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Abstrak 

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia akan secara resmi memasuki era MEA pada 

akhir tahun 2015. Kerjasama ini dilakukan untuk tujuan integrasi ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan 

berdaya saing tinggi. Untuk meraih tujuan tersebut, salah satu strategi yang dilakukan Presiden Joko Widodo 

adalah memberikan target-target spesifik untuk masing-masing kementrian Indonesia. Penelitian ini ingin melihat 

bagaimanakah kesiapan beberapa kementrian Indonesia dalam menghadapi era MEA. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perencanaan yang telah di targetkan beberapa kementrian Indonesia dalam rangka mencapai 

tujuan yang sama yaiu berhasil dalam era MEA. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan kategori eksternal data (Bungin 2012:128) yang diambil dari 

beberapa majalah yang relevan dengan topik penelitian dan website resmi kementrian terkait. Dengan demikian 

penelitian ini dilakukan dengan mencari data tentang strategi yang dilakukan beberapa kementrian Indonesia 

kemudian disimpulkan suatu simpulan perencanaan strategis yang komprehensif untuk mencapai tujuan kesiapan 

hadapi MEA. 

Kata kunci: Strategi Manajemen, Globalisasi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia sebentar lagi akan memasuki era 

Masyarakat Ekonomi Asean (selanjutnya disingkat dengan 

era MEA). Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa 

secara resmi, Indonesia akan berpartisipasi dalam era MEA 

pada Januari 2016 karena persiapan keikutsertaan Indonesia 

sudah terlalu lama dilakukan yaitu sejak tahun 2003 yang 

lalu (www.bisniskeuangan.kompas.com). Kerjasama yang 

dilakukan Indonesia ini sebenarnya mengarah kepada sebuah 

integrasi ekonomi ASEAN yang stabil,makmur, dan 

memiliki daya saing yang tinggi. Era MEA akan membuka 

persaingan pasar secara besar-besaran.  

Untuk menghadapi era MEA, Budi Satria Isman, 

seorang founder Smartpreneur Pro Indonesia, menyatakan 

bahwa Indonesia tidak perlu khawatir dalam menghadapi 

MEA akhir tahun 2015 ini dan sebaiknya Indonesia perlu 

berkomitmen mencetak wirausaha untuk bersaing dengan 

negara lain di ASEAN (www.bisniskeuangan.kompas.com). 

Untuk menjadi negara maju diperlukan setidaknya 2% 

wirausaha dalam sebuah negara (Ciputra, 2009). Dari target 

idel2%, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) bahwa wirausaha Indonesia masih kurang sekitar 

6,12 juta jiwa (www.depkop.go.id). Walaupun demikian, 

Indonesia sudah memiliki banyak potensi, hanya saja 

Indonesia perlu melakukan identifikasi produk mereka yang 

memiliki daya saing secara Internasional. 

Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, 

beliau memberikan beberapa target untuk kementrian 

Indonesia dibawahnya dalam rangka mencapai keberhasilan 

era MEA yaitu: target pertumbuhan ekonomi 7%, 

pertumbuhan eksport dalam 5 tahun adalah 3 kali lipat,  

pertumbuhan wisatawan mancanegara 120%, produksi ikan 

tuna dua kali lipat, dan lain sebagainya. (Majalah Marketing, 

2014). 

Kementrian Indonesia hendaknya menjadi sebuah 

badan strategis bagi pebisnis Indonesia. Badan strategis ini 

hendaknya dilakukan dengan langkah strategis yang dapat 

mengatasi tantangan yang dialami Indonesia. Yang pertama 

adalah infrastruktur Indonesia yang sebaiknya dipersiapkan 

untuk melancarkan proses bisnis maupun menarik wisatawan 

asing. Yang kedua adalah birokrasi dan aruran Indonesia 

yang kadang kala memberatkan investor masuk ke 

Indonnesia. Yang ketiga adalah tantangan dari negara 

competitor. Yang keempat adalah sumber daya manusia 

yang kompeten dibidangnya untukper kembangan sebuah 

perusahaan menghadapi era MEA (Majalah Marketing, 

2014). 
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 Penelitian ini ingin melihat bagaimanakah kesiapan 

beberapa kementrian Indonesia dalam menghadapi era MEA. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

langkah strategis dan perencanaan yang telah di targetkan 

beberapa kementrian Indonesia dalam rangka mencapai 

tujuan yang sama yaitu berhasil dalam era MEA.  

KAJIAN PUSTAKA  

 

Manajemen Strategis 

Sebuah perusahaan perlu memiliki visi dan misi 

yang tepat sebagai tujuan akhir yang memotivasi perusahaan 

tersebut untuk mencapainya. Pencapaian tujuan tersebut akan 

lebih terlihat step-stepnya bila perusahaan memiliki 

manajemen strategis yang baik. Manajemen strategis ini 

yang akan menggambarkan proses, tahapan, dan langkah 

secara nyata yang perlu dilaksanakan perusahaan tersebut 

untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Menurut David 

(2009:5) manajemen strategis adalah pengetahuan dalam 

merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 

keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah 

organisasi mencapai tujuannya. Menurut Pearce dan 

Robinson (2013:3) manajemen strategis merupakan 

rangkaian keputusan dantindakan yang menghasilkan 

formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan 

perusahaan.  Manajemen strategis ini nantinya akan berfokus 

dalam usaha untuk mengintegrasikan setiap fungsi/divisi 

dalam sebuah organisasi untuk mencapai keberhasilan 

organisasi.  

Ilustrasi tentang perusahaan yang telah dijabarkan 

sebelumnya dapat diadopsi untuk menggambarkan sebuah 

negara. Dengan demikian, Negara Indonesia merupakan 

suatu organisasi yang memiliki visi dan misi juga yang 

tergambarkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Untuk 

mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Pancasila dan 

UUD 1945, maka Negara Indonesia sebaiknya juga memiliki 

perencanaan strategis yang dilakukan masing-masing 

kementrian negara sebagai wujud dari integrasi divisi 

organisasi negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara.   

Menurut Pearce dan Robinson (2013:9) definisi 

formalitas organisasi dalam manajemen strategis adalah 

mengacu kepada tingkat sejauh mana peserta, 

tanggungjawab, wewenang dan direksi dalam mengambil 

keputusan untuk keberhasilan mencapai tujuan. Formalitas 

manajemen strategis sebuah organisasi ada 3 macam yaitu 

(Pearce dan Robinson, 2013:9): 

a. Model kewirausahaan, yaitu pendekatan 

manajemen strategis secara informal dan intuitif 

para pemilik dan manajernya yang lebih kecil. 

b. Model perencanaan, yaitu pendekatan yang 

diasosiasikan dengan perusahaan besar yang 

beroperasi dibawah sistem perencanaan formal 

secara komprehensif.  

c. Model adaptif, yaitu pendekatan yang 

diasosiasikan dengan perusahaan menengah 

yangmenekankan modifikasi secara bertahap 

dari pendekatan kompetitif yang ada.  

Dalam sebuah perusahaan yang sama dimungkinkan sekali 

mempunyai beberapa model formalitas manajemen diwaktu 

yang bersamaan (Pearce dan Robinson, 2013:9). 

 Strategi internasional adalah sebuah strategi yang 

dilakukan sebuah perusahaan dalam rangka menjual barang 

atau jasa keluar pasar domestic (Hitt, et al, 2011:219). Dalam 

rangka menghadapi perusabahan yang cukup cepat dan pasar 

yang bergejolak, maka strategi defensif dan ofensif cocok 

digunakan (David 2009:281).  

 

Tabel 2.1. Strategi Defensif Menghadapi Tantangan 

Perubahan yang Cepat 

Bentuk 

Strategis 

Tindakan  Strategi 

Bereaksi 

terhadap 

perubahan 

 Perkenalan  

produk 

sebagai respon 

dari pesaing 

 Respon 

perubahan 

tidak terduga 

 Menyesuaikan 

diri dengan 

kebijakan 

pemerintah 

 Bereaksi dan 

memberikan 

respon terhadap 

kebutuhan 

 Mempertahankan 

dan melindungi 

posisi 

perusahaan. 

Mengantisipasi 

perubahan 
 Antisipasi 

perubahan 

 Menganalisis 

prospek 

globalisasi 

pasar 

 Meneliti 

kebutuhan, 

preferensi dan 

harapan beli 

 Memonitor 

perkembangan 

teknologi 

sebagai tren 

masa depan 

 Membuat 

perencanaan di 

muka untuk 

perubahan yang 

tidak diharapkan 

 Menambah/ 

mengantisipasi 

sumber daya dan 

kapabilitas 

kompetitif 

 Memperbaiki lini 

produk 

 Memperkuat 

distribusi 

Sumber: David (2011, 282) 
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Tabel 2.2. Strategi Ofensif Menghadapi Tantangan 

Perubahan yang Cepat 

Bentuk 

Strategis 

Tindakan  Strategi 

Memimpin 

perubahan 
 Memimpin 

perubahan  

 Merintis 

teknologi yang 

baru dan lebih 

baik 

 produk 

inovatif 

 penetap 

standar 

industri 

 Bersikap ofensif 

 Menjadi agen 

perubahan  

 Menjadi 

penentu langkah 

 Mempengaruhi 

aturan 

permainan 

 Memaksa 

pesing menjadi 

pengikut. 

Sumber: David (2011, 282) 

 

Globalisasi  

Menurut Pearce dan Robinson ,(2013:130) 

globalisasi adalah strategi untuk mengejarpeluang di mana 

pun di dunia yang memungkinkan suatu perusahaan untuk 

mengoptimalkan fungsi bisnisnya di negara tempatnya 

beroperasi. 
“globalization is the trend toward a more integrated 

global economic system.”(Hill, 1998:4). 

Perkembangan teknoologi, komunikasi, dan transportasi juga 

memegang peran penting dalam globalisasi.(Hill,1998:12). 

Lasseerre (2007:15) mendefinisikan integrasi global yaitu 

organisasional yang terstruktur dan proses manajemen yang 

terdiri atas variasi aktifitas lintas dunia yang kemudian 

salingtergantung satu sama lain. Faktor globalisasi yaitu 

politik, teknologi, sosial, dan situasi kompetitif 

(Lasseerre,2007:19). Adapun manfaat globalisasi adalah cost 

benefit, timing benefit, learning benefit, dan arbitrage benefit 

(Lasseerre, 2007:20).   

Umumnya untuk aktif dalam globalisasi, perusahaan 

melakukan perencanaan strategis yang terintegrasi antar 

fungsi departemen didalamnya. Perencanaan tersebut salah 

satunya fokus pada arah aktivitas ke luar negrinya yang 

kemudian disebut dengan orientasi strategis perusahaan 

global. Menurut Pearce dan Robinson (2013:134) terdapat 

orientasi strategis yaitu: 

a. Orientasi etnosentris, yaitu ketika nilai dan prioritas 

dariorganisasi induk mengarahkan pengambilan 

keputusan strategis dari seluruh operasi 

internasionalnya.  

b. Orientasi polisentris, yaitu ketika suatu budaya dari 

negara dimplementasikan sebagai proses 

pengambilan keputusan internasional perusahaan.  

c. Orientasi regiosentris, yaitu ketika induk 

peruusahaan memadukan tujuannyasendiri dengan 

tujuan dari unit-unit internasionalnya untuk 

mengembangkan strategi yang sesuai dengan daerah 

tersebut. 

d. Orientasi geosentris, yaitu ketika suatu perusahaan 

mengadopsi sebuah sistem pendekatan untuk 

membuat keputusan strategis yang menekankan pada 

integrasi global. 

 

Terdapat empat dimensi utama operasional global yang harus 

dipersiapkan yaitu lokasi, sumber daya, produksi, dan 

logistik. Hal dini digambarkan oleh Lasseerre (2007:244) 

dalam sebuah skema sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.1. Jaringan Operasional Global 

Sumber: Lasseerre (2007:244) 

Menurut Lasseerre (2007:326), partisipasi dalam dunia 

global juga memerlukan sumber data manusia yang 

dipersiapkan dari segi pengembangan kemampuan, 

pelatihan, lokalisasi dan ekspatriat.  

 

Masyarakat Ekonomi Asean x(MEA) 

Kerjasama komunitas ASEAN yang telah berdiri 

sejak lama terdiri atas tiga pilar utama, yaitu komunitas 

keamanan ASEAN, komunitas sosial budaya ASEAN, dan 

komunitas ekonomi ASEAN. (www.segneg.go.id) tahap 

inilah yang disebut dengan ASEAN Economic Community 

atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada akhir tahun 

2015 ini, Indonesia menetapkan untuk fokus berpartisipasi 

secara aktif dalam pilar ekonomi ASEAN. Integrasi ekonomi 

era MEA ini integrasi ekonomiinibertujuan 

untukmengruangibiaya transaksi perdagangan, memperbaiki 

fasilitas perdagangan dan bisnis serta meningkatkan daya 

saing sektor UMKM. Pemberlakuan MEA dapat 

menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang berdaya 

saing tinggi. (www.segneg.go.id) 

Adapun yang menjadi pilar utama era MEA menurut 

operasional 
global 

lokasi 

produksi 

logistik 

sumber daya 

http://www.segneg.go.id/
http://www.segneg.go.id/
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Handi Irawan, seorang Chairman Frontier Consulting Group 

dalam majalah Marketing (2014) yaitu: 

a. MEA menandai terbentuknya pasar dan basis 

produksi tunggal. 

b. Menciptakan kawasan MEA berdaya saing tinggi 

c. Menjadikan kawasan pembangunan lebih merata 

d. Terciptanya jalinan integrasi ekonomi global 

Era MEA ini sebenarnya menjadi potensi dan 

peluang yang besar bagi pengusaha di Indonesia. Potensi 

ASEAN yang besar dimata dunia, hal ini dapat dilihat dari 

jumlah penduduknya yang kurang lebih 600 juta jiwa, 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adapin 

potensi Indonesia antara lain total penduduk Indonesia 40% 

dari total penduduk ASEAN, Indonesia tujuan negara 

investor, Indonesia berpeluang menjadi pengekspor, 

liberalisasi perdagangan. (www.segneg.go.id). Hanya saja 

Indonesia juga perlu memperhatikan tantangan yang akan 

dihadapinya yaitu infrastruktur, biaya logistik, dan 

pengembangan UMKM. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang fokus meneliti situasi sosial yang meliputi aspek 

tempat, pelaku, dan aktivitas (Sugiyono,2013:276). Aspek 

tempat dalam penelitian ini adalah Indonesia. Aspek pelaku 

dalam penelitian ini adalah kementrian negara yang 

berfungsi sebagai departemen-departemen untuk mencapai 

tujuan negara. Penelitian ini fokus pada beberapa kementrian 

Indonesia diantaranya yaitu kementrian perdagangan, 

kementrian perindustrian, kementrian pariwisata, dan 

kementrian perhubungan. Aspek aktivitas yang menjadi 

fokus penelitian adalah strategi untuk menghadapi MEA 

yang dilaksanakan masing-masing kementrian sehingga 

dapat disimpulkan satu perencanaan strategis negara 

Indonesia dalam menghadapi MEA. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 

kategori eksternal data (Bungin 2012:128) yang diambil dari 

beberapa majalah yang relevan dengan topik penelitian dan 

website resmi kementrian terkait. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari sumber kedua (Bungin 2012:128).  

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis 

domain yaitu memperoleh gambaran yang umum dan 

menyeluruh dari objek atau situasi sosial (Sugiyono,2013: 

441). Teknik analisis domain digunakan untuk memberikan 

gambaran objek penelitian secara umum dengan tujuan 

eksplorasi yaitu ditargetkan untuk memperoleh gambaran 

secara utuh atas objek yang diteliti tanpa harus merincikan 

secara detail unsur-unsurnya (Bungin, 2012:212). Dengan 

demikian penelitian ini dilakukan dengan mencari data 

tentang strategi yang dilakukan kementrian perdagangan dan 

perhubungan kemudian disimpulkan suatu simpulan 

perencanaan strategis yang komprehensif untuk mencapai 

tujuan kesiapan hadapi MEA. Penelitian kualitatif cenderung 

menggunakan pendekatan logika induktif dimana silogisme 

dibangun berdasarkan padahal khusus dan bermuara pada 

kesimpulan kesimpulan umum (Bungin, 2012:147). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam 

keikutsertaannya di era MEA karena Indonesia memiliki 

jumlah penduduk setidaknya 40% dari total populasi 

ASEAN (www.kemenprin.go.id). Hanya saja kemampuan 

daya saing produk Indonesiamasih dalam posisi menengah 

bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Angka 

ideal 8-9% untuk biaya logistik, Indonesia masih mencapai 

porsi yang cukup besar yaitu 16% (www.kemenprin.go.id). 

Pada tahun 2014 ini, Indonesia telah berhasil 

mencapai prestasinya yaitu masuk dalam 10 besar ekonomi 

dunia PPP (Purchasing Power Parity) yang dilaksanakan 

oleh World Bank (Majalah Marketing, 2014). Posisi 

Indonesia berdasarkan data Logistic Performance Index 

(LPI) berada pada urutan ke 53 dari 160 negara (Majalah 

Marketing, 2014). 

Kementrian Perindustrian mempersiapkan langkah 

strategis dengan meningkatkan daya saing produk dalam 

negri sehingga mampu berkompetitif dengan pasar asing. 

Kinerja sektor industri telah dimulai sejak Triwulan I Tahun 

2014. Hasilnya adalah adanya peningkatan di sektor non-

migas yaitu 5,56%, industri makanan dan minuman 9,47%, 

industry alat angkut,mesin dan peralatan sebesar 6.03% serta 

industri kayu 5,17% (www.kemenprin.go.id). Langkah 

strategis yang diimplementasikan Kemenprin yaitu: 

1. Pilar 1, terbentuknya pasar dan basis produksi secara 

tunggal di kawasan ASEAN. Hal ini dilakukan 

dengan penyusunan Rancangan Standar Nasional 

Indonesia untukproduk IKM. 

2. Pilar 2, membentuk kawasan berdaya saing tinggi. 

Hal ini dilakukan dengan membuat Pusat 

Manajemen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Klinik 

HKI,dll. 

3. Pilar 3, membentuk kawasan dengan pembangunan 

ekonomi yang merata. Hal ini dilakukan dengan 

pemberdayaan IKM, pelatihan, menguatan, dan 

dukungan akse spasar. 

4. Pilar 4, integrasi dengan perekonomian dunia. Hal 

http://www.kemenprin.go.id/
http://www.segneg.go.id/
http://www.kemenprin.go.id/
http://www.kemenprin.go.id/
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ini dilakukan dengan peran aktif dalam perundingan 

dan kerjasama ASEAN. 

Terdapat 9 sektor yang dijadikan fokus pengembangan yang 

dilakukan Kemenprin sebagai produk unggulan yaitu industri 

berbasis agro, industry ikan dan produkolahannya, industri 

tekstil, industri alas kaki dan kulit, industri furniture, industri 

makanan dan minuman, industri pupuk dan petrokimia, 

industri mesin dan peralatannya, industri logam dasar besi 

dan baja. (www.kemenprin.go.id). Kementrian perindustrian 

juga menyiapkan strategi ofensif dan defensif, yaitu dengan 

menyiapkan produk unggulan untuk strategi ofensif dan 

penyusunan Standar Nasional Indonesia untuk produk 

manufaktur sebagai wujud strategi defensif. 

(www.kemenprin.go.id) 

 Badan Standarisasi Nasional (BSN) juga telah 

menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi MEA 

Januari 2016. Berdasarkan data yang diperoleh dari website 

resmi BSN, ada tujuh strategi yang dilakukan BSN untuk 

siap dalam MEA. Strategi pertama dilakukan dengan 

menyiapkan sinergi kementrian yang memfasilitasi 

pendampingan UKM. Strategi yang kedua dilakukan dengan 

kerjasama antar daerah untuk mendorong dan mendukung 

perdagangan antarprovinsi. Strategi ketiga dilakukan dengan 

regulasi rektoral dan asosiasi profesi. Strategi keempat 

dilakukan dengan menjadikan produk halal sebagai kekuatan 

ekonomi Indonesia (www.bsn.go.id). Strategi kelima fokus 

pada kelanjutan proses harmonisasi standar ASEAN. Strategi 

keenam dilakukan dengan meningkatkan prosesditerimanya 

produk dan jasa Indonesiadi forum Internasional 

Acreditation Forum (IAF) dan International Laboratory 

Acreditation Corporation (ILAC). Strategi ketujuh dilakukan 

dengan meningkatkan pemahaman Standarisasi dan 

Penilaian kesesuaian (SPK) kepada pelaku usaha 

(www.bsn.go.id). 

Kementrian koperasi dan UKM juga menyiapkan 

strategi khusus untuk menghadapi era MEA yang dituangkan 

dalam 4 kebijakan menuju MEA. Kebijakan pertama 

dilakukan dengan meningkatkan upaya pengembangan 

produk unggulan daerah. Kebijakan kedua dilakukan dengan 

mendorong peningkatan kualitas dan standarisasi produk 

UMKM. Kebijakan keempat dilakukan dengan persiapan 

skema pembiayaan bunga murah melalui Lembaga Pengelola 

Dana Bergulir (LPDB) – KUMKM  

(www.beritadaerah.co.id).   

 Mentri Perdagangan Rachmad Gobel menyatakan 

bahwa untuk menghadapi MEA, perlu adanya sinergi antara 

pemerintah dan pelaku usaha supaya tantangan global dapat 

disikapi dengan menjadikan peluang positif bagi Indonesia 

(Majalah Marketing, 2014). Fokus kementrian perdagangan 

kali ini yaitu pada biaya perijinan dan logistic serta 

infrastruktur. Selain itu,kementrian perdagangan juga 

berkomitmen untuk menciptakan keunggulan kompetitif 

yang diwujudkan dengan beberapa langkah strategis. 

Langkah strategis yang dilakukan kementrian pedagangan 

untuk mencapai keberhasilan era MEAyaitu memperkuat 

produk untuk mampu bersaing dengan produk import, 

pengembangan diferensiasi produk, pengembangan produk 

halal, dan pengembangan mamin berbasis fungsional. 

(Majalah Marketing, 2014). 

 Pemerintah memberikan target kepada mentri 

pariwisata untuk mampu mendatangkan wisatawan asing 

sebanyak 20juta wisman dalam 5 tahun ini. Indonesia 

sebaiknya memperkuat positioning destinasi wisata sebagai 

negara maritim. Hal ini dilakukan kementrian pariwisata 

melalui dua strategi. Strategi pertama dilakukan dengan cara 

yaitu pengembangan wisata secara sinergis antara industry 

pariwisata, destinasi pariwisata, pemasanan, dan 

kelembagaan pariwisata (Majalah Marketing, 2014). Strategi 

kedua dilakukan dengan fokus padaindikator investasiBPKM 

(Badan Koordinasi Penanaman Modal). 

 Untuk mencapai keseluruhan tujuan Indonesia dalam 

menghadapi MEA, sektor transportasi/perhubungan memiliki 

peran yang sangat penting. Untuk itu, kementrian 

perhubungan fokus mengintegrasikan transportasi, udara, 

laut, dan darat. Sebagai gambaran saja bahwa setiap orang 

yang mengudara pasti membutuhkan kendaraan setelah 

mendarat dan setiap orang yang melaut juga akan berlabuh 

untuk melakukan perjalanan lagi di darat. Integrasi 

perhubungan ini dilakukan kementrian perhubungan dengan 

membuat suatu roadmap yang bernama “Pendulum 

Nusantara” yang dikembangkan dari barat hingga timur 

Indonesia (Majalah Marketing, 2014). Tujuan “Pendulum 

Nusantara” ini yaitu membangun semua potensi tiap  

wilayah Indonesia baik darat, laut, udara yang dioperasikan 

dengan  kosep jaringan. Dengan strategi ini, harapannya 

setiap pelaku usaha dapat melakukan transformasi untuk 

dapat memenangkan persaingan asing dalam era MEA 

sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh dua 

kali lipat (Majalah Marketing, 2014). 

 Keseluruhan strategi yang dilakukan oleh masing-

masing kementrian di Indonesia bersinergi untuk mencapai 

keberhasilan Indonesia dalam menghadapi era MEA. Sesuai 

dengan pembahasan sebelumnya yaitu untuk menghadapi 

perubahanyang sangat cepat dalam hal ini era MEA, 

Indonesia perlu menyiapkan dua strategi utama yang 

dilaksanakan masing-masing departemen, yaitu strategi 

defensif dan ofensif. Strategi tersebut tergambarkan dalam 

skema sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Skema Sinergi Perencanaan Strategis Defensif 

beberapa Kementrian Indonesia 

Sumber: Data Sekunder 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Sinergi Perencanaan Strategis Ofensif 

beberapa Kementrian Indonesia 

Sumber: Data Sekunder 2014. 
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KESIMPULAN  

Kementrian Indonesia hendaknya menjadi sebuah 

badan strategis bagi pelaku usaha di Indonesia. langkah 

strategis ini dilakukann untuk mengatasi tantangan yang 

dialami Indonesia. Tantangan utama Indonesia yaitu 

infrastruktur yang sebaiknya dipersiapkan untuk 

melancarkan proses bisnis maupun menarik wisatawan asing. 

Tantangan kedua adalah birokrasi dan aruran Indonesia yang 

kadang kala memberatkan investor masuk ke Indonnesia. 

Tantangan ketiga adalah negara kompetitor. Tantangan 

keempat adalah sumber daya manusia yang kompeten 

dibidangnya untuk perkembangan perusahaan dalam 

menghadapi era MEA (Majalah Marketing, 2014). 

Masing-masing kementrian telah mempersiapkan 

strategi masing-masing agar mampu bersaing dengan asing. 

Strategi tersebut bermuara kepada satu tujuan yang sama 

yaitu kesiapan menghadapi era MEA. Secara sinergi 

kementrian di Indonesia telah melakukan strategi defensif 

dan ofensif untuk mencapai harapan yang sama.  
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