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Abstrak 

 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah langkah maju ASEAN dalam 

menciptakan satu kawasan perdagangan bebas di kwasan Asia Tenggara dengan mengacu 

pada lima pilar cetak biru, yakni: aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas 

modal, aliran bebas investasi, dan aliran bebas tenaga kerja terampil. Indonesia sebagai 

salah satu negara pendiri ASEAN tentunya harus bisa memamfatkan MEA tersebut dalam 

meningkatkan ekonomi negaranya. Beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah 

Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka persiapan menghadi MEA tersbut, seperti 

membuat satu badan Komite Nasional persiapan pelaksanaan MEA yang dikoordinatori 

langsung oleh menko Perekonomian. Kemudian dalam meningkatkan daya saing 

ekonomi telah dituangkan dalam program Master Plan Prcepatan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI). Penguatan disektor UMKM sebagai salah satu pendorong kamajuan 

ekonomi bangsa juga menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan 

daya saing yang dituangkan dalam UU Nomor 20 tahun 2008. Perbaikan iklim investasi 

pada pemerintahan SBY juga menjadi program pemerintah dalam rangka persiapan 

menghadapi MEA tersubut agar dapat menarik para investor lokal maupun asing baik 

intra-ASEAN mupun diluar ASEAN yang dituangkan dalam UU penanaman modal 

Nomor 25 Tahun 2007. Langkah-langkah tersebut menjadi salah satu langkah utama 

pemertintah dalam menghadapi persiangan di kawasan maupun global. 

Kata kunci : Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), upaya Indonesia meningkatkan daya 

saing dalam menghadapi MEA. 
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A. Kerangka Pemikiran 

 Dalam penulisan jurnal ini, kami menggunakan beberapa pendekatan yang dinilai 

cukup relevan sebagai alat analisa dalam menjelaskan bagaimana upaya pemerintajh 

dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi Mayarakat Ekonomi 

ASEAN. 

1. Kebijakan Publik 

 Pressman dan Wildavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis 

yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan 

(Winarno, 2013). James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik a relatively stable, 

purposive, course of action or inaction followed by an actor or set of actors in dealing 

with problemor matter of concern (Anderson, 2011) 

2. Pasar Bebas 

Pasca perang dunia ke-2 berakhir berdampak pada politik dan ekonomi dunia yang 

pada akhirnya timbul kritikan-kritikan dalam dunia Hubungan Internasional (HI) yang 

berasal dari mazhab liberal terhadap realisme, yang memandang pesimis terhadap tatanan 

dunia yang dinilia konfliktual. Menurut paham liberal, bahwa tatanan dunia yang adil dan 

menguntungkan dapat dicapai dengan kesalingtergantungan dan meningkatkan 

perdagangan internasional dinilai lebih menguntungkan bagi negata-negara ketimbang 

menciptakan peperangan yang berdampak pada kekeacauan politik dan ekonomi dunia. 

Berangkat dari asumsi di atas, timbulah para pemikir-pemikir liberal yang 

mengedepankan kerjasama yang saling mnguntungkan seperti Norman Angel, yang 

beranggapan bahwa interdependensi akan lebih menguntungkan bagi negara-negara yang 

terlibat. 

Konsepsi ekonomi liberal tentang pasar bebas hal ini tidak terlepas dari pemikir klasik 

Adam Smith, yang memberikan kebebasan terhadap individu dalam mengejar 

kepentingannya dan memberikan batasan negara dalam keikutsertaannya dalam mengatur 

pasar. Lahirnya konsepsi pasar bebas dalam satu kawasan seperti kawasan Uni Eropa 

yang kemudian mengalami kesuksesan di kawasan tersebut, menjadi contoh bagi 
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kawasan lain yang ada di dunia untuk membentuk perdagangan bebas di kawasan yang 

dapat menguntungkan negara-negara anggota. 

Pasar bebas secara operasional dapat diartikan sebagai adanya bentuk prilaku para 

ekonomi yang berinteraksi, dan pertukaran barang yang semakin tanpa rintangan yang 

semakin baik bagi individu. Kemakmuran tidak tumbuh melalui intervensi negara, tetapi 

dengan pembagian kerja  dan ukuran pasar, sehingga pertukaran barang dan faktor 

prduksi secara liberal diarahkan terjadi di seluuh dunia. (Kung, 2002). 

A. Sejarah Pembentukan MEA 

Liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Tenggara dimulai pada pembentukan 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang disepakati pada tahun 1992. Pembentukan AFTA 

didasari atas beberapa faktor. Pertama berakhirnya konflik Kamboja yang mana arah 

baru mempertahankan relevansi ASEAN dari isu tantangan politik dan militer pasca 

perang dingin ke isu ekonomi yang mencuat dalam ASEAN. Kedua, dorongan Singapura 

yang mengandalkan perdagangan bebas mendorong terbentuknya satu kerja sama 

ekonomi yang lebih terbuka dan liberal. Ketiga, keinginan yang kuat untuk mendatangkan 

para investor asing. Dan keempat, terdorong atas motivasi tumbuhnya blok ekonomi 

regional di kawasn lain (Cipto, Cetakan Pertama 2007). 

Tujuan akhir dari kesepakatan AFTA adalah meningkatkan daya saing di kawasan 

regional sebagai basis produksi untuk pasar dunia. Terbentuknya AFTA di kawasan ini 

dilihat sebagai respon dan langkah persiapan untuk bisa bersaing dalam menghadapi 

globalisasi ekonomi. Penciptaan pasar bebas pada AFTA dilakukan dengan penghapusan 

hambatan tarif dan non-tarif di antara anggota ASEAN. Selain dari penurunan tarif bagi 

produk yang diperdagangkan di kawasan ASEAN  melalui skema CEPT (Common 

Effective Preferential Tariff), pembentukan AFTA juga dimaksudkan untuk menciptakan 

pasar yang lebih besar sehingga dapat bersaing dengan China dan sekaligus menarik 

investasi asing (Sungkar, 2009). Namun perlu digaris bawahi bahwa pembentukan AFTA 

bukan sebagai pembentukan pasar yang seluas luasnya. Namun negara masih melindungi 

industri dalam negerinya.  Pembentukan AFTA dalam ASEAN ini kemudian menjadi 
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landasan ASEAN untuk membentuk integrasi ekonomi yang lebih komperensif dengan 

pembentukan ASEAN Economic Community yang disepakati pada Concord II Bali 2003. 

Dalam pengesahan Cetak Biru Komunitas ASEAN (ASEAN Blue Print), 

disepakati 4 (empat) karakteristik utama , yakni untuk mewujdkan ASEAN sebagai: 

1. Pasar tunggal dan basis produksi, dengan 5 (lima) elemen utama yaitu; (i) aliran 

bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran bebas 

tenaga kerja terampil, dan (v) aliran modal yang lebih bebas. Di kelima elemen 

tersebut, pasar tunggal dan bebas produksi juga mncakup 2 (dua) komponen 

penting lainya, yaitu sektor integrasi Prioritas (Sector Integration Priority/ PIS) 

dan kerjasama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan. 

2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan 6 (enam) elemen utama 

yaitu: (i) kebijakan persaingan usaha,(ii) perlindungan konsumen, (iii) hak atas 

kekayaan intelektual (HKI), (iv) pembangunan infrastruktur, (v) perpajakan dan 

(vi) e-commerce 

3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dengan 2 (dua) elemen 

utama yaitu; (i) pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), dan (ii) inisiatif 

integrasi ASEAN (Inisiative for ASEAN Integration/IAI) 

4. Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global, dengan 2 (dua) elemen utama 

yaitu: (i) pendekatan terpadu terhadap ekonomi di luar kawasan, dan (ii)peningkatan 

partisipasi dalam jaringan pasokan global. 

Keempat karakteristik di atas memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu 

sama lain untuk meewujudkan ASEAN sebagi pasar tunggal dan basis produksi. Untuk 

mewujdakan hal itu, ASEAN harus memililki daya saing tinggi dengan kawasan lain 

serta harus memprkecil kesenjangan pembangunan yang terjadi dalam negara-negara 

anggota ASEAN dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal yang berdaya 

saing tinggi. 
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ASEAN Economic Community telah menjadi prioritas utama ASEAN untuk 

mewujdkan integrasi ekonomi kawasan dengan cetak biru Komunitas Ekonomi 

ASEAN (ASEAN Economic Community  Blue Print) yang disepakati pada pertemuan 

Menteri Ekonomi ASEAN ke-39 tahun 2007. Cetak biru Komunitas Ekonomi 

ASEEAN pada pertemuan tersebut menyepakati peta jalan untuk integrasi sektor jasa 

logistik ASEAN sebagai sektor prioritas ke-12 untuk integrasi ASEAN. Ke-12 sektor 

prioritas yang dimaksud adalah produk-produk berbasis pertanian, peralatanan udara, 

otomotif, e-ASEAN elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet dan turunannya, 

tekstil, pariwisata, produk kayu dan jasa logistik. 

Ke-12 prioritas di atas dicanagkan agar sektor-sektor ini berintegrasi dan negara-

negara anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan sektor-sektor tersebut 

dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN.  Selain itu, dilakukan 

pengembangan terhadap sektor prioritas pangan, pertanian dan kehutanan. Hal ini 

bertujuan agar negara-negara anggota ASEAN dapat fokus kepada hasil produksi 

mereka dan dapat melakukan tukar-menukar barang sesama negara anggota ASEAN 

dengan mudah dan tanpa dikenai biaya. Ke-12 priritas tersebut yang termaktum dalam 

cetak biru ASEAN economic Community dapat kita lihat pada tabel di bawah yang 

dibagi berdasarkan jenis dan negara-negara coordinator. 
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Tabel 1: daftar prioritas 

No Daftar Prioritas 

Integrasi 

Negara Koordinator 

1 Agro-Based Product and 

Fisheries 

Myanmar 

2 Air Travel and Tourism Thailand 

3 Automotives, and Wood 

baseed products 

Indonesia 

4 e-ASEAN and Healtcare Singapore 

5 Electronics Filipina 

6 Rubber baseed product, 

Textile and Apparels 

Malaysia 

7 Logistics Vietnam 

 

Tujuan dari cetak biru AEC adalah bagaimana liberalisasi yang dijalankan dengan 

semangat kompotisi yang tinggi dan integrasi penuh dalam perekonomian global. 

ASEAN juga telah merencanangkan beberapa program yakni: mendirikan jaringan 

trensportasi yang terintegrasi, yakni Udara ,Laut, dan Darat, menggembangkan sistem 

Information And Communication Technologies (ICT) yang terintegrasi, membangun 

proyek-proyek jaringan listrik dan pipa gas dengan mngundang pihak swasta untuk 

pembiayaan pembangguan infrastruktur tersebut melalui skema kerjasama Public 

Private Partnership (PPP). 

Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa pembentukan ASEAN Economic 

Community adalah merupakan salah satu pilar utama ASEAN Community namun 

ASEAN Economic Community juga memiliki lima pilar sendiri, yakni: 
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1. Aliran bebas barang (free movement of goods and services) pola ini 

memungkinkan terjadinya pergerakan barang-barang dan jasa tanpa ada hambatan 

(pajak bea masuk, tarif, dan quota), yang merupakan bentuk lanjut dari kawasan 

perdagangan bebas sebagaimana AFTA dengan menghilangkan segala bentuk 

hambatan yang tersisa. 

2. Alian bebas jasa  (freedom  of establishment and provision of services and mutual 

recognition of diplomas) pilar ini menjamin setiap warga negara ASEAN akan 

bebas membuka praktek layanan di setiap wilayah ASEAN tanpa ada diskriminasi 

kewarganegaraan. 

3. Aliran bebas investasi (free for invesment) pilar ini menjadikan seluruh negara 

anggota ASEAN bebas berinvestasi di negra ASEAN lainnya. 

4. Aliran bebas tenaga kerja trampil (freedom of movement for skilled and talented 

labours) pilar ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja 

sesuai dengan tuntutan pasar dan memberi kesempatan kepada setiap pekerja untuk 

menemukan pekerjaan terbaik sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. 

5. Aliran bebas modal (free flow of capital) konsep ini akan menjamin bahwa modal 

atau kapital akan bisa berpindah secara leluasa diantara negara-negara anggota 

ASEAN, yang secara teoritis memungkinkan adanya penanaman modal secara 

bebas dan efisiens. (Nurfutasari, 2014) 

yang berdaya saing tinggi. 

B. Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA 

 Beeberapa langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah Susilo Bambang 

Yudhoyono dalam mempersiapkan Indpnesia menghadapi MEA tersebut. beberapa 

langkah-langkah tersebut tersebut dituangkan dalam bentuk program, intruksi Presiden, 

dan revisi undang-undang penanaman modal. 

1. Pembentukan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 

Sebelum masa akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang pembntukan 
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Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dikenal 

dengan sebagai Komite Nasional sebgaimana tecantum dalam pasal 1 (satu). Adapun 

tugas Komite Nasional ini sebagimana yang diatur dalam pasal 2 (dua) adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) 

b. Mengoordinasikan percepatan peningkatan daya saing nasional dalam rangka 

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN  

c. Mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam 

persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya 

saing nasional 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder) terhadap persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

serta peningkatan daya saing nasional. 

Adapun susunan keanggotaan dalam Komite Nasional ini diketua oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua I oleh Menteri Luar Negeri, Wakil 

Ketua II oleh Menteri Perdagangan, Wakil Ketua III oleh Ketua Umum Kamar Dagang 

dan Indusrti, dan Sekretaris oleh Ketua Umum Pengusaha Indonesia. Adapun yang 

termaksuk kedalam keanggotan Komite Nasional adalah para  Menteri-Mentri, 

Sekretaris-Sekretaris Kabinet,  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala 

Badan Standadrisasi Nasional, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Ketua 

Forum Gubernur se-Sumatra, Ketua Forrum Gubenur se-Jawa, Ketua Forum Gubernurse-

Kalimantan, Ketua Forum Gubernur se-Sulawsi, Ketua Forum Gubernur se- Bali-Nusa 

Tenggara, Ketua Forum Gubernur se-Papua Kepulauan Maluku, para Rektor-Rektor 

Universitas yang ada di Indonesia, dalam hal ini Rektor Univesitas Indonesia, Unversitas 

Hasanuddin,  Universitas Andalas, Univesitas Mulawarman, Univesitas Pettimura, 

Universitas Udayana, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Karen 

Agustiawan, Arif Yahya, Prof.Dr. Dididk Junaidi Rahcbini, Chris Kanter, Soebronto 

Laras, Intan Karoppo, Shinta Widjaja Kamdani, Fachry Thaib, Hariyadi B. Sukamdani, 
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Franky Widjaja, Wisnhu Wardhana, Umar Juoro, M.A,. MAPE, Emirsyah Satar, dan Ir. 

Amir Sambodo, MBA. 

Para menteri dan kepala badan harus berpedoman kepada program menuju pasar dan 

landasan produksi tunggal dengan fokus pada “Peningkatan Daya Saing dan 

Pemanfaatan Komitmen AEC, yaitu komitmen untuk melaksanakan arus barang, jasa, 

investasi secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sektor integrasi yang 

diprioritaskan dan perdagangan makanan, pertanian dan kehutan. Semua ini ditujukan 

untuk meraih wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan pemusatan perhatian 

pada kebijakan persaingan, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, 

perpajakan dan perdagangan secara eletronik (e-commerce) serta Menuju Kawasan 

dengan Pembangunan Ekonomi yang Seimbang, yang fokus kepada Pengembangan 

Sektor Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan 

secara berkala kepada Presiden. 

2. Penguatan daya saing ekonomi  

Penguatan daya saing ekonomi yang dilakukan indonesia diterapkan dalam 

kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 2011-2025 yang ditetapkan pada 2011 lalu telah menjadi salah satu priotitas 

pemerintah Susilo Bambang Yudhoyona dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 

MP3EI menjadi sangat penting bagi Indoneisa mengingat Indonesia adalah negara 

dengan luas kawasan terbesar, penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya di 

kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama 

negara-negara di Asia Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan 

diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN dan terdapatnya Asean – China 

Free Trade Area (ACFTA) mengharuskan Indonesia meningkatkan daya saingnya guna 

mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa MP3EI terencana atas kondisi global dan kawasan yang terus 
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berkembang. Pada bagian ini, kita akan membahas rancangan dan apa saja yang telah 

dicapai Indonesia dari program MP3EI tersebut. 

A. Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia 

  Masteplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tercemin 

dalam visi “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan 

Makmur”. Program MP3EI yang telah diancang pemerintah ini bertujan untuk 

menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per 

kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian 

(PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan 

pertumbuhan ekonomi ril sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 

8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan 

dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 

menjadi 3,0 persen pada 2025. Strategi pembangunan melalui program MP3EI yang 

digagas pemerintah adalah peningkatan potensi ekonomi wilayah melelui koridor 

ekonomi, penguatan konektivitas nasional, dan penguatan kemampuan SDM dan IPTEK 

Nasional. 

 

Sumber: Buku Panduan MP3EI 
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Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu: 

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi 

dari pengelolaan aset dan akses (potensi)  Sumber Daya Alam (SDA), geografis 

wilayah, dan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui penciptaan kegiatan ekonomi 

yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta 

integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan 

perekonomian nasional. 

3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun 

pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju 

innovation-driven economy. 

Pada program MP3EI ini, ditentukan 22 (dua puluh dua) program kegiatan, yakni: 

tekstil, makanan dan minuman, besi baja, alustsista, kelapa sawit, karet, kakao, 

peternakan, perkayuan, minyak dan gas, batu bara, nikel, tembaga, bauksit, perikanan, 

pariwisata, pertanian pangan, jabodetabek area, selat sunda, peralaran teansportasi, 

telematika, dan perkapalan. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran 

strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis 

masing-masing pulau) telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi dengan tema 

pembangunan di masing-masing koridor adalah sebagai berikut:  

1. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai Sentra produksi 

dan pengolahan hasil  bumi dan lumbung energi nasional. 

2. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai Pendorong industri dan 

jasa Nasional. 

3. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai Pusat produksi 

dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi Nasional. 

4. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai Pusat produksi dan 

pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan 

Nasional. 
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5. Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai Pintu 

gerbang pariwisata dan pendukung pangan Nasional. 

6. Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai 

Pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan Nasional. 

Program MP3EI yang telah dirancang Pemerintah ini diharapkan dapat 

meningkatkan Pendapaan Domestik Bruto (PDB) dengan berfokus pada 8 program 

utama, yaitu: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika, 

dan pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 

kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategisnya masing-

masing di koridor yang bersangkutan. Untuk mendukung pengembangan kegiatan 

ekonomi utama, telah diindikasikan nilai investasi yang akan dilakukan di keenam 

koridor ekonomi tersebut sebesar sekitar Rp 4.012 Triliun. Dari jumlah tersebut, 

Pemerintah akan berkontribusi sekitar 10% dalam bentuk pembangunan infrastruktur 

dasar, seperti: jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, serta rel kereta dan pembangkit 

tenaga listrik, sedangkan sisanya diupayakan akan dipenuhi dari swasta maupun Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan kolaborasi antara BUMN dan swasta. (Pertanian, 

2011) 

a) Realisasi dan Capaian Program MP3EI 

 Perkembangan pelaksanaan program MP3EI sejak dilaunching oleh Presiden 

Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2011 menunjukkan perkembangan yang sangat 

menggembirakan. Investasi proyek MP3EI di seluruh koridor ekonomi menunjukkan 

bahwa total nilai investasi mencapai Rp. 4.335 Triliun, yang terdiri atas  investasi sektor 

riil sebesar Rp. 2.447,3 Triliun, sektor infrastruktur sebesar Rp. 1.888,6 Triliun dan 

SDM-Iptek sebesar Rp. 18,6 Triliun.  Adapun proyek MP3EI yang telah dilaksanakan 

(s.d Maret 2013) di seluruh koridor ekonomi sebanyak 209 proyek dengan nilai investasi 

sebesar Rp. 603 Triliun. (Panduan-MP3EI-.pdf, 2013) Pada program MP3EI peran 

swasta terlihat memiliki peran penting dalam realisasinya. 
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 Proyek sektor jalan sejumlah 44 proyek memiliki nilai investasi sebesar Rp. 

184.616 Milyar. 2 (dua) proyek sudah berhasil difasilitasi hingga tahun 2013 dengan 

realisasi nilai investasi  Rp. 8.226 M (4,5 %).  Proyek prioritas untuk ditangani tahun 

2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) proyek senilai Rp. 110.120 Milyar. Sebanyak 17 

(tujuh belas) proyek masih harus dikonfirmasikan pada perusahaan terkait 

perkembangannya, dengan nilai investasi sebesar Rp. 66.270 Milyar. ( Komitmen 

Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur indonesia.pdf, , 2015). 

3. Penguatan daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM) 

Pada bagian ini, kita akan membahas tentang gambaran secara umum tetkait tentang 

UMKM yang ada di Indonesia serta sumbangsinya terhadapa perekonomian Indonesia, 

dan yang paling mendasar adalah upaya pemerintah dalam mengembanngkan UMKM 

yang ada di Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. Sebelum kita memaparkan terkait program apa saja yang telah dilaksanakan 

pmerintah dalam pemebrdayaan UMKM, akan kita jelaskan terlebih dahulu profil 

UMKM yang ada di Indonesia. 

Pengertian UMKM sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2008 adalah sebagi berikut: 

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

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro (memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp50 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 Juta). 

2. 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 (memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 Juta 

sampai dengan paling banyak Rp500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
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usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 Juta sampai dengan 

paling banyak Rp2.5 Milyar).  

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan 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 (memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp500 Juta sampai dengan paling banyak Rp10 Milyar tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan  lebih dari 

Rp2.5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp50 Milyar). (Indonesia, Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, 2008) 

Profil dan karakteristik UKM yang ada di Indonesia dapat kita tinjau dari beberapa 

aspek, yakni: Permodalan, Skala usaha, Macam usaha,  Tingkat pendidikan pengusaha 

maupun karyawan. 

Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan sumbagan positif terhadap 

pembagunan ekonomi Indonesia. Menyumbang disektor pendapatan bruto daerah (PDB), 

dan mmbuka lapangan usaha serta dapat mungurangi kesenjangan gap dalam hal 

pendapatan. 

Usaha kecil dan menengah juga merupakan tulang punggung perekonomian ASEAN. 

Pada umumnya, jumlah UKM ada lebih dari 96% dari keseluruhan perusahaan dan 

memiliki sekitar 50% sampai dengan 85% pekerja domestik di banyak negara anggota 

ASEAN. Sementara itu, kontribusi UKM, terhadap GDP adalah antara 30%-53% dan 

kontribusi terhadap ekspor adalah 19%-31%. (Perdagangan, 2011).  Di Indonisa, UKM 

telah menjadi salah satu fakr pendorong dalam pereknomian Indonesia yang tentunya 

dengan adanya MEA tersebut, akan menjadi salah satu peluang bagi UKM Indonesia 

dalam memperoleh peluang sekaligus tantangan baru bagi para pelaku UKM di Indnesia. 

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini telah melakukan upaya dalam penignkatan daya saing 

UMKM. 
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a) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Upaya membangun UMKM 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam 

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi Mikro dan Kecil. program ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan 

dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Ada 3 (tiga) tujuan dari 

pembentukan program KUR, yakni: pertama, Mempercepat pengembangan Sektor Ril 

dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Kedua, 

Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada 

Lembaga Keuangan. Ketiga, Sebagai upaya penanggulangan pengentasan kemiskinan 

dan perluasan kesempatan kerja. 

 Adapun aktor yang terlibat dalam program KUR ini adalah adalah pemerintah, 

yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen 

Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen 

Perindustrian, Departmen Perdagangan, Departemen BUMN, Departemen Nakerteans 

dan Kementerian Koperasi dan UKM). Kedua, Lembaga penjaminan, yakni PT. (Persero) 

Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit 

Indonesia (Perum Jamkrindo), Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara. Ketiga, 

Perbankan yang betindak sebagai penerima jaminan yang kemudian menyalurkan kredit 

kepada UMKM dan Koperasi. Sampai dengan saat ini, ada 7 (tujuh) Bank Umum yang 

betindak sebagai penerima dan penyalur dan 26 (dua puluh-enam) ) Bank Pembangunan 

Daerah (BPD). Sumber dana penyaluran KUR adalah 100 %  (seratus persen) bersumber 

dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat (tabungan, giro,   dan 

deposito). Adapun Kriteria calon penrima KUR adalah sebagai berikut: 

1. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak 

sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah. 

2. Dapat sedang menerima kredit konsumtif. 

3. Dalam hal  UMKMK  masih tercatat pada Sistem Informasi Debitur BI, tetapi telah 

melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas Bank sebelumnya. 
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4. Perbaikan Iklim Investasi 

 Pembagunan berbasis investasi telah dimulai sejak pemerintahan Orde Baru di 

bawah pemerintahan Soeharto. Pembangunan berbasis investasi ini tampaknya 

pembangunan yang berlandaskan paham liberal sebagai “resep’ untuk membangun 

perekonomian suatu bangsa. Nagara seperti China dan India telah menerapakan resep ini 

dan mampu tampil sebagai negara yang maju yang mulai ‘menyaingi’ Amerika dan 

negara-negara Erpoa. Apa yang telah dilakukan China dan India bisa dikatankan menjadi 

dorongan bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara untuk dapat 

menyainggi kedua negara tersebut, mengingat kedua negara tersebut berada pada benua 

yang sama yakni Asia. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahawa apa yang telah 

dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara adalah salah satu bentuk persaingan global 

dalam memperebutkan kepercayaan untuk mendatangkan para investor asing. 

 Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand juga 

melakukan hal yang sama. Mereka telah berupaya untuk melakukan perbaikan iklim 

investasi yang baik di negaranya untuk dapat mendatangkan para investor masuk 

kenegaranya. Bagaimana dengan Indonesia? Hal ini lah yang akan kita bahas secara 

ringkas bagimana upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik di 

bumi pertiwi ini. 

 Pemerintah Indonesia di bawah presiden Susolo Bambang Yudhoyono telah 

berupaya melakukan perbaikan iklim invstasi yang dituangkan dalam bentuk Inpres. 

Bentuk Inpres tersebut adalah paket kebijakan investasi Nomor 3 tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (PM). (Indonesia, 

ndang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman, 2007 ) 

Pada isi Undang-undang  Nomor 25 tahun 2007 tentang penanamn modal yang 

tecantum dalan Bab ke-dua pasal 3 poin 2 tersebut, setidaknya ada beberapa tujuan 

dari penyelenggaraan penanaman modal tersebu, antara lain untuk: 

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 

2. menciptakan lapangan kerja; 

3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 
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5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 

6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan mengolah ekonomi potensial 

menjadi kekuatan ekonomi ril dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri; dan 

7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Kesimpulan 

 Lahirnya  ASEAN Economic Community dalam ASEAN meruupakan langkah 

maju ASEAN dalam menciptakan liberalisasi ekonomi di kawasan. Setidaknya ada lima 

pilar yang cetak biru ASEAN dalam mewujudkan liberalisasi tersebut seperti yang telah 

di jelaskan di tatas, yakni: aliran bebas barang, aliran bebas modal., aliran bebas tenaga 

kerja terampil, aliran bebas investasi dan aliran bebas jasa. Dari kelima hal tersebut pada 

masing-masing negara anggota telah melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan dalam 

mewujudkan liberalisasi tersebut. 

 Dari beberapa upaya yang telah diambil, terlihat bahwa pemerintah Indonesia 

dalam hal ini tentunya memiliki peluang besar dalam memamfaatkan liberalisasi tersebut, 

namun langkah-langkah tersebut realitasnya tidak terlaksana dengan baik pada tataran 

bawah. Seperti pada pemahaman masyarakat tentang MEA yang tidak dilaksanakan 

dengan baik oleh komite nasional dalam mengimpormasikan MEA tersebut. 

 Pergantian tonggak pemerintahan pada 2014 lalu, membuat program maupun 

langkah-langkah yang dulunya diambil oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono 

kini tegantikan dengan program-program dal arah kebijakan yang baru pula, seperti 

program poros maritime dan program jangka panjang 2014-2019. Meski demikian, 

langkah-langkah seperti penguatan daya saing UMKM sampai saat ini masih terus 

dilanjutkan oleh pemerintah Jokowi Dodo.  
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