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Abstract 

Adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi 

pelaku usaha lokal Indonesia. Dibukanya pasar bebas ASEAN 2015 membuka kesempatan pelaku usaha di 

Indonesia untuk melakukan aktivitas ekspor ke sembilan negara anggota ASEAN lainnya.  Kesempatan ini dapat 

dijadikan peluang untuk memperluas daerah pemasaran produk-produk asli Indonesia. Di sisi lain, Pasar bebas 

ekonomi ASEAN akan memberi kesempatan kepada pengusaha dan perusahaan dari luar negeri di kawasan Asia 

Tenggara untuk memasarkan produknya di wilayah Indonesia dengan bebas dan  bersaing dengan pengusaha lokal 

dalam negeri. Secara umum semua pelaku usaha lokal Indonesia sudah harus mulai mempersiapkan diri dan 

meningkatkan daya saing agar tidak tergilas oleh produk asing dan menjadi penonton di negeri sendiri. Kondisi ini 

dapat diperburuk oleh  kebiasaan konsumen Indonesia yang lebih senang menggunakan produk dari merek-merek 

luar negeri. Penelitian ini akan memberikan solusi bagaimana cara meningkatkan daya saing usaha lokal  

Indonesia menjelang dibukanya pasar bebas ASEAN 2015.                                                                      
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PENDAHULUAN 

 

Kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 

mengharuskan pelaku usaha lokal Indonesia untuk 

mempersiapkan diri dan meningkatkan daya saing produk 

asli Indonesia. Indonesia dipandang sebagai pangsa pasar 

yang sangat potensial di wilayah Asia Tenggara, bukan 

hanya karena jumlah penduduknya yang sangat besar tetapi 

karena kebiasaan konsumen Indonesia yang lebih suka 

menggunakan produk dengan merek terkenal dari luar negeri 

dibandingkan produk lokal. Hal ini tentu akan menarik 

pengusaha dan perusahaan asing di wilayah ASEAN untuk 

memasarkan produknya di Indonesia. Disisi lainnya akan 

memaksa pengusaha lokal untuk berbenah diri dan harus  

berani bersaing menghadapi serbuan produk asing yang 

masuk ke Indonesia. 

 

Para pelaku usaha lokal Indonesia harus tetap optimis untuk 

bisa meningkatkan daya saing produk asli Indonesia dan 

mampu melakukan kegiatan transaksi ekspor ke negara-

negara anggota ASEAN lainnya. Berbagai upaya nyata 

sangat diharapkan dalam peningkatan kinerja dan kualitas 

produk –produk asli Indonesia agar mampu bersaing dengan 

produk sejenis yang dihasilkan negara ASEAN lainnya.  

  

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 

Peran pelaku usaha lokal Indonesia terhadap Perekonomian 

Indonesia sangat besar, data statistik menunjukkan bahwa 

hampir 90% pelaku ekonomi di Indonesia adalah Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM).  Para pengusaha lokal ini 

bergerak dalam berbagai bidang antara lain makanan dan 

minuman, produk fesyen, kerajinan serta industry kreatif. 

Dalam perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan 

menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: 

1. Livelihood activities, merupakan UKM sebagai 

usaha mencari nafkah utama. Misalnya: Pedagang 

kaki lima 

2. Micro Entreprise, dimana pelaku usaha UKM 

memiliki sifat kerja sebagai pengrajin tetapi belum 

memiliki semangat dan kepribadian kewirausahaan. 

3. Small Dynamic Entreprise, merupakan UKM yang 

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu 

menerima pekerjaan sebagai subkontraktor dan 

melakukan kegiatan eskport. 

 

Sonata Christian 

Universitas Ciputra, Surabaya 

Sonata.christian@ciputra.ac.id 

 

MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA LOKAL INDONESIA MENGHADAPI 

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 



Seminar Nasional & Call For Paper, Forum Manajemen Indonesia (FMI) Ke-7“Dinamika Dan Peran Ilmu 

Manajemen Untuk Menghadapi AEC”Jakarta, 10-12 November  
2015 

 

4. Fast Moving Entreprise, Merupakan UKM yang 

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan 

melakukan transformasi menjadi usaha besar. 

(www.infoukm.wordpress.com) 

 

Upaya konstruktif sangat diperlukan dalam membantu 

meningkatkan kinerja pengusaha dan usaha lokal Indonesia 

agar dapat bersaing dengan pelaku small and medium 

entreprise (SME) dari negara anggota ASEAN lainnya.  

Mengacu pada pendapat ahli, antara lain Porter (1990), 

Romer (1990 dalam Umar (2008) menyatakan bahwa daya 

saing dan kemampuan membuka pasar baru dalam 

menciptakan penawaran produk di pasar lokal dan global 

ditentukan oleh tingkat inovasi dalam meningkatkan 

produktivitas sumber daya yang dimiliki.  

 

Dengan memiliki produk yang berdaya saing tinggi, 

memungkinkan pelaku usaha lokal Indonesia  untuk 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari perluasan 

wilayah pemasaran pasar bebas yang telah terbuka di 

Sembilan negara anggota ASEAN. 

 

Peningkatan daya saing usaha lokal Indonesia harus menjadi 

prioritas utama menjelang segera dibukanya pasar bebas 

MEA 2015. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh World 

Economic Forum berikut daya saing negara-negara ASEAN 

secara global tahun 2012-2013: 

 

Tabel 1. Tabel Daya Saing Negara ASEAN 2012-2013 

Rangking / Negara Indeks Daya Saing 

1. Singapura 2 

2. Malaysia 25 

3. Brunei Darusalam 28 

4. Thailand 38 

5. Indonesia 50 

6. Filipina 65 

7. Vietnam  75 

8. Kamboja 85 

9. Laos - 

10. Myanmar - 

Sumber : Jurnal Kajian Lemhannas RI (2013) 

 

Strategi jitu dan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas 

produk dan kegiatan promosi diharapkan segera terjadi di 

kalangan pengusaha lokal Indonesia. Peningkatan mutu 

produk usaha lokal Indonesia untuk dapat menembus pasar 

ekspor akan membantu meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan Bangsa Indonesia, selain menyerap tenaga 

kerja dan mengurangi pengangguran.  

 

Momen AEC 2015 sejatinya bisa menjadi peluang besar 

untuk memperbesar sayap bisnis pengusaha lokal di tanah air 

terutama pelaku UKM. Pelaku ekonomi di dalam negeri bisa 

menjual produk atau barang mereka ke seluruh negara 

ASEAN dengan mudah karena tidak dibebani oleh bea 

masuk atau entry barrier lainnya. Tentu saja peningkatan 

daya saing ini bisa diperoleh kalau usaha lokal di Indonesia 

mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan 

mampu menciptakan kegiatan promosi yang kreatif/inovatif 

untuk memperkenalkan produknya ke seluruh pangsa pasar 

bebas ASEAN yang terbuka. Pemerintah dan BUMN dapat 

bekerja sama dengan membantu lebih banyak UKM ikut 

serta dalam pameran-pameran internasional. KADIN melalui 

jaringan perwakilan diberbagai negara lebih intensif dalam 

membangun kontak bisnis UKM Indonesia dengan 

pengusaha potensial di luar negeri. (Bappeda Jatim, 2014) 

 

Berkenaan dengan daya saing usaha lokal di Indonesia, 

Asisten Deputi Urusan Produktivitas dan Mutu Kementerian 

Koperasi dan UKM mengatakan : ” Perjanjian MEA 2015 

menyepakati terbentuknya pasar tunggal ASEAN dan 

menjadikan basis produksi yang terintegrasi. Akan terjadi 

arus barang, dan jasa, investasi, modal serta tenaga ahli 

secara bebas. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang 

mencapai 241 juta, Indonesia merupakan negara yang 

mempunyai potensi basis ekonomi /konsumsi terbesar di 

kawasan ASEAN. Dampak negatifnya adalah MEA 2015 

akan mendorong membanjirnya barang dan produk dari 

negara-negara anggota ASEAN ke Indonesia dan mengambil 

pangsa pasar yang selama ini dikuasai oleh UKM, namun 

disisi lain bagi UKM yang siap menghadapi persaingan, 

liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN ini akan 

menjadi peluang memasarkan produk serta jasa mereka ke 

pasar yang lebih luas. Karena itu para pengusaha local 

Indonesia harus terus meningkatkan daya saing, 

produktivitas dan mutu produk yang dihasilkan agar mampu 

bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Pemerintah 

sudah mengeluarkan regulasi untuk mencegah banjirnya 

produk-produk impor dan membantu daya saing produk 

usaha lokal Indonesia melalui ketentuan pemenuhan SNI, 

standar lingkungan dan sertifikasi halal atas seluruh produk 

impor. (www.kemenperin.go.id/artikel/6058) 

 

Adanya kesepakatan MEA 2015 juga akan sangat 

berpengaruh dengan perilaku konsumen dan dinamika pasar. 

Untuk dapat memasarkan produknya dengan baik, pengusaha 

lokal Indonesia harus mengetahui ciri-ciri dan karakteristik 

pasar ASEAN: 

1. Karakter pasar yang dinamis, kompetisi global, 

bentuk organisasi membentuk jejaring (network) 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/6058
http://www.infoukm.wordpress.com/
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2. Tingkat industri yang fleksibel dengan pertumbuhan 

yang didorong oleh factor inovasi/pengetahuan, 

didukung oleh teknologi digital. Keunggulan 

bersaing melalui efisiensi sumber daya, inovasi, 

kualitas, waktu dan biaya. 

 

Berdasarkan hasil Survey Regional Development Institute 

(REDI, 2012) beberapa upaya yang perlu dilakukan 

pengusaha lokal dan pemerintah untuk memperluat daya 

saing usaha lokal Indonesia adalah: 

1. Meningkatkan kualitas dan standar produk. 

Agar dapat memaksimalkan peluang MEA 2015 

maka produk yang dihasilkan haruslah memenuhi 

kualitas dan standar yang sesuai dengan kesepakatan 

ASEAN atau negara tujuan..  

2. Meningkatkan akses finansial 

Salah satu masalah klasik pada pengembangan UKM 

di Indonesia adalah masalah permodalan. Perlu ada 

dukungan investasi dari pihak terkait atau UKM 

harus mampu memanfaatkan skema pembiayaan 

yang disediakan oleh perbankan.  Beberapa kendala 

yang menyebabkan UKM susah mendapat pinjaman 

atau kredit dari perbankan antara lain:  

a. Aspek Fomalitas : tidak semua UKM memiliki 

legal status 

b. Aspek skala usaha:  skema kredit yang 

disediakan   tidak sejalan skala usaha UKM 

c. Aspek Informasi : Pihak perbankan tidak 

mengetahui UKM mana yang perlu dibiayai 

sementara UKM juga tidak mengetahui skema 

pembiayaan yang tersedia di perbankan. 

3. Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa 

kewirausahaan  

4. Meningkatkan dan memperkuat akses dan transfer 

teknologi  

5. Menfasilitasi akses informasi dan keikutsertaan 

pameran di luar negeri. 

 

Bagian terpenting dari peningkatan daya saing adalah bagian 

pemasaran. Sebaik apapun produk yang dihasilkan bila 

keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen atau tidak 

tersedia di pasaran maka usaha tersebut tidak akan 

berkembang. Kalau masyarakat tidak mengetahui 

keberadaan produk kita maka produk kita tidak akan laku 

atau dicari konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009), 

keputusan pembelian sering kali dipengaruhi rangsangan dari 

luar, baik rangsangan pemasaran dan rangsangan lainnya 

meliputi budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Promosi juga 

merupakan suatu usaha dari pemasar dalam 

menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain 

sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran 

produk yang dipasarkannya (Oentoro, 2012:173). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian eksplanatori (explanatory research). 

(Effendi, 2012:5)  Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

bahwa kualitas produk dan pemasaran berpengaruh terhadap 

peningkatan daya saing produk asli Indonesia menghadapi 

masyarakat ekonomi ASEAN 2015.  

 

Untuk mengkaji kesiapan dan peningkatan daya saing 

produk asli Indonesia, penulis mengambil sampel sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang produk kreatif dan 

kerajinan bernama i-Bag. I-Bag adalah perusahaan yang 

menjual tas alat musik dan aksesorisnya. Usaha ini didirikan 

oleh beberapa mahasiswa Universitas Ciputra pada Februari 

2011 dan terus mengalami perkembangan hingga kini. Galeri 

i-Bag berlokasi di Jalan Darmo Permai Timur IV/33 

Surabaya. Untuk mengetahui kualitas produk dan analisa 

pemasaran dilakukan penelitian terhadap sample 

menggunakan simple random sampling atas 63 responden. 

 

Sumber data primer berasal dari data yang diperoleh 

langsung melalui metode angket yang dibagikan kepada 

responden. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji  

kualitas produk dan kegiatan pemasaran usaha local Inonesia 

dalam peningkatan daya saing produk asli Indonesia 

menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tantangan terbesar dari dibukanya pasar bebas ASEAN 2015 

sebenarnya bukan hanya dari serbuan produk asing ke pasar 

Indonesia melainkan kebiasaan konsumen Indonesa yang 

lebih senang menggunakan produk bermerek asing 

dibandingkan produk lokal asli Indonesia. Untuk mengatasi 

hal ini, Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan 

beberapa tindakan nyata melalui penetapan beberapa Strategi 

Nasional untuk menghadapi diberlakukannya Asean 

Economic Community (AEC) 2015 berupa penguatan daya 

saing ekonomi melalui program Aku Cinta Indonesia (ACI), 

Penguatan Sektor UMKM, Perbaikan Infrastruktur dan 

Pemasaran Produk UMKM, serta Peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM).   

 

Pemerintah Indonesia juga telah berupaya meningkatkan 

daya saing pengusaha lokal Indonesia melalui Pelibatan 
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Kerjasama BUMN melalui program PKBL (Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan), mengggalang dana/ modal 

pengembangan usaha UMKM melalui dukungan nyata 

kegiatan corporate Social Responsibily (CSR), Mendorong 

keikutsertaan Kamar Dagang dan Industry (KADIN), 

memberikan dukungan pemasarang produk melalui Dewan 

Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) serta 

memberikan pelatihan untuk meningkatkan kontak bisnis 

antar UKM dan penyiapan calon pelaku usaha UKM yang  

berkualitas dan berdaya saing tinggi. 

 

Usaha kecil dan menengah Indonesia sudah mengalami 

kemajuan yang signifikan dalam pertambahan jumlah dan 

peran memajukan sektor perekonomian Indonesia. Usaha 

kecil dan menengah terbukti telah banyak menyerap tenaga 

kerja sekaligus mengurangi pengangguran, menekan angka 

kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan/kesejahteraan 

masyarakat.  

  

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Koperasi dan 

UKM tercatat ada 56 juta lebih usaha kecil dan menengah 

yang terdaftar. Jumlah tersebut mampu menyerap 107 juta 

orang tenaga kerja. Jumlah tersebut sebesar 97,16% dari 

keseluruhan tenaga kerja di Indonesia. UKM juga 

memberikan kontribusi kepada Gross Domestic Product 

(GDP) Indonesia sebesar 1.788 triliun (53,3%) 

 

Dalam rangka mengkaji kesiapan usaha lokal Indonesia, 

peneliti mengambil sample sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang industri kreatif yaitu i-Bag. 

Produk-produk i-Bag meliputi tas (softcase) alat musik 

seperti guitar, gitar elektrik, dan simbal. I-Bag masih 

merupakan jenis usaha berskala kecil karena hanya memiliki 

penghasilan sekitar 300 juta per tahun. Dari 63 responden 

terpilih yang mewakili konsumen i-Bag, 49 org (78%) adalah 

laki-laki, dan 14 org(22%) adalah wanita. Ditinjau dari usia, 

sebanyak 2 responden (3,2%) berumur 12-17 thn, 31 

responden (49,2%) berusia 18-25 thn, 27 reaponden (42,9%) 

berusia 26-40 thn, 3 responden (4,8%) berusia 40-55 thn. 

 

Berdasarkan hasil penilaian responden melalui kuesioner 

dengan skala likert 1-5, diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata 

dari kualitas produk sebesar 3,66; sedangkan nilai rata-rata 

dari promosi sebesar 3,46. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara kualtas produk sebesarnya cukup baik, namun masih 

dapat ditingkatkan lagi. Demikian pula dengan kualitas 

promosi dapat ditingkatkan. 

 

Produk yang baik selain memiliki ketahanan dan masa pakai 

yang panjang juga harus memiliki nilai lebih dan estetika. 

salah satu delapan dimensi untuk menentukan kualitas 

produk yaitu estetika produk merupakan karakter produk 

yang berhubungan dengan bagaimana suatu produk dapat 

menarik dengan memancing panca indra 

konsumen.(Gasperz, 2013). Hal ini juga didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Uchenna et.al 

(2012) bahwa perusahaan harus selalu mempertahankan dan 

menjaga dengan kualitas produk untuk dapat bersaing 

dipasaran karena sebagian besar konsumen lebih 

mementingkan kualitas produk 

 

Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi juga perlu 

dilakukan oleh sebuah perusahaan agar semakin dikenal dan 

dicintai oleh konsumennya. Dalam hal ini perusahaan i-Bag 

dapat mengembangkan usaha promosi melalui berbagai 

komunitas musik ataupun menggalakan event/lomba dengan 

bekerja sama dengan berbagai pihak terkait agar produknya 

dikenal. Untuk era digital saat ini i-Bag juga dapat menarik 

perhatian konsumen melalui kegiatan daring melalui pesan 

siaran BlackBerry messenger. Hal ini sesuai dengan teori 

Kotler dan Keller (2009:174) dari salah satu delapan jenis 

saluran promosi yang dapat digunakan, pemasaran interaktif 

merupakan promosi yang dilakukan secara daring sehingga 

dapat meningkatkan penjualan karena media daring sangat 

efektif untuk memasarkan produk. 

 

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh i-Bag sebagai salah 

satu contoh usaha local agar dapat lebih siap bersaing dengan 

perusahaan asing di era Masyarakat Ekonomi Asean adalah: 

a. Mempertahankan dan mengembangkan motof-motif 

yang disukai oleh pelanggan 

b. Terus menerus menambah koleksi motif dan model 

yang baru 

c. Secara rutin melakukan survey dan mengikuti trend 

motif terbaru 

d. Mempertahankan fokus serta upaya promosi, 

khususnya melai media daring BlackBerry 

Mesengger (BBM) 

e. Menambah upaya promosi lainnya agar dapat 

menjangkau lebih banyak konsumen. Misalnya 

melalui promosi online, blog/website, dan 

pemanfaatan social media seperti: Instagram, 

Facebook dll. 

  

Kesepakatan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) 2015 akan semakin memudahkan kerjasama dan 

pertukaran barang antar pengusaha di wilayah Asia Tenggara 

yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Kesepakatan ini 

memberikan peluang perluasan daerah pemasaran di 
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sembilan negara anggota ASEAN karena adanya kemudahan 

dengan ditiadakannya system bea masuk dan barrier lainnya. 

 

Menghadapi persaingan di pasar bebas tersebut maka 

ketahanan, kreativitas dan daya saing produk usaha lokal 

Indonesia memegang peran yang sangat penting. Untuk 

dapat bersaing dengan produk dan pengusaha asing dari luar 

negeri perlu melakukan terobosan baru dengan 

meningkatkan kualitas produk dan kegiatan promosi yang 

sesuai dengan kondisi pasar di negara anggota ASEAN.  

 

KESIMPULAN  

Tantangan terbesar dari dibukanya pasar bebas ASEAN 2015 

sebenarnya bukan hanya dari serbuan produk asing ke pasar 

Indonesia melainkan kebiasaan konsumen Indonesa yang 

lebih senang menggunakan produk bermerek asing 

dibandingkan produk lokal asli Indonesia. 

 

Strategi jitu dan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas 

produk dan kegiatan promosi diharapkan segera terjadi di 

kalangan pengusaha lokal Indonesia. Peningkatan mutu 

produk usaha lokal Indonesia untuk dapat menembus pasar 

ekspor akan membantu meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan Bangsa Indonesia, selain menyerap tenaga 

kerja dan mengurangi pengangguran. Bagian terpenting dari 

peningkatan daya saing adalah bagian pemasaran (promosi). 
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