
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penguatan UMKM di Kota Bandar Lampung dalam rangka menghadapi MEA 

dilaksanakan melalui Diskoperindag Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana 

teknis urusan pemerintahan dalam bidang ekonomi kerakyatan. Upaya tersebut 

diantaranya meliputi pemanfaatan personel, aspek manajerial dan pengembangan 

jaringan: 

1. Dalam meningkatkan profesionalitas para pelaku UMKM, Diskoperindag 

memberikan pelatihan kewirusahaan dan pelatihan teknis untuk menambah 

keterampilan para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial bagi para pelaku UMKM, 

Diskoperindag Kota Bandar Lampung melakukan penyuluhan terkait 

teknologi tepat guna, pelatihan manajemen keuangan dan manajemen 

produksi. 

3. Dalam mengembangkan jaringan bagi UMKM, Diskoperindag memberikan 

penyuluhan tentang cara memperluas jaringan usaha dan pasar. 

Diskoperindag juga menjalin kerjasama dengan BUMN yang ada di Kota 

Bandar Lampung, BUMD,  instansi lintas sektoral dan mengikutsertakan para 

pelaku UMKM dalam ajang promosi dan pameran baik pada tingkat lokal 

maupun nasional, selain itu upaya pengembangan jaringan juga dilakukan 
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dengan pelaksanaan OVOP (one village one product). Upaya-upaya tersebut 

dimaksudkan agar pelaku UMKM memiliki daya saing untuk menghadapi 

MEA.  

Dari hasil temuan dilapangan semua pembinaan yang dilakukan oleh 

Diskoperindag baik itu pelatihan, penyuluhan ataupun pemberian bantuan 

disesuaikan dengan kebutuhan UMKM itu sendiri, namun jumlah peserta yang 

mendapat pelatihan dan bantuan masih sangat terbatas. Selain itu pemilihan tema 

dan penyampaian materi dalam pelatihan untuk meningkatkan keprofesionalan 

pelaku UMKM, kurang efektif sehingga menyebabkan tidak diterapkannya hasil 

dari pelatihan tersebut. temuan dilapangan juga mengungkapkan bahwa dalam 

rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana sosialisasi menjadi 

penting, namun sosialisasi yang dilakukan Diskoperindag hanya pada saat 

pelatihan akibatnya masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui 

informasi tersebut.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Disarankan kepada Diskoperindag Kota Bandar Lampung agar sosialisasi 

tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dilaksanakan pada akhir 

tahun 2015, tidak hanya disampaikan pada pelatihan saja sebaiknya didukung 

dengan pemasangan spanduk, pemberitaan dimedia cetak lain dan juga pada 

media elektronik seperti Radio dan Televisi Lokal. 

2. Untuk meningkatkan keprofesionalan bagi pelaku UMKM yang ada di Kota 

Bandar Lampung, materi yang disampaikan harus lebih bervariasi bila perlu 
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disertai dengan praktek langsung dan untuk memastikan penyampaian 

pelatihan diterima dengan baik, Diskoperindag perlu melakukan evaluasi rutin. 

3. Disarankan kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan intensitas pendidikan dan 

pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dengan 

cara membuat jadwal khusus pada setiap kecamatan dan kelurahan. Hal ini 

penting dilakukan agar pada masa yang akan datang semua pelaku usaha di 

seluruh kelurahan dan kecamatan memperoleh pendidikan dan pelatihan 

kewirausahaan. 

4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung 

agar terus memperbanyak jumlah kelompok usaha mikro, kecil dan menengah 

yang mendapatkan bantukan modal dan peralatan usaha, sehingga bisa 

dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan peruntukannya. 

5. Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 

mendatang para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuannya mengenai pasar global, dan melakukan analisis 

biaya dengan baik agar pelaku UMKM mampu menetapkan harga yang sesuai 

dan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan, memperbaiki kemasan 

produk dan meningkatkan variasi produk agar UMKM di Kota Bandar 

Lampung memiliki perbedaan yang bisa menjadi keunggulan dalam bersaing 

pada pemberlakuan MEA sehingga nantinya tidak kalah bersaing dengan 

produk yang dipasarkan oleh negara lain di ASEAN, melalui Diskoperindag 

dengan memberikan pelatihan tentang manajemen secara lebih intensif dan 

rutin. 
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6. Dalam meningkatkan akses pemasaran bagi UMKM di Kota Bandar Lampung 

sebaiknya Diskoperindag menjalin kerjasama dengan pasar modern yang ada di 

Kota Bandar Lampung dengan memberikan ruang bagi UMKM untuk ikut 

memasarkan hasil produksinya di pasar modern tersebut dengan biaya sewa 

yang terjangkau. 

7. Pemerintah Kota Bandar Lampung selain berupaya meningkatkan kapasitas 

UMKM juga harus melindungi produk lokal dengan kebijakan yang membatasi 

import pada barang tertentu dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

mencintai dan menggunakan produk dalam daerah. Upaya meningkatkan 

kesadaran masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan spanduk, 

ataupun sosialisasi secara langsung. 


