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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya dari 

aspek ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman atau dari aspek 

manajerial usaha. Pada era globalisasi khususnya dengan adanya integrasi 

ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (Economic Union) yang 

menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan basis 

produksi tunggal membuat UMKM harus mampu mempertahankan eksistensinya 

ditengah gempuran ekonomi global. 

Dalam hal ini, UMKM ditutut untuk mampu bersaing dan menciptakan produk 

yang dapat diterima tidak hanya oleh konsumen dalam negeri (Indonesia) tetapi 

juga konsumen di Asia Tenggara. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

selalu hadir karena memang diperlukan. UMKM ini selalu pula dapat 

membuktikan ketahanannya, terutama ketika bangsa kita dilanda badai krisis 

ekonomi (sejak Juli 1997). UMKM ini tampak merupakan salah satu sektor usaha 

penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. 
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Dari Data BPS dan Kementerian Koperasi dalam Wahyudin (2013:27),  dari 

seluruh kelas usaha menunjukkan bahwa usaha skala kecil di Indonesia 

menempati porsi sekitar 99%, artinya hampir seluruh usaha di Indonesia 

merupakan usaha kecil, hanya 1% saja usaha menengah dan besar. Perkembangan 

dan Pertumbuhan UMKM pun cukup bagus dari tahun ke tahun. Hampir dari 

setiap pemerintahan menekankan pada pemberdayaan UMKM. Pemerintah secara 

serius memberikan perhatian lebih pada sektor usaha ini. Alasannya, usaha kecil 

ini menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja, karena perusahaan besar 

lebih menekankan penggunaan teknologi dari pada tenaga kerja manusia. 

UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia. 

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, 

disebabkan UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang 

produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha 

besar. UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan 

mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu 

menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk 

dari usaha besar ke konsumen. Kedudukan UMKM ini semakin mantap. Selain 

mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga 

mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya 

krisis global seperti saat ini. Umumnya, UMKM memiliki strategi dengan 

membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari 

usaha besar. 

 

http://www.pustakadunia.com/artikel-pustaka-umum/gambaran-umum-usaha-bengkel-dan-suku-cadang-kendaraan-bermotor/
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2.1.1 Pengertian UMKM 

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan, 

2012:2). Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil 

(UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada 

nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun 

atau njumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur 

ini berbeda disetiap Negara. 

Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar 

Negara. Tidak terdapat kesepakatan umum dalam membedakan sebuah Mikro 

Ekonomi (MiE) dari sebuah UK atau UK dari sebuah UM, dan yang terakhir dari 

sebuah UB. Namun demikian, secara umum, sebuah UMi mengerjakan lima atau 

kurang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan 

pekerja yang digaji, yang didalam literature sering disebut self employment. 

Sedangkan sebuah UKM dapat berkisar angtara kurang dari 100 pekerja (Di 

Indonesia), dan 300 pekerja (Di China). Selain menggunakan jumlah pekerja, 

banyak Negara yang juga menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk gedung 

dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan dibanyak Negara, 

definisi UMKM berbeda antar sector, misalnya di Thailand, India, dan China, atau 

bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah, misalnya Indonesia 

dan Pakistan (Tambunan, 2012:3). 
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Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah: 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil 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. 

c. 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.  

Pada Tabel 4 akan dijelaskan mengenai klasifikasi Usaha Miko, Kecil dan 

Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM: 

 

http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2012/12/undang-undang-menyangkut-umkm.html#.Udaa1TtHLiw
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Tabel 4. Klasifikasi UMKM berdasarkan UU No. 20/2008 

Ukuran Usaha Asset Omset 

Usaha Mikro Minimal 50 Juta Maksimal 300 Juta 

Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta Maksimal 3 Miliar 

Usaha Menengah >500 Juta – 10 Miliar >2,5 – 50 Miliar 

Sumber: UU No. 20/2008 

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai 

kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

2.1.2 Peran UMKM 

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha 

skala mikro kecil dan menengah (UMKM). Beberapa kesimpulan, setidak-

tidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran 

sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat 

sejak perang dunia II, sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan (D.L. Birch, 

1979 dalam Tambunan, 2013:3). 

Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat 

pengalaman-pengalaman di negara-negara tentang peranan dan sumbangsih 

UMKM dalam pertumbhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) 

memainkan peran-peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di 
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Negara-negara maju (NM). Di NM, UMKM sangat penting tidak hanya karena 

kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan 

dengan usaha besar (UB). Di NSB, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, 

UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja 

dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan 

pengurangan kemiskinan. Serta pembangunan ekonomi pedesaan (Tambunan, 

2012:1). Tambunan menambahkan, dilihat dari kontribusinya terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk 

manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di NSB 

relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan 

UMKM di NM. 

2.1.3 Karakteristik UMKM 

UMKM tidak saja berbeda dengan UB, tetapi ndidalam kelompok UMKM itu 

sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara UMi, UK, dan UM dalam sejumlah 

aspek yang mudah dilihat sehari-hari di NSB, termasuk Indonesia. Aspek-aspek 

tersebut termasuk orientasi pasar, profil dan pemilik usaha, sifat dari kesempatan 

kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di 

dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari 

bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan 

derajat keterlibatan perempuan sebagai pengusaha. 

Selain hal-hal tersebut, menurut laporan BPS tahun 2006 dalam Tambunan (2012:  

6), terdapat perbedaan antara UMi, UK, dan UM dalam latar belakang atau 
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motivasi pengusaha melakukan usaha. Perbedaan motivasin pengusaha 

sebenarnya harus dilihat sebagai karakteristik paling penting untuk membedakan 

antara UMKM dan UB, maupun antar sub-kategori di dalam kelompok UMKM 

itu sendiri. Menurut laporan tersebut, sebagian pengusaha mikro di Indonesia 

mamunyai latar belakang ekonomi, yakni ingin memperoleh perbaikan 

penghasilan. Ini menunjukan bahwa pengusaha mikro berinisiatif mencari 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. 

Disamping itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karena faktor keturunan, 

yaitu meneruskan usaha keluarga. Dalam hal ini, banyak faktor keluarga yang 

masih dominan, yakni jika orang tuanya seorang nelayan maka anaknya pun akan 

menjadi nelayan, dan seterusnya. Sedangkan alasan ideal pengusaha mikro adalah 

merasa telah dibekali keahlian tertentu. Alasan lain menjadi pengusaha mikro 

adalah tidak ada kesempatan untuk berkarir dibidang lain. 

Selanjutnya, Tambunan (2012:8) menjelaskan, Latar belakang pengusaha kecil 

lebih beragam dari pada pengusaha mikro, walaupun latar belakang ekonomi juga 

merupakan alasan utama, tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih 

realistis dengan melihat prospek usaha kedepan dengan kendala modal terbatas. 

Sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia mempunyai alasan berusaha karena 

adanya peluang bisnis dan pangsa pasar yang aman dan besar. Ada juga sejumlah 

pengusaha kecil beralasan bahwa itu karena faktor keturunan/warisan, dibekali 

keahlian dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Meski masih 

terdapat sejumlah pengusaha yang beralasan karena  tidak ada kesempatan 

dibidang lain dengan berbagai macam alasan, misalnya pendidikan formal yang 
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rendah, atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Hal ini menunjukan bahwa 

pengusaha kecil mempunyai alasan yang lebih baik daripada UMi. 

2.1.4 Perkembangan UMKM 

Menurut database dari Menteri Negara Koperasi dan UKM (Menegkop & UKM) 

dan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1997 dalam Tambunan (2012:8), 

terdapat sekitar 39,7 juta usaha mikro kecil (UMK), dengan nilai penjualan rata-

rata pertahun kurang dari Rp 1 Miliar per unit, atau sekitar 99,8 persen dari total 

unit usaha pada tahun itu. Pada tahun 1998, pada saat krisis ekonomi mencapai 

titik terburuknya dengan dampak negative yang sangat besar terhadap hampir 

semua sector ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan dari berbagai skala usaha 

mengalami kebangkrutan atau mengurangi volume kegiatan secara drastic. Pada 

saat itu, Menegkop & UKIM memperkirakan hampir 3 juta UMK berhenti 

berusaha, dan jumlah usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) yang tutup 

usaha, masing-masing sekitar 12,7 dan 14,2 persen dari jumlah unit masing-

masing kelompok. 

Lebih lanjut, Tambunan (2012:9) menjelaskan, pada tahun 2000, saat ekonomi 

Indonesia mulai pulih dari krisis ekonomi 1997/1998, tercatat ada sekitar 39,7 juta 

UMK, atau 99,85 persen dari jumlah perusahaan dari jumlah perusahaan berbagai 

skala di Indonesia. Pada tahun yang sama, ada sekitar 78,8 juta UM, dengan rata-

rata nilai penjualan per tahun berkisar lebihy dari Rp 1 juta dan kurang dari Rp 50 

miliar, atau 0,14 persen dari semua usaha yang ada. Pada tahun 2005, jumlah 

UMK tercatat sekitar 47 juta, sedangkan jumlah UM mencapai hampir 96 juta 
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unit. Pada tahun 2006, jumlah UMK mencapai sekitar 99,77 persen dari jumlah 

usaha yang ada di Indonesia, sedangkan jumlah UM dan UB, masing-masing 0,01 

dan 0,22 persen. Namu demikian, laju pertumbuhan unit usaha dari kelompok UM 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan UMK. Pada tahun 2008, jumlah populasi 

UMK dan UM (sebut saja UMKM) mencapai sekitar 52,3 jutab unit dan 

bertambah lagi menjadi 52,7 juta unit pada tahun 2009, atau 99,99 persen terhadap 

total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 52, 769 juta unit usaha. 

Dilihat dari kesempatan kerja, pada tahun 2006, UMK mempekerjakan 

80.933.384 orang, atau 91,14 persen dari jumlah angkatan kerja yang bekerja. 

Jumlah ini meningkat dari 70.282.178 orang pada tahun 2003, atau laju 

pertumbuhan sebesar 15,15 persen. Sedangkan UM dan UB, masing-masing 

4.483.109 dan 3.388.462 orang. Jumlah pekerja di UM dan UB tersebut masing-

masing menurun dan meningkat dari 8.754.615 dan 438.198 orang (atau masing-

masing dengan tingkat pertumbuhan secara bersamaan), UMKM mempekerjakan 

hampir 91 juta orang dibandingkan UB yang hanya sekitar 2,8 juta orang 

(Tambunan, 2012:10). 

Salah satu ciri UMKM di Indonesia dan di negara berkembang lainya, adalah 

biasanya kelompok industri yang sama, berlokasi berdekatan satu sama lain di 

suatu wilayah. Pengelompokan secara geografis menurut kelompok ini, didalam 

literratur industry atau UMKM, disebut klaster. Di Indonesia, banyak kegiatan 

UMKM, khususnya UMK, yang tersebar di daerah-daerah memang sudah 

berlangsung  turun-temurun, dan umumnya setiap daerah memiliki spesialisasi 

UMKM tersendiri. 
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2.1.5 Kondisi UMKM di Indonesia 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah tumbuh dan berkembang cepat dari waktu 

ke waktu. Perkembangan yang cukup pesat ini berdampak pada kompetisi yang 

semakin meningkat. Kompetisi yang meningkat cenderung menyebabkan tingkat 

keuntungan (rate of return) yang diperoleh UMKM mengarah pada 

keseimbangan. Bahkan pada kondisi tertentu, industri kecil yang tidak mampu 

berkompetisi akan tergusur dari persaingan usaha (Herawati, 2003:34). 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu, yang 

diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter telah 

mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu resesi ekonomi cukup 

besar. Krisis ini sangat berpengaruh negatif terhadap hampir seluruh lapisan 

golongan masyarakat dan hampir semua kegiatan perekonomian di dalam negeri, 

tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yang diakukan oleh usaha kecil dan menengah 

(Tambunan, 2002:11). Berkenaan dengan perubahan yang terjadi, secara 

fundamental penting bagi perusahaanuntuk mengevaluasi kembali strategi dan 

kinerjanya disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga mampu membangun 

keunggulan kompetitifnya yang merupakan faktor kunci keberhasilan usaha untuk 

dapat mengikuti kemajuan dan perubahan persaingan yang terjadi dewasa ini. 

Usaha mikro kecil dan menengah sering kali dipandang sebagai sebuah problem 

(Herawati, 2003:2). Terdapat berbagai alasan mengapa muncul pandangan seperti 

itu. Tinjauan pesrpektif kemampuan usaha mikro kecil dan menengah dianggap 

kurang berdaya. Sehingga pemerintah merasa perlu memberikan perhatian khusus. 
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Perlindungan dan bantuan usaha nampaknya menjadi suatu keharusan, mengingat 

jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor ini cukup besar. Upaya dalam 

mengatasi masalah tersebut harus menjadi agenda pembangunan yang pokok, 

harus dilandasi oleh strategi penguatan dan pemberdayaan yang tujuannya adalah 

memampukan juga memandirikan lapisan pengusaha kecil. 

Pandangan dari perspektif lain, usaha mikro kecil dan menengah justru memiliki 

kinerja yang lebih baik dibandingkan usaha besar. Hal tersebut dapat diketahui 

dari kemampuannya dalam melunasi kewajiban pembayaran hutang. Hasil laporan 

Badan Penyehatan Perbankkan Nasional (BPPN) tahun 2000 dalam Yuli (2005:5) 

menyebutkan bahwa dari 97,6 persen nasabah bank pengutang adalah tergolong 

pengusaha kecil dan menengah. Hal ini diketahui dari besarnya nilai pinjaman 

yaitu rata-rata dibawah 5 miliyar. Sementara itu, sisanya adalah pengutang dari 

pengusaha besar. 

Kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk melakukan ekspor semakin 

meningkat, kendatipun krisis ekonomi belum menunjukkan perbaikan yang cukup 

signifikan. Pada tahun 2000, transaksi ekspor komoditi industri kecil diantaranya 

pangan, sandang, dan kerajinan mampu menjangkau sebesar 3,05 miliyar dollar 

AS, atau meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, hampir 60 persen dari 

produk domestik bruto (PDB) berasal dari kegiatan usaha mikro kecil dan 

menengah. Kondisi ini yang tidak jauh berbeda juga terjadi di masing-masing 

provinsi di Indonesia (Yuli, 2009:6). 
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2.1.6 Konsep Pengembangan UMKM 

Menurut Danoko (2008:2), dalam upaya penumbuhan usaha kecil, perlu diketahui 

karakteristik serta permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh usaha kecil. Pada 

umumnya, usaha kecil mempunyai ciri sebagai berikut: 

1. Berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum 

2. Aspek legalitas usaha lemah 

3. Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku 

4. Kebanyakan tidak memiliki laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan 

antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan 

5. Kualitas manajemen rendah dan jarang memiliki rencana usaha 

6. Sumber utama modal adalah modal pribadi 

7. Sumber daya manusia (SDM) terbatas 

8. Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh 

kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik. 

Kondisi tersebut berakibat kepada: 

1. Lemahnya jaringan usaha serta keterbatasan kemampuan penetrasi dan 

diversifikasi pasar 

2. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya 

3. Margin keuntungan sangat tipis. 

Pengembangan aliansi strategis pengusaha Indonesia menghadapi era pasar bebas 

dalam pembangunan ekonomi nasional sedang dan akan menghadapi berbagai 

perubahan fundamental yang berlangsung dengan cepat dan perlu kesiapan dari 
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pelakunya. Menurut Kartasasmita (1996:1), yang dimaksud dengan perubahan 

fundamental tersebut adalah: 

1. Terjadi di tingkat internasional yaitu proses globalisasi dengan perdagangan 

bebas dunia sebagai salah satu motor penggeraknya. Perubahan ini mempunyai 

dampak langsung pada perekonomian nasional dan usaha kecil nasional adalah 

globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Globalisasi dan liberalisasi 

perdagangan berarti pasar dunia akan terbuka bagi produk-produk Indonesia, 

dan sebaliknya pasar domestik Indonesia pun akan makin terbuka pula bagi 

produk-produk internasional. 

Di pasar domestik, globalisasi menyebabkan terjadinya proses 

internasionalisasi sistem budaya dengan dampak langsung terhadap perilaku 

knsumsi masyarakat. Pergeseran pola konsumsi ini lepas dari preferensi 

masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, akan menggeser pua 

permintaan akan produk-produk nasional yang tidak memiliki ciri budaya 

internasional. Ditinjau dari sisi permintaan, konsumen akan membutuhkan 

barang dan jasa yang semakin beragam serta menuntut jaminan kualitas yang 

tinggi. Tuntutan konsumen yang semakin tinggi tersebut mendorong para 

pelaku ekonomi di dunia industri manufaktur dan jasa untuk menerjemahkan 

selera konsumen pada satu kepaduan produk (product integrity). Sementara itu, 

ditinjau dari sisi penawaran, teknologi berperan makin besar, dan mengubah 

pola produksi, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang 

membuka kemungkonan-kemungkinan yang belum terlihat batas-batasnya. 

Konsep desain manufaktur dan perakitan serta rekayasa keteknikan akan 
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mengikuti pola perkembangan yang makin terspesialisasi itu. Faktor nilai 

(value) aka makin dominan dan merupakan fenomena gobal karena tidak hanya 

menitikberatkan pada kualitas, tetapi juga pada ketersediaan waktu (time 

avability) dan tingkat limbah yang dihasilkan. 

2. Perubahan fundamental kedua terjadi di dalam negeri, yaitu berlangsungnya 

transformasi struktur perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan 

masyarakat yang diikuti oleh perubahan pola konsumsi masyarakat berkenaan 

dengan dinamika pembangunan ekonomi nasional itu sendiri, yaitu 

transformasi struktur perekonomian dari ekonomi tradisional ke ekonomi 

modern, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Proses industrialisasi akan 

menghasilkan permintaan yang meningkat akan bahan-bahan baku dan barang-

barang setengah jadi, serta komponen-komponen bagi industri pada berbagai 

tahapannya dari hulu ke hilir. Dengan demikian, permintaan akan berbagai 

jenis barang bukan hanya meningkat, tetapi akan semakin beragam. Di bidang 

jasa, juga terjadi proses yang sama, karena proses transformasi yang sedang 

terjadi juga menyangkut jasa-jasa yang akan makin penting perannya dalam 

struktur ekonomi yang modern. Permintaan akan jasa akan semakin besar, baik 

volume, jenis, maupun kualitasnya. 

Pembangunan ekonomi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat, begitu pula dengan daya belinya. Hal ini berarti pasar domestik 

akan terus membesar dengan permintaan akan produk-produk yang makin 

tinggi kualitasnya, makin luas, dan makin banyak macamnya, serta makin 

canggih teknooginya. Perubahan-perubahan ini bersifat sangat mendasar, oleh 
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karena itu menuntut perhatian kita bersama untuk melakukan langkah-langkah 

strategis sehingga perubahan-perubahan yang terjadi justru menjadi peluang 

yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil, yang jumlahnya sangat besar serta 

menjadi sandaran hidup sebagian besar rakyat Indonesia, untuk tumbuh dan 

berkembang secara alamiah, institusional, dan berkelanjutan. Kedua-duanya 

menghasilkan hal yang sama, yaitu memberikan kesempatan kepada dunia 

usaha nasional untuk berkembang dengan kecepatan tinggi, karena proses 

globalisasi itu sendiri berkembang dengan cepat. Untuk dapat memfaatkan 

kesempatan tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Kartasasmita, 

1996:3): 

a. Daya Saing 

Peluang yang terbuka untuk mengembangkan usaha dalam perekonomian 

yang makin terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi dunia hanya bisa 

dimanfaatkan klau dunia usaha kita memiliki daya saing. Daya saing 

dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi serta partisipasi masyarakat yang 

seluas-luasnya dalam perekonomian. Produktivitas menyangkut kualitas 

sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi, juga pengelolaan sumber 

daya alam secara tepat yang menjamin bukan hanya perekonomian tetapi 

juga keseimbangan. Efisiensi berarti sedikitnya hambatan dan berfungsinya 

dengan baik ekonomi sehingga mendorong biaya-biaya produksi menjadi 

semakin rendah. 
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b. Kewirausahaan 

Kewirausahaan memerlukan syarat-syarat pengetahuan untuk bisa berusaha 

dalam dunia perekonomian modern, seperti pengetahun yang minimal 

mengenai modal, pasar, manajemen usaha, teknologi, dan informasi. 

Berdasarkan paparan pengembangan UMKM tersebut, upaya efektif menjadikan 

usaha kecil dan menengah tidak saja mandiri, tetapi mampu beroperasi secara 

menguntungkan dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian 

Indonesia, tampaknya tidak cukup hanya melalui kebijakan pemeritah. Pengusaha 

mikro kecil dan menengah penting memahami tipe strategi yang dipandang 

mampu meningkatkan kinerja usahanya dalam menghadapi situasi global yang 

juga penuh dengan ketidak pastian. 

2.2 Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Arifin, dkk (2008:1) dalam tinjauannya mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) telah membahas mengenai 

konsep dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang  merupakan suatu konsep 

yang digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali, pada Oktober 

2003. MEA adalah salah satu pilar perwujudan ASEAN vision, bersama-sama 

dengan ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural 

Community (ASCC). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti 

dicanangkan dalam ASEAN vision 2020: 
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“to create a stabel, prosperous and highly copetitive ASEAN economic 

region in which there is a free flow of goods, services, investment, skilled 

labor and a freer flow of capital, equitable economic development and 

reduced poverty and socio-economic disparaties in year 2020”. 

Pembukaan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu pencapaian 

pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, 

pertumbuhan ekonomi yang merata, dan integrasi dengan perekonomian global. 

Upaya pencapaian masing-masing kerangka tersebut dilakukan melalui berbagai 

elemen dan strategi yang tercakup didalamnya. 

Lanjut Arifin, dkk (2008:3) pencapaian MEA melalui penciptaan pasar tunggal 

dan kesatuan basis produksi, ditujukan sebagai upaya perluasan melalui integrasi 

regional untuk mencapai skala ekonomis yang optimal. Langkah-langkah integrasi 

tersebut menjadi strategis mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan 

berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun 

individual negara anggota. Pembentukan MEA juga menjadikan posisi ASEAN 

semakin kuat dalam menghadapi negosiasi internasional, baik dalam merespon 

meningkatnya kecenderungan kerja sama regional, maupun dalam posisi tawar 

ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia-Selandia 

Baru, dan India. 

Melalui proses integrasi ekonomi maka ASEAN secara bertahap menjadi kawasan 

yang membebaskan perdagangan barang dan jasa serta aliran faktor produksi 

(modal dan tenaga kerja), sekaligus harmonisasi peraturan-peraturan terkait 

lainya. Strategi pencapaian MEA mengacu pada Vientiane Action Programme 

(VAP) 2004-2010 yang merupakan stratefi dan program kerja mewujudkan 

ASEAN vision. Berdasarkat VAP, High Level Task Force – HLTF memberikan 
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evaluasi dan rekomendasi untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan 

basis produksi (Nagel, 2013). 

Nagel (2013:2) menambahkan, HLTF merekomendasikan pendekatan integrasi 

ekonomi melalui prosedur dan kebijakan baru untuk memperkuat implementasi 

beberapa inisiatif ekonomi yang sudah ada, termasuk ASEAN Free Trade Area 

(AFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan ASEAN 

Investment Area (AIA); mempercepat integrasi regional  di sektor prioritas; 

memfasilitasi pergerakan tenaga kerja ahli dan bisnis; memperkuat institusi 

ASEAN, termasuk perbaikan lembaga ASEAN Dispute Settlement Mechanism 

dalam menjamin kecepatan dan kekuatan hukum apabila terjadi sengketa. Diluar 

itu, juga diupayakan agar integrasi ekonomi yang berlangsung memberikan 

manfaat bagi seluruh anggota ASEAN khususnya negara Kamboja, Laos, 

Myanmar dan Vietnam (atau disebut CLMV). Dengan strategi tersebut diharapkan 

negara ASEAN secara bersama-sama dapat mencapai MEA pada 2015. 

Pencapaian MEA memerlukan implementasi langkah-langkah liberalisasi dan 

kerja sama, termasuk peningkatan kerja sama dan integrasi di area-area baru 

antara lain; pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, 

konsultasi yang lebih erat di kebijakan makro ekonomi dan keuangan, kebijakan 

pembiayaan perdagangan, peningkatan infrastruktur dan hubungan komunikasi, 

pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, integrasi industri untuk 

meningkatkan sumber daya regional, serta peningkatan keterlibatan sektor swasta. 
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2.2.1 Pembentukan MEA 2015 

Cebu Declaration pada 13 Januari 2007 (12th ASEAN Summit) dalam Arifin, dkk 

(2008:11), memutuskan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 

guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, 

terutama dari China dan India. Beberapa pertimbangan yang mendasari hal 

tersebut adalah, (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 

persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi; (ii) 

meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik 

internasional, intelectual proverty rights, dan adanya persaingan. Dengan integrasi 

ekonomi diharapkan infrastruktur kawasan dapat lebih berkembang bersamaan 

dengan integrasi transportasi, telekomunikasi dan energi. 

Pada saat ini juga dilakukan upaya perjanjian kerja sama perdagangan antara 

ASEAN dan negara mitra dagang, yaitu China, India, Jepang, Korea, Australia 

dan Selandia Baru. Semua perjanjian bilateral ASEAN tersebut pada saat 

realisasinya nanti diharapkan meningkatkan skala ekonomi ASEAN dan 

mendukung daya saing ASEAN di pasar global. Pada akhirnya integrasi ekonomi 

menjadi langkah penting bagi pencapaian masyarakat ASEAN yang kuat dan 

berperan di masyarakat dunia (Arifin dkk, 2008; 12). 

Guna memperkuat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN 

melakukan transformasi cara kerja sama ekonomi dengan meletakkan sebuah 

kerangka hukum yang menjadi basis komitmen negara ASEAN melalui 

penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada KTT ASEAN ke-13, 
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20 November 2007. Arifin, dkk (2008; 13) melanjutkan, bersamaan dengan 

penandatanganan piagam ASEAN, cetak biru yang merupakan arah panduan 

MEA dan jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-

masing pilar juga disepakati. Selanjutnya komitment tersebut menjadi arah 

pencapaian MEA kedepan baik bagi ASEAN secara kawasan maupun oleh 

individu negara anggota. Masing-masing negara berkewajiban menjaga komitmen 

tersebut sehingga kredibilitas ASEAN semakin baik dimasa depan. Secara teknis, 

monitoring pencapaian MEA dilakukan melalui ASEAN Baseline Report. 

Beberapa kelengkapan tersebut menjadikan komitmen ASEAN tidak lagi bersifat 

persaudaraan tetapi mempunyai kekuatan hukum. 

2.2.2 Piagam ASEAN (ASEAN Charter) 

Setelah 40 tahun berdirinya ASEAN, bentuk kerja sama regional semakin 

diperkuat dan bertransformasi dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN oleh 

para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. 

Penandatanganan Piagam ASEAN menjadi prasasti hasil evolusi dari kerja sama 

yang bersifat persaudaraan menjadi organisasi yang berdasarkan suatu kerangka 

yang lebih kohesif berlandaskan rule based framework (Budiman, 2012). Dengan 

kejelasan visi, tujuan, perbaikan struktur organisasi, pengambilan keputusan dan 

mekanisme dispute settlement serta peningkatan peran dan mandat Sekretariat 

ASEAN, diharapkan dapat lebih menjamin implementasi kesepakatan-

kesepakatan ASEAN yang telah dicapai. 
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Untuk mewujudkan harapan dan keinginan bersama ASEAN, yakni hidup damai, 

aman, stabil, makmur, dan sejahtera, Soesastro (2005:32) menambahkan, Piagam 

ASEAN merumuskan secara detail tujuan dan prinsip ASEAN. Tujuan yang ingin 

dicapai sejalan dengan tujuan MEA 2015, yaitu (i) Menciptakan ASEAN sebagai 

pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, dan (ii) Mengurangi kemiskinan dan 

kesenjangan pembangunan diantara negara anggota melalui bantuan dan kerja 

sama yang saling menguntungkan. Dalam hal prinsip kerja sama, ASEAN 

tetapmemegang teguh prinsip yang telah dianut selama ini, yang intinya 

menghormati kedaulatan negari negara lain, serta melakukan konsultasi secara 

insentif atas berbagai permasalahan regional. 

Dalam rangka mengefektifkan dan memfasilitasi proses integrasi dan 

implementasi keputusan, ASEAN Charter memperkuat kelembagaan ASEAN 

dengan meningkatkan peran dan mandat Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN 

akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih dalam KTT ASEAN untuk 

jangka waktu lima tahun dan kemudian dirotasi di antara negara ASEAN yang 

akan berpartisipasi dalam semua pertemuan ASEAN maupun Konferensi 

Internasional lainya. Sekretariat Jenderal juga dapat berpartisipasi 

dalampertemuan ASEAN dengan pihak eksternal. Selain tugas-tugas tersebut, 

Sekretariat Jendral ASEAN juga bertindak selaku Chief Administration Officer of 

ASEAN. 

Mengingat Sekretariat ASEAN bukan lagi representasi kepentingan masing-

masning negara anggota, melainkan representasi kepentingan bersama diwilayah 

kawasan, maka ASEAN Charter menetapkan pembentukan dua badan yang dapat 
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mewakili kepentingan masing-masing negara anggota, yaitu (i) Committe of 

Permnent Representatives to ASEAN, dan (ii) ASEAN National Secretariats 

(Arifin dkk, 2008:14). 

2.2.3 Jadwal Strategis MEA 2015 

Bersamaan dengan ditandatangani ASEAN Charter, para pemimpin ASEAN juga 

menandatangani cetak biru MEA 2015 yang merupakan grand design MEA yang 

berisi jadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-masing pilar MEA. 

Target waktu pencapaian MEA terbagi dalam empat fase yaitu 2008-2009, 2010-

2011, 2012-2013, dan 2014-2015 (Arifin dkk, 2008:15). Cetak biru ini menjadi 

arah bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA 2015. Masing-

masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru 

untuk membentuk kredibilitas ASEAN. 

2.2.4 Menuju Kawasan Bebas Aliran Barang ASEAN 2015 

Salah satu pilar utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah aliran bebas 

barang (free flow of goods) dimana pada tahun 2015 perdagangan barang 

dikawasan ASEAN dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik tarif 

maupun non-tarif (Arifin dkk, 2008:71). Aliran bebas barang merupakan salah 

satu elemen utama dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis 

produksi, sehingga kawasan ASEAN dapat membentuk jaringan produksi regional 

sebagai bagian dari rantai pasokan dunia. 

Upaya untuk mewujudkan ASEAN sebagai kawasan dengan aliran barang yang 

bebas dalam skema MEA sesungguhnya bukanlah hal yang baru, tetapi 
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merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari skema yang telah ditentukan 

sebelumnya, yaitu Preferential Trading Arrangement (PTA) tahun 1977 dan 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 1992 (Budiman, 2012:35). Akan tetapi, 

terdapat perbedaan antara skema PTA, AFTA, dan MEA. PTA dan AFTA lebih 

menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan tarif masuk barang 

kewilayah lain, sedangkan MEA menekankan pada pengurangan dan penghapusan 

hambatan tarif dan non-tarif. Penghapusan hambatan tarif dilakukan untuk sektor 

prioritas yaitu produk pertanian, angkutan udara, otomotif, elektronik, perikanan, 

kesehatan, produk karet, tekstil, pariwisata, produk kayu, dan jasa logistik. 

Sedangkan penghapusan hambatan non-tarif adalah upaya penegasan kembali 

komitmen terhadap penyesuaian kebijakan dan ketentuan non-tarif yang selama 

ini menghambat perdagangan, dan melalui peningkatan tranparansi (Budiman, 

2012:37). 

Fasilitas perdagangan dilakukan melalui evaluasi terhadap kesesuaian dengan 

standar internasional dan kerja sama kepabeanan evaluasi terhadap standar 

internasional dilakukan agar produk ASEAN dapat diterima dan bersaing, baik 

dipasar domestik maupun global, sesuai standar mutu, keamanan, kesehatan, dan 

teknis barang yang diakui secara internasional (Arifin dkk, 2008: 72). Fasilitas 

perdagangan melalui kerja sama kepabeananditujukan agar kegiatan perdagangan 

dan lalu lintas barang dilakukan dengan lebih cepat sehingga dapat menekan biaya 

serta meningkatkan efisiensi perdagangan dikawasan ASEAN. 
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2.2.4.1 Aliran Bebas Sektor Jasa 

Aliran bebas sektor jasa merupakan salah satu elemen penting dalam 

pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi sebagaimana 

cita-cita MEA 2015. Dalam cetak biru MEA 2015 liberalisasi sektor jasa 

bertujuan menghilangkan hambatan penyediaan jasa oleh pemasok ataupun 

pendirian perusahaan jasa baru lintas negara dikawasan ASEAN (Arifin dkk, 

2008:125). Untuk memfasilitasi aliran bebas jasa pada 2015, ASEAN juga 

melakukan perundingan mengenai pengakuan kualifikasi profesional dalam 

rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil dikawasan ASEAN. 

Dengan demikian, liberalisasi sektor jasa terkait erat dengan erus bebas tenaga 

kerja terampil dan dapat terlaksana dengan baik. 

2.2.4.2 Aliran Bebas Investasi 

Penanaman Modal Asing menurut United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD, 2006:7) adalah investasi yang dilakuakan suatu 

perusahaan di sutau negara kepada perusahaan di negara lain dengan tujuan 

mengendalikan operasi perusahaan di negara tersebut. Jadi, dalam PMA 

terjalin hubungan antarperusahaan induk dengan perusahaan afiliasinya 

dinegara lain. Berdasarkan kesepakatan pemimpin negara-negara kawasan 

ASEAN dan cetak biru MEA, prinsip utama untuk meningkatkan daya saing 

ASEAN dalam menarik investor adalah menciptakan rezin investasi yang 

bebas dan terbuka di ASEAN (Arifin dkk, 2008:186). Fasilitas dan kerja sama 

investasi diarahkan untuk menyediakan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan 

prosedur investasi yang lebih trasnparan dan konsisten. 
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2.2.4.3 Aliran Bebas Modal 

Selain perdagangan brang dan jasa, salah satu aspek penting dalam perdaganga 

internasional adalah perdagangan aset (pertofolio). Aliran modal antar negara 

merupakan salah satu indikasi adanya transaksi perdagangan aset yang 

dilakukan antara suatu negara dengan negara lain (Budiman, 2012:15). Dalam 

mencapai aliran modal yang lebih bebas, cetak biru MEA mengelompokkan 

dua inisiatif utama bagi negara-negara ASEAN (Arifin dkk, 2008:224), yaitu 

1.) Memperkuat pengembangan dan integrasi pasar modal ASEAN, dan 2.) 

Meningkatkan aliran modal di kawasan melalui proses liberalisasi. Kedua 

inisiatif tersebut saling terkait satu dengan lainnya mengingat pengembangan 

dan integrasi pasar modal ASEAN sangat dipengaruhi oleh iklim kebijakan 

yang berpotensi memengaruhi besarnya aliran modal di kawasan ASEAN. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu langkah bagi negara-negara 

dikawasan Asia Tenggara untuk mempererat hubungan kemitraan diberbagai 

bidang khusunya dari aspek perekonomian global. Arifin, dkk (2008:1) 

mendefinisikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai suatu perjanjian 

negara anggota ASEAN (Association of South Easth Asia Nations) untuk 

membentuk suatu komunitas ekonomi yang meliputi seluruh kawasan negara-

negara Asia Tenggara (termasuk di dalamnya Indonesia) guna merealisasikan 

pembangunan dan peningkatan ekonomi secara global. 
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Peneliti akan mengevaluasi kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) di Kota Bandar Lampung dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN sebagaimana telah dicanangkan akan terealisasi pada desember 2015 

kelak. Kesiapan tersebut meliputi; 1) Pemaham UMKM tentang Masyarakat 

Ekonomi ASEAN dengan konsep yang meliputi pasar bebas barang dan jasa serta 

faktor produksi dikawasan ASEAN, kawasan investasi negara-negara ASEAN, 

pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, dan integrasi dengan 

perekonomian global, 2) Upaya UMKM dalam rangka menyongsong Masyarakat 

Ekonomi ASEAN, dan 3) Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN. Dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

UMKM, penulis mencoba membandingkan dan menarik garis lurus antara 

kesiapan dan permasalahan yang ada sehingga pada bagian akhir peneliti akan 

mengetahui siap atau tidakkah UMKM Kota Bandar Lampung dalam menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Model Kerangka Penelitian akan disajikan 

pada gambar berikut 2.3 berikut: 
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Gambar 2.3 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

Keterangan: 

1. Pemahaman UMKM tentang MEA akan mendeskripsikan pengetahuan dan 

pemahaman UMKM di Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung tentang 

Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

2. Upaya UMKM menghadapi MEA akan mendeskripsikan upaya-upaya yang 

telah UMKM di Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung persiapkan 

dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

3. Kesiapan UMKM menghadapi MEA akan mendeskripsikan sejauh mana 

kesiapan UMKM di Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
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