dibangun, dengan cara
mengharuskan mereka untuk menjual, memajang,
menggunakan barang-barang yang mencerminkan
budaya khususnya budaya Betawi, dengan begitu
maka masyarakat luas dapat lebih mengenal budaya
dari perajin yang menghasilkan kerajinan khas budaya
Betawi.
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