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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkuat di wilayah 

ASEAN. World Bank telah mengeluarkan data bahwa Indonesia menempati 

urutan ke 16 dalam peringkat Gross Domestic Product, menempati urutan teratas 

dari negara-negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara, dengan nilai 

sebesar 932.259 USD1. Indonesia dengan kemampuan ekonominya tersebut 

memiliki potensi untuk mengembangkan dan mengunggulkan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di antara negara-negara di ASEAN. UMKM seharusnya 

sebagai sektor harus memiliki inovasi serta kreativitas agar dapat bersaing dengan 

industri yang telah memiliki nama besar. Saat ini, posisi UMKM menjadi fokus 

utama untuk berperan dalam ASEAN Economic Community (AEC) sebagai 

representasi unggul dari Indonesia2. Potensi dari UMKM sedang terus-menerus 

dikembangkan dan diberikan pengarahan juga pelatihan terkait standar serta 

produk guna meningkatkan kualitas dagangnya di dalam maupun luar negeri 

termasuk dalam level provinsi khususnya. 

Kerajinan ukir dari Jepara, kerajinan patung dari Papua, serta keripik apel 

atau buah yang menjadi komoditas Malang atau bahkan Jawa Timur contohnya, 

sudah menjadi komoditi ekspor. Berbagai produk hasil UMKM yang saat ini 

                                                           
1World Bank, Gross Domestic Product 2016, 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf, 2016, hal.1 
2Dwi Resti Pratiwi, Penguatan Daya Saing UMKM Melalui Peningkatan Peran E-Commerce, 

Jakarta, Dewan Redaksi APBN, http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-

file/buletin-apbn-public-14.pdf, 2016, hal. 2 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-14.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-14.pdf
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sudah tersebar di berbagai belahan dunia, menjadi potensi yang sangat besar. 

Selain hal itu, diimplementasikannya ASEAN Economic Community tahun 2015 

merupakan momen yang penting bagi pelaku industri di Indonesia termasuk 

UMKM untuk memperluas pasar. 

AEC bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar dan basis 

produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, 

investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. Kedua, 

ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen 

peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, 

pengembangan infrastruktur perpajakan, and e-commerce. Ketiga, ASEAN 

sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen 

pengembagan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk 

Negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam). Keempat, 

ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian 

global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar 

kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi sosial.3 

Indonesia sebagai salah satu negara inisiator ASEAN, perlu menunjukkan 

komitmennya dalam menerapkan AEC. Sejak 2015, Indonesia telah menerapkan 

ASEAN Community dimana masyarakat Indonesia dapat merasakan pasar bebas 

untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pasca diberlakukannya AEC keterlibatan 

kegiatan jual beli barang maupun jasa di Indonesia semakin mengalami 

                                                           
3AEC Center Indonesia, Tujuan ASEAN Economic Community, diakses dari 

http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/tujuan, pada tanggal 7 Desember 2016, pukul 

09.26 WIB. 

http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/tujuan
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peningkatan. Tiga tahun sejak dilaksanakannya AEC, sebagai contoh dalam skala 

nasional, perusahaan transportasi berbasis online GO-JEK baru saja melakukan 

ekspansinya ke Vietnam, yang akan disusul ke negara-negara Asia Tenggara 

lainnya seperti Singapura, Filipina, dan Thailand. Nadiem Makarim pendiri GO-

JEK menegaskan, bahwa masyarakat Singapura, Vietnam, Filipina, serta Thailand 

merasa tidak memiliki cukup pilihan atas layanan transportasi berbasis online.4  

Nadiem Makarim juga menjelaskan bahwa ekspansi GO-JEK di negara-negara 

tetangga juga melibatkan aktor-aktor lokal serta pemerintah. Sampai saat ini aset 

GO-JEK sudah mencapai 39.98 Trilliun rupiah. Fenomena tersebut menunjukkan 

bahwa sejak tiga tahun diberlakukannya AEC, bidang jasa bisa berkontribusi lebih 

mudah dan cepat dalam ekspansi di pasar bebas ASEAN. Hal ini menjadi salah 

satu contoh, bagaimana perusahaan dalam negeri bisa melebarkan sayapnya 

hingga ke luar negeri, khususnya di kawasan Asia Tenggara. 

Tidak hanya perusahaan, Pemerintah juga melihat segala peluang dari 

diberlakukannya AEC. Sebagai salah satu bentuk tanggapan langsung atas AEC 

adalah Pemprov Jawa Timur mulai memanfaatkan segala potensi yang berasal 

dari UMKM di wilayah Jawa Timur, dan melihat AEC sebagai jalan agar usaha-

usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berekspansi, serta merealisasikan cita-

cita untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui UMKM khususnya di 

wilayah Asia Tenggara.5 Kesadaran akan potensi AEC direalisasikan melalui 

Jatim Mart, yang merupakan perwujudan konsep “Jatimnomics” dan sebuah 

                                                           
4Go-Jek Ekspansi ke Empat Negara Asia Tenggara, 2018, Tirto.id, diakses 30 September 2018 

melalui https://tirto.id/go-jek-ekspansi-ke-empat-negara-di-asia-tenggara-nbsp-cK3N 
5Soekarwo, Jatimnomics: Sebuah Model Indonesia Incorporated, Elex Media Komputindo, 2016, 

hal 27. 
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pelayanan terpadu untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa bagi Perusahaan 

Kecil dan Menengah Jatim, tidak hanya di tingkat ASEAN namun juga ke 

Tiongkok hingga Eropa.6 

Jatimnomics adalah konsep yang ditawarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa 

Timur tahun 2014-2019, Soekarwo. Jatimnomics adalah sebuah strategi yang 

dicanangkan oleh Pemprov Jawa Timur untuk memperkuat tiga aspek dalam 

ekonomi, yakni produksi, pembiayaan yang kompetitif, dan pemasaran.7 Jatim 

Mart sebagai salah satu model bisnis yang merepresentasikan serta 

memberdayakan UMKM berada di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat 

berekspansi hingga ke Singapura. Jatim Mart, pada saat pendiriannya, 

direncanakan akan melebarkan sayapnya hingga Vietnam, Thailand, dan 

Malaysia. 

Jatim Mart pada saat diresmikannya berlokasi di Big Box Building Jurong 

East, Singapura hingga tahun 2017 bulan September dipindahkan ke kawasan 

industri, Genting Lane. JATIM Mart sendiri memiliki rekan bisnis untuk 

mempermudah proses ekspor ke wilayah Tiongkok, India serta Eropa, yakni S.E.A 

Business Center yang berlokasi di Singapura. Sayangnya, UMKM menghadapi 

faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan 

kinerjanya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah terbatasnya akses terhadap 

                                                           
6“Jatim Mart” Perkuat Produk Unggulan Jatim di Pasar ASEAN (2016), Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Jawa Timur, diakses 2 April 2018 

http://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=jatim-mart-perkuat-produk-unggulan-jatim-

di-pasar-asean/ 
7Pakde Karwo Tawarkan Konsep Jatimnomics, 2016, Jawa Pos Edisi 21 September 2016, diakses 

pada 20 September 2018 melalui https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-

pos/20160921/281784218564757 

http://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=jatim-mart-perkuat-produk-unggulan-jatim-di-pasar-asean
http://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=jatim-mart-perkuat-produk-unggulan-jatim-di-pasar-asean
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permodalan, terbatasnya terhadap akses ke pasar, dan terbatasnya akses informasi 

mengenai sumber daya dan teknologi.8 

Melalui S.E.A Business Center Jatim Mart, diharapkan bisa mengatasi 

kendala yang dihadapi sebagai UMKM. Sementara, S.E.A Business Center 

berperan sebagai distributor dalam pemasaran produk-produk UMKM di Jatim 

Mart untuk pangsa pasar luar negeri. Selain itu, S.E.A Business Center juga turut 

memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Jatim Mart ke berbagai negara 

di ASEAN, sebagai bentuk partisipasi dalam AEC. Namun pada praktiknya Jatim 

Mart terlihat memiliki beberapa permasalahan dalam strategi pemasarannya. Jatim 

Mart yang berlokasi di Singapura mengalami penurunan transaksi, serta Jatim 

Mart sendiri belum dikenal sebagian besar masyarakat di Indonesia.9 Hal ini 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi strategi Pemprov Jawa 

Timur untuk mengekspansi pasar UMKM Jatim di Asia Tenggara. 

Selain membuat wadah untuk pelaku UMKM dengan bekerja sama dengan 

badan swasta asing, Pemprov Jawa Timur juga melakukan beberapa strategi 

lainnya, seperti mengadakan seminar dan pelatihan bagi UMKM yang ada di Jawa 

Timur. Salah satunya adalah seminar bertajuk “Merekonstruksi Arah 

Pembangunan Nasional Menuju Daya Saing Bangsa di Era Masyarakat Ekonomi 

ASEAN” yang diadakan tahun 2016 di Universitas Airlangga Surabaya.10 

Sementara itu, Kota Kediri bersama dengan Dinas Koperasi (Dinkop) UMKM 

                                                           
8Sri Susilo, Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Implementasi CAFTA 

dan MEA, Yogyakarta, Buletin Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta,2010, hal 71 
9Amrozi Amenan, Minim Transaksi, Pemprov Jatim Evaluasi Gerai Jatim Mart di Singapura, 

Berita Satu, 2017, hal 1 diakses melalui https://www.beritasatu.com/ekonomi/415533/minim-

transaksi-pemprov-jatim-evaluasi-gerai-jatim-mart-di-singapura 
10Universitas Airlangga, Para Tokoh Berbagi Strategi Menghadapi MEA, Surabaya, 2016 diakses 

melalui http://news.unair.ac.id/2016/12/14/para-tokoh-berbagi-strategi-menghadapi-mea/ 
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menempuh strategi melalui permodalan dengan bunga 4% dengan dana 

penyertaan sebesar Rp 9 miliar.11 Strategi ini diperuntukan bagi pengembangan 

UMKM di wilayah Kediri. 

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemprov Jawa Timur menjalankan 

langkah-langkah strategis sebagaimana wirausaha atau pebisnis menjalankan 

usahanya dalam kerangka Government as Entrepreneur. Kerjasama yang 

dilakukan oleh Pemprov Jatim memang bukanlah hal yang baru, namun dalam 

beberapa hal diatas yang diangkat sebagai objek usaha adalah pelaku UMKM, 

yang memiliki modal terbatas bila merujuk pada pengertian UMKM itu sendiri. 

Penelitian ini hendak menganalisis strategi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim 

serta kemungkinannya untuk bisa diadaptasi lalu diimplementasikan oleh 

pemerintahan kota lainnya. Karena hal ini dapat menjadi peluang bagi aktor sub-

nasional untuk menunjukkan kemampuannya dalam bekerjasama dengan berbagai 

pihak, hingga ke level internasional. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Untuk membahas permasalahan ini, peneliti merumuskan suatu pertanyaan 

yaitu, bagaimana strategi Pemprov Jawa Timur dalam memasarkan serta 

mengembangkan produk UMKM di Pasar ASEAN ? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni untuk menganalisa strategi sektor 

                                                           
11Asmaul Chusna, Kediri Siapkan 9 Milyar Untuk Modal Bergulir, Kediri, Antara Jatim, 2018, 

hal.1 diakses melalui https://jatim.antaranews.com/berita/249880/kediri-siapkan-rp9-miliar-untuk-

modal-bergulir 
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ekonomi yang digunakan oleh Pemprov Jawa Timur untuk merealisasikan 

terciptanya kualitas UMKM Indonesia khususnya Jawa Timur yang dapat 

bersaing di Pasar ASEAN melalui kerjasamanya dengan beberapa aktor, yakni: 

1. Untuk mengetahui strategi Pemprov Jawa Timur dalam memasarkan 

produk UMKM dipasar ASEAN. 

2. Untuk mengetahui strategi Pemprov Jawa Timur dalam 

mengembangkan produk UMKM yang akan dipasarkan ke ASEAN. 

3. Untuk mengetahui strategi yang yang ditempuh dalam memaksimalkan 

potensi UMKM di Jawa Timur yang dapat menyokong perekonomian 

industri kecil menengah di Jawa Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat  Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat teori dan menambah 

kajian baru mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan untuk 

memaksimalkan potensi daerah dalam persaingan pasar global, serta dampak yang 

diambil oleh pemerintahan domestik dalam kebijakan yang diambil untuk 

berpartisipasi dalam pasar global. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam 

mengimplementasikan strategi yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan potensi suatu lembaga atau perusahaan untuk dapat 
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bersaing dalam skala internasional serta menganalisa kebijakan yang 

diambil oleh Pemerintah yang bisa berpengaruh terhadap keadaan 

domestik. 

2. Bagi pihak lain seperti yang terkait seperti Pemerintah, maupun 

pelaku usaha bisnis diharapkan dapat menjadi acuan untuk lebih 

memperhatikan serta mempertimbangkan strategi yang diambil untuk 

memaksimalkan potensi yang ada dan mengurangi dampak dari 

kebijakan Pemerintah yang telah dibuat. 

1.5   Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, tulisan akan didukung oleh pernyataan-pernyataan 

yang merujuk pada hasil penelitian terdahulu, yang berfungsi untuk mendukung 

pembuktian sebuah permasalahan yang telah diteliti. Penelitian terdahulu 

membantu penelitian ini untuk membantu dalam memperkaya data. Dengan 

penelitian terdahulu diharapkan dapat membantu menjawab rumusan masalah 

bagaimana strategi yang diambil oleh Pemprov Jatim melebarkan sayapnya di 

pasar ASEAN. 

Fleksibilitas Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah12, 

penelitian yang dilakukan oleh Achma Hendra Setiawan, yang dipublikasikan 

dalam bentuk Jurnal, memaparkan bahwa UMKM adalah aktor penting dalam 

sektor ekonomi sebuah negara. Pengembangan dan pertumbuhan UMKM 

merupakan salah satu motor penggerak yang krusial bagi pembangunan ekonomi 

                                                           
12Achma Hendra Setiawan, Fleksibilitas Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, 

Semarang, Universitas Diponegoro, 2004 
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di banyak negara di dunia. Berdasarkan pengalaman di negara-negara maju 

menunjukkan bahwa UMKM adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, 

pertumbuhan jumlah wirausahawan yang kreatif dan inovatif dan penciptaan 

tenaga kerja terampil dan fleksibel dalam proses produksi untuk menghadapi 

perubahan permintaan pasar yang cepat.13 Dalam pengembangan UMKM, ada 

empat tahap pasti yang akan dilalui UMKM, yaitu tahap memulai usaha (start-

up), tahap pertumbuhan (growth), tahap perluasan (expansion), dan sampai 

akhirnya merambah ke luar negeri (going overseas). Pembinaan UMKM empat 

tahap ini merupakan model pengembangan UMKM yang telah berhasil diterapkan 

oleh beberapa UMKM. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Achma, Indonesia dirasa belum memiliki sebuah model yang komprehensif yang 

dapat diterapkan sebagai model pembinaan untuk jangka menengah maupun 

jangka panjang. 

Dalam penelitian tersebut Achma memaparkan beberapa strategi 

pengembangan UMKM yang seharusnya dilakukan. Strategi tersebut adalah 

kemitraan usaha yakni hubungan kerja sama usaha di antara berbagai pihak yang 

sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling 

mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan 

pengembangan UMKM oleh usaha besar.  Lalu permodalan untuk UKM yang 

pada umumnya UMKM pasti mempunyai masalah dalam permodalan, baik 

ditinjau dari mobilisasi modal awal (start-up capital) dan akses ke modal kerja 

jangka panjang untuk investasi. Untuk memobilisasi modal awal perlu dipadukan 

                                                           
13Ibid hal. 119 
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tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan, 

sedangkan untuk meningkatkan akses permodalan perlu pengoptimalan peranan 

bank dan lembaga keuangan mikro untuk UMKM. Yang terakhir adalah, modal 

ventura. Pada praktiknya UMKM kurang memahami prosedur atau persyaratan 

yang diwajibkan oleh lembaga perbankan, sebaliknya lembaga perbankan 

seringkali juga memberikan persepsi inferior mengenai potensi UMKM. Hal ini 

menimbulkan terjadinya distorsi dalam pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, 

modal ventura dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. 

Menurut Keppres No. 61 Tahun 1998, perusahaan modal ventura adalah badan 

usaha yang melakukan usaha pengembangan dalam bentuk penyertaan modal ke 

dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu 

tertentu. Pembiayaan dengan modal ventura ini berbeda dengan bank yang 

memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Usaha modal 

ventura memberikan pembiayaan dengan cara ikut melakukan penyertaan modal 

langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Perusahaan yang dibiayai disebut 

perusahaan pasangan usaha (Investee Company), sedangkan pemodal yang 

membiayai disebut perusahaan pemodal (investment company atau venture 

capitalist). 

Strategi pengembangan UMKM dapat didasarkan pada sumber daya 

internal yang dimiliki (resource-based strategy).14 Strategi yang memanfaatkan 

sumber daya dari lokal berkualitas superior untuk menghasilkan kemampuan 

UMKM sendiri dan menghasilkan nilai tambah (value added) sehingga UMKM 

                                                           
14Ibid, Hal. 120 
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memiliki keunggulan tersendiri. Diharapkan, perusahaan kecil tidak terlalu 

bergantung kepada Pemerintah atau aktor lainnya. Dalam temuannya, strategi 

pengembangan UKM yang ideal untuk diterapkan di negara-negara berkembang 

adalah dengan mengorganisir para pelaku bisnis UMKM. Kerjasama dan 

sekaligus persaingan antarsesama UMKM di subsektor yang sama di dalam suatu 

kelompok akan meningkatkan efisiensi bersama (collective efficiency) dalam 

proses produksi, spesialisasi yang fleksibel (flexible specialization), dan 

pertumbuhan yang tinggi15. 

Setelah meninjau berbagai strategi yang bisa diterapkan oleh UKM serta 

UMKM yang dapat diimplementasikan secara umum, penulis menggunakan 

penelitian yang dilakukan oleh Sri Susilo sebagai bahan acuan berjudul Strategi 

Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Implementasi 

CAFTA dan MEA.16 UMKM di Indonesia memiliki jumlah yang sangat tinggi, 

sebanyak lebih dari 57 juta unit UMKM sudah didirikan tahun 2013. UMKM di 

Indonesia juga mampu menyerap 77,678.498 ribu orang atau sebesar 96.77% dari 

total tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha skala kecil, menengah, dan 

besar17. Data-data tersebut memperlihatkan peluang bagi UMKM di Indonesia 

untuk dapat menjadi pemeran utama dalam MEA. Berdasarkan hasil penelitian 

dalam bentuk jurnal ini, Sri Susilo juga memaparkan bahwa dalam World 

Economic Forum (WEF), peringkat daya saing global Indonesia tahun 2010 – 

2011, mengalami kenaikan menjadi peringkat ke-44, setelah periode sebelumnya 

                                                           
15Ibid, hal. 120-121 
16Sri Susilo, Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, 2010. 
17Sri Susilo, Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Implementasi 

CAFTA dan MEA, Yogyakarta, Buletin Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta,2010, hal 70 
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pada peringkat ke-54. Di tingkat ASEAN, peringkat Indonesia lebih baik 

dibanding peringkat Vietnam (59), Filipina (85), dan Kamboja (109). Namun, 

Indonesia berada di peringkat kelima, di bawah Singapura sebagai peringkat 

pertama, Malaysia kedua, Brunei ketiga, dan Thailand keempat. 

Untuk meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia, Pemerintah 

tentunya mempunyai peran yang sangat penting. Peran Pemerintah diharapkan 

sebagai komplementer untuk mendorong berbagai upaya yang telah dilakukan 

UMKM secara mandiri untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan iklim usaha 

yang kondusif yang diciptakan oleh Pemerintah, maka bisa memudahkan UMKM 

untuk meningkatkan daya saing, baik daya saing perusahaan maupun daya saing 

dari produk yang dihasilkan. Stakeholders’ yang lain harus meningkatkan jalinan 

kerjasama yang telah dibuat dengan UMKM, dikarenakan dukungan dari 

stakeholders, baik dalam bentuk pendidikan/pelatihan/penyuluhan, promosi, dan 

fasilitasi lainnya, terbukti mampu mendorong upaya meningkatkan daya saing 

UMKM secara signifikan.18 

Dalam UMKM, pengusaha atau pemilik merupakan penggerak utama 

perusahaan. Kreativitas, jiwa kewirausahaan, dan jiwa inovatif dari pengusaha 

yang didukung oleh keahlian atau keterampilan para pekerja, merupakan potensi 

yang bisa mendongkrak keberhasilan UMKM.19 Agar pengusaha dan pekerja 

UMKM dapat berperan dengan optimal, paling tidak ada beberapa hal yang 

dijadikan prioritas utama yang mereka miliki yakni pendidikan, modal, teknologi, 

                                                           
18Ibid, hal. 74 
19Ibid, hal 80 
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informasi, dan jaringan yang luas. Dewasa ini, beberapa wilayah di Indonesia 

sudah turut melancarkan beberapa strateginya dalam merespon Masyarakat 

Ekonomi ASEAN, dan salah satunya ada di Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur 

sendiri menginisiasikan pembangunan Jatim Mart, sebagai salah satu wadah bagi 

para pelaku UMKM di Jawa Timur untuk melakukan kegiatan ekonominya dalam 

skala internasional. 

Dalam kasus Jatim Mart, Pemprov Jatim telah memberikan kesempatan 

serta memicu hasrat pelaku UMKM untuk turut berpartisipasi dalam MEA. 

Produk-produk serta pengusaha lokal diberikan akses untuk memasarkan barang 

produksinya di pasar internasional khususnya di negara-negara yang tergabung 

dalam ASEAN. Hal ini tentunya merupakan strategi yang dinilai tepat bagi 

Pemprov Jawa Timur bahwa UMKM dapat berekspansi. Pemprov Jawa Timur 

sendiri menggandeng badan usaha swasta asal Singapura untuk turut membantu 

mendistribusikan dan mengelola JATIM Mart di pasar internasional. Langkah-

langkah serta antisipasi yang diambil sudah mencakup dari apa yang telah 

dipaparkan dari jurnal yang ditulis Sri Susilo di atas. 

Setelah memaparkan potensi-potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh 

UMKM, serta strategi apa saja yang seharusnya diambil oleh pelaku usaha 

maupun badan-badan pendukung lainnya, penulis menggunakan penelitian yang 

dilakukan oleh Riady Ibnu Khaldun20 sebagai bahan acuan yang berjudul Strategi 

Kebijakan Peningkatan Daya Saing Rumput Laut Indonesia di Pasar 

                                                           
20Raidy Ibnu Khadun, Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Rumput Laut Indonesia di 

Pasar Global, Palu, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Administrasi Universitas 

Tadulako, 2017. 
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Global.21 Penelitian tersebut memaparkan mengenai realita strategi yang telah 

diambil oleh Pemerintah sebagai badan pendukung utama dalam aktivitas UMKM 

khususnya di pasar global. Realita strategi yang telah diambil oleh Pemerintah 

sebagai badan pendukung utama dalam aktivitas UMKM khususnya di pasar 

global. Menyadari besarnya potensi yang dimiliki, maka Pemerintah Indonesia 

mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan peningkatan daya saing produk 

rumput laut Indonesia di pasar global melalui skema kebijakan revitalisasi sektor 

hulu, industrialisasi sektor hilir, dan penerapan standarisasi produk rumput laut 

melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini digunakan untuk 

mengkomparasikan strategi yang diambil oleh Pemprov Jawa Timur, apakah 

dalam prakteknya UMKM serta UKM yang ada juga dibuatkan standarisasi 

tertentu dalam memasarkan produknya ke pasar ASEAN. 

Serta penelitian berjudul Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur Dengan Republik Seychelles Terhadap Potensi 

Pengembangan dan Pengelolaan Kepulauan Derawan di Provinsi 

Kalimantan Timur.22 Skripsi ini memperlihatkan kesamaan fenomena, yang 

akan dijadikan bahan penelitian menggunakan teori paradiplomasi oleh penulis. 

Namun dalam konteks yang berbeda. Dalam skripsi ini Ashari Rahman membahas 

mengenai kerjasama yang dilakukan antara pemerintah provinsi dengan negara 

lain untuk mengolah potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, konteksnya 

adalah Pulau Derawan. Konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini 

                                                           
21Ibid. 
22Muhammad Ashari Rahman, Kerjasama Luar Negeri Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 

Dengan Republik Setchelles Terhadap Potensi Pengembangan dan Pengelolaan Kepulauan 

Derawan di Provinsi Kalimantan Timur, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2016 
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adalah dengan menggunakan konsep paradiplomacy. Penggunaan konsep ini 

digunakan oleh Ari untuk menjelaskan aktivitas yang dijalin oleh Pemprov 

Kalimantan Timur dan Republik Seychelles dalam proses pengembangan Pulau 

Derawan. Sehingga jika dijadikan bahan acuan dan disinambungkan dengan 

kajian penulis mengenai kerjasama antara Pemprov dengan lembaga asing, maka 

akan menghasilkan gambaran bagaimana bentuk kegiatan diplomasi pemerintah 

untuk memajukan potensi daerahnya di kancah global. 

Setelah memaparkan mengenai kinerja pengembangan UKM dan UMKM 

yang dilakukan oleh pemerintah kota sampai pusat, dalam hal ini negara, pada 

penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan keunggulan Kompetitif 

Perusahaan Dalam Era Persaingan Global Melalui Aliansi Strategis,23 Agung 

Utama, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY menganalisa bahwa 

menggunakan aliansi strategis akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan untuk dapat bertahan di pasar global. Agung memaparkan bahwa 

dalam kondisi perekonomian global, di manapun keberadaan konsumen di dunia 

ini karakteristik kebutuhan dan keinginannya cenderung tidak berbeda. Hal 

tersebut diidentifikasi melalui karakteristik dari Globalisasi, Daniel dan Daniel's, 

1993 yakni pelaksanaan bisnis di sejumlah negara di dunia, penyeimbangan 

kualitas global barang dan jasa serta kebutuhan unik dari berbagai basis pelanggan 

lokal, penggolongan kualitas ethosentris yang secara kultural tidak menunjukkan 

batas yang jelas, apapun kebangsaannya, pemanfaatan sumber, dan keahlian tanpa 

                                                           
23Agung Utama SE., M.Si., Upaya Meningkatkan keunggulan Kompetitif Perusahaan Dalam Era 

Persaingan Global Melalui Aliansi Strategis, Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, 2004, 

hal.6. 
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memandang jenis kewarganegaraannya.24 

Dengan adanya klasifikasi tersebut, dalam kawasan Asia Tenggara, kita 

telah mengenal AFTA (Asean Free Trade Agreement) yang telah melakukan 

liberalisasi perdagangan/pasar bebas dalam regional Asia Tenggara. Hal ini 

menuntut perusahaan-perusahaan harus bersaing agar dapat bertahan pada arus 

global yang sangat kompetitif. Dalam penelitian ini Agung mencoba 

menggunakan konsep Aliansi Strategis untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif perusahaan-perusahaan agar dapat terus hidup pada era pasar global. 

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur menggunakan aliansi strategis global sebagai salah satu strateginya untuk 

meningkatkan keunggulan komparatif dari masing-masing UKM dan UMKM 

yang akan maju ke pasar regional ASEAN.   

1.5.1   Tabel Posisi Penelitian 

No. Judul 

Penelitian 

Penulis Teori/ 

Konsep 

Hasil 

Pembahasan 

1 Fleksibilitas 

Strategi 

Pengembangan 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

 

Achma 

Hendra 

Setiawan 

Konsep oleh 

Tiktik 

Sartika dan 

Soejoedono 

(2002) 

Strategi 

Pengembang

an UKM 

Penelitian ini 

memaparkan 

mengenai UKM 

yang bertindak 

sebagai aktor yang 

memiliki peran 

penting dalam 

sektor ekonomi 

sebuah negara. Hal 

                                                           
24Ibid. hal 60 
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tersebut 

dikarenakan UKM 

adalah sumber dari 

inovasi produksi, 

teknologi, dan 

kreativitas pelaku. 

Bahwa pada 

praktiknya UKM 

dapat dikelola 

melalui banyak 

cara yakni 

Kemitraan Usaha, 

Permodalan UKM 

serta Modal 

Ventura 

2 Strategi 

Meningkatkan 

Daya Saing 

UMKM Dalam 

Menghadapi 

Implementasi 

CAFTA dan 

MEA 

Sri Susilo Konsep Daya 

Saing Negara 

Untuk 

meningkatkan 

daya saing UMKM 

di Indonesia, 

Pemerintah 

tentunya 

mempunyai peran 

yang sangat 

penting. Peran 

Pemerintah 

diharapkan sebagai 

komplementer 

untuk mendorong 

berbagai upaya 

yang telah 

dilakukan UMKM 

untuk 

meningkatkan 

daya saingnya. 

Stakeholders yang 

lain harus 

meningkatkan 

jalinan kerjasama 

yang telah dibuat 
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dengan UMKM, 

dikarenakan 

dukungan dari 

stakeholders baik 

dalam bentuk 

pendidikan/pelatih

an/penyuluhan, 

promosi, dan 

fasilitasi lainnya 

terbukti mampu 

mendorong upaya 

meningkatkan 

daya saing UMKM 

secara signifikan 

3 Strategi 

Kebijakan 

Peningkatan 

Daya Saing 

Rumput Laut 

Indonesia di 

Pasar Global 

 

Riady Ibnu 

Khaldun 

Konsep : 

Konsep 

Development

al State, 

Public 

Policy, dan 

The Role of 

Government 

Realita strategi 

yang telah diambil 

oleh Pemerintah 

sebagai badan 

pendukung utama 

dalam aktivitas 

UMKM khususnya 

di pasar global. 

Menyadari 

besarnya potensi 

yang dimiliki, 

maka Pemerintah 

Indonesia 

mengambil 

langkah untuk 

menerapkan 

kebijakan 

peningkatan daya 

saing produk 

rumput laut 

Indonesia di pasar 

global melalui 

skema kebijakan 

revitalisasi sektor 

hulu, 
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industrialisasi 

sektor hilir, dan 

penerapan 

standarisasi produk 

rumput laut 

melalui Standar 

Nasional Indonesia 

(SNI). 

4 Kerjasama Luar 

Negeri 

Pemerintah 

Provinsi 

Kalimantan 

Timur Dengan 

Republik 

Seychelles 

Terhadap 

Potensi 

Pengembangan 

dan Pengelolaan 

Kepulauan 

Derawan di 

Provinsi 

Kalimantan 

Timur 

Muhammad 

Ashari 

Rahman 

Konsep : 

Paradiplomasi 

Paradiplomasi 

merupakan bentuk 

kerjasama yang 

dilakukan antara 

pemerintah 

provinsi dengan 

negara lain untuk 

mengolah potensi 

yang dimiliki oleh 

daerah tersebut. 

Dalam konteks ini 

adalah Pulau 

Derawan yang 

berkembang 

karena adanya 

kerjasama yang 

dibangun oleh 

pemerintahan 

Republik 

Seychelles. 

5 Upaya 

Meningkatkan 

keunggulan 

Kompetitif 

Perusahaan 

Dalam Era 

Persaingan 

Global Melalui 

Aliansi Strategis 

Agung 

Utama, SE., 

M.Si. 

Competitive 

Advantage 

(Grant.R.M, 

1991) 

Strategic 

Alliances 

Persaingan global 

pada masa 

sekarang ini telah 

menciptakan 

peluang dan 

tantangan 

bagi perusahaan 

yang ingin 

berperan dengan 

posisi kuat. Aliansi 
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Strategis yang 

dilakukan dua 

perusahaan atau 

lebih dalam 

menghasilkan 

suatu 

produk bukan 

hanya bisa 

meringankan 

beban biaya dan 

mempersingkat 

waktu, tetapi 

juga mempercepat 

proses produksi 

sehingga produk 

yang dihasilkan 

tetap inovatif dan 

mampu meraih 

konsumen 

sehingga 

memberikan 

keuntungan bagi 

perusahaan, dalam 

kata lain 

menciptakan 

keunggulan 

kompetitif untuk 

bertahan dalam 

pasar global. 
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1.6      Kerangka Konseptual 

1.6.1 Paradiplomacy 

Globalisasi menyebabkan banyaknya kegiatan perpolitikan yang semakin 

kompleks. Batas-batas teritorial sudah tidak nampak lagi secara fisik karena 

populernya konsep meng-global. Terlebih sejak usainya perang dunia kedua pada 

tahun 1945, yang mendorong kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang ekonomi, 

politik, dan budaya untuk memperbaiki kerugian-kerugian pasca perang. Menjalin 

banyak kerjasama dalam beberapa sektor, negara bahkan swasta. Sejak itu, 

banyak aktor non-state yang juga memasuki ranah international (Arts, Noortmann 

& Reinalda).25 Aktor-aktor seperti Non Governmental Organization, 

Multinational Corporation, bahkan institusi swasta yang berdiri sendiri dapat 

mengakses ranah kerjasama dalam konteks internasional.   

Kerjasama-kerjasama atau kegiatan berdiplomasi yang tadinya hanya 

dapat diimplementasikan antara negara dengan negara, kini sudah meluas 

ranahnya, bahkan skala pada pemerintahan daerah bisa untuk melakukan kegiatan 

berdiplomasi dengan daerah yang ada di luar negaranya. Fenomena ini, oleh 

Panayotis Soldatos, dijelaskan dalam teori “paradiplomacy” (Soldatos 1990; 

Soldatos 1993).26 

Soldatos juga menjelaskan ada dua tipe dari paradiplomasi itu sendiri. 

Pertama Global Paradiplomacy, menurutnya pemerintah sub-nasional yang 

                                                           
25David Criekemans, How subnational entities try to develop their own ‘paradiplomacy’.  The 

case of Flanders (1993-2005), International Politics University of Antwerp Belgium, 2006, hal. 3. 
26Ibid. 



 

22 
  

terlibat dalam isu-isu politik tingkat tinggi, dapat dijelaskan keterlibatan 

pemerintah sub-nasional dalam isu-isu global meliputi sosial, politik, ekonomi, 

lingkungan, pendidikan, teknologi, dan sebagainya yang menjadi perhatian khusus 

oleh pemangku kepentingan. Kedua Regional Paradiplomacy, yaitu terlibatnya 

pemerintah sub-nasional pada isu-isu yang berskala regional dan menyangkut isu 

politik tingkat rendah.27 Konsep paradiplomacy ini relevan dengan hubungan 

yang dijalin antara Pemprov Jatim dalam memasarkan hingga mengembangkan 

usaha daerah berbentuk UMKM dengan pihak dari luar negeri berbentuk 

perusahaan swasta maupun pemerintahan. Terlebih lagi menggunakan pendekatan 

Paradiplomasi Regional yang menekankan pada kerjasama antara pemerintahan 

daerah untuk mendorong pertumbuhan UMKM pada skala daerah di pasar 

Ekonomi ASEAN. 

1.6.2 Konsep Government as Entrepreneur 

Melihat ide yang diinisiasi oleh Pemprov Jatim untuk menggabungkan 

sektor-sektor UMKM dan memasarkannya ke pasar bebas khususnya ASEAN, 

dalam konteks ini Pemerintah berperan sebagai produsen yang ingin 

meningkatkan sifat kewirausahaannya untuk mendapatkan nilai ekonomis demi 

meningkatkan pendapatan daerahnya. Colette Henry (2007), dalam bukunya yang 

terinspirasi dari kutipan Schumpeter mengenai sifat kewirausahaan mengatakan 

bahwa, 

                                                           
27Muhammad Ashari Rahman, Kerjasama Luar Negeri Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 

Dengan Republik Seychelles Terhadap Potensi Pengembangan dan Pengelolaan Kepulauan 

Derawan di Provinsi Kalimantan Timur, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 19 
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“…it is maintained here that entrepreneurship in the creative sector 

needs also to encompass activities at the national, and at regional 

and local community levels.”28 

Merujuk pada pernyataan tersebut bahwa sektor kreatif sudah terlihat 

menjaring ke level nasional maupun regional dengan berdirinya UMKM-UMKM 

yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Colette menjelaskan bahwa 

pemerintah sekarang ini sudah semestinya bertindak sebagai wirausaha yang 

mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki wilayahnya agar dapat 

bersaing, terutama secara global. Poin utama yang menjadi bahasan dalam 

pemerintahan yang berwirausaha adalah, bahwa pemerintah memiliki peran untuk 

membuat dan memfasilitasi cakupan yang lebih luas untuk berinovasi dalam 

berwirausaha, sehingga pemerintahan tersebut dapat terus berkembang.29  

Pemprov Jatim dapat dikatakan sudah menjadi pemerintahan yang 

berwirausaha. Salah satu bentuk yang terwujud dari sifat tersebut adalah JATIM 

Mart, dalam tingkatan regional, yang mana merupakan sebuah usaha kolektif yang 

dibentuk oleh Pemprov Jatim. Hal ini merupakan bentuk menciptakan bahkan 

memfasilitasi UMKM untuk berkolaborasi, membangun nilai ekonomis suatu 

daerah hingga ke pasar bebas. Selain itu, dalam pengembangannya Pemprov Jatim 

menggandeng sebuah lembaga swasta untuk membantu pengembangan produk 

UMKM, yakni Southeast Asia Business Center Ltd. S.E.A Business Center 

diharapkan dapat membantu mengembangkan serta menginovasi produk UMKM 

hingga siap dipasarkan dan menjadi komoditas unggulan Jawa Timur di pasar 

                                                           
28Colette Henry, Entrepreneurship in the creative industries: an international perspective, 

Northampton: Edward Elgar Publishing, 2007, hal. 95 
29Ibid. 
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bebas skala global maupun ASEAN.   

1.6.3 Global Strategic Partnership 

Sebagai dasar untuk meneliti strategi Pemerintah Jawa Timur dalam 

mengembangkan pelaku UMKM, peneliti menggunakan konsep yang relevan 

dengan kasus tersebut, yakni dengan menggunakan Konsep Kerja Sama 

Kemitraan Strategi Global. Konsep ini digagas oleh O’Farrel & Wood tahun 1999 

yang mengemukakan bahwa tingkat kesuksesan suatu bentuk kerjasama adalah 

melalui strategic alliances.30 Konsep ini digunakan untuk menguji bahwasannya 

Pemerintah Provinsi yang berperan sebagai aktor lokal juga dapat melakukan 

kerjasama dengan perusahaan swasta asing untuk menyokong kegiatan 

berwirausahanya, contohnya adalah dalam proses kerjasama Pemprov Jawa Timur 

dalam mengelola JATIM Mart dengan salah satu perusahaan di Singapura, S.E.A 

Business Center. 

Dalam konsep Kemitraan Strategi Global, menjelaskan bahwa dua badan 

usaha atau lebih yang mengembangkan strategi jangka panjang secara bersama-

sama dengan tujuan mencapai keunggulan yang mengglobal dengan 

memanfaatkan sumber daya dan potensi sekitar untuk menggunakan biaya 

serendah-rendahnya. Hubungan kemitraan ini haruslah bersifat timbal balik yakni 

setiap mitra memiliki kelebihan spesifik yang akan dibagikan pada mitra yang 

lain, selain itu proses belajar harus terjadi di kedua belah pihak. Visi dan usaha 

mitra benar-benar harus memiliki standar global, karena memiliki tujuan jauh 

                                                           
30Emanuela Todova dan David Knoke, Strategic Alliances & Models of Collaboration, Guildford : 

School of Management, University of Surrey, 2005, hal 1. 
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melampaui batas negara dan wilayah pelaku usaha sendiri. Ada banyak 

keuntungan dari mengimplementasikan kemitraan strategis, Robert M. Grant 

menyatakan dalam bukunya Contemporary Strategy Analysis, 

“Strategic alliances and joint ventures, which are limited investments 

that offer options for the creation of whole new strategies include as 

a growth options In developing strategy that will be our main 

concern.".31 

Merujuk pada pernyataan Grant, kita dapat memahami bahwa pelaku 

usaha yang memanfaatkan kemitraan strategis dapat memanfaatkan kekuatan 

perusahaan lain untuk membuat kedua perusahaan lebih kuat dalam jangka 

panjang. Strategi kemitraan global memiliki beberapa keuntungan seperti 

memperluas jaringan perdagangan, pendapatan modal yang cukup, pengembangan 

yang jauh lebih mudah, serta lebih tertata dan mempunyai visi pasti untuk jangka 

panjang. Namun selain itu strategi kemitraan global juga memiliki beberapa 

kelemahan, masing-masing mitra harus bersedia mengorbankan sebagian kendali 

juga terdapat resiko potensial yang berkaitan dengan menguatnya pesaing dari 

negara lain. 

1.6.4 Competitive Advantage 

Satya Dev Gupta, dalam laporan penelitiannya Comparative Advantage 

and Competitive Advantage: An Economics Perspective and a Synthesis  

mengatakan bahwa 

“There is a considerable amount of controversy about the model of 

comparative advantage and its applicability to international 

                                                           
31Robert M. Grant, 2010, Contemporary Strategy Analysis, Edisi ke-7, Chichester:John Wiley & 

Sons Ltd,hal.44 
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business [Porter 1985, 1990, Hunt and Morgan 1995, 1996].  

Models/frameworks, popularly known as “competitive advantage”, 

either interpret comparative advantage inaccurately or regard it 

as a useless edifice.  Models of comparative advantage used 

together with models of competitive advantage have the potential 

of offering a much richer analysis of international trade/business, 

normally not available with either the model(s) of comparative 

advantage or the model(s) of competitive advantage alone”.32 

Pernyataannya mensyaratkan bahwa bentuk kerjasama internasional selalu 

berkaitan dengan keuntungan kompetitif dan komparatif, sebagai indikator untuk 

bersaing dalam pasar bebas tersebut. 

Dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN/AEC ada beberapa indikator 

yang disyaratkan yakni competitive advantage dan comparative advantage. 

Indonesia sudah memaksimalkan usahanya untuk industrialisasi UMKM di pasar 

global melalui kedua hal ini. Dalam hal ini Pemprov Jawa Timur menggunakan 

indikator comparative advantage untuk menjadi unggul di pasar ASEAN 

berdasarkan praktiknya. UMKM yang ada di Jawa Timur menghasilkan produk-

produk yang bervariasi dan memiliki perbedaan dengan produk dari negara 

lainnya. Sehingga dalam pasar MEA terjadi aktivitas perdagangan dimana barang 

yang dijual dan ditawarkan oleh masing-masing negara di ASEAN memiliki 

diferensiasi produk masing-masing, juga merupakan khas negaranya, sehingga 

dapat saling menguntungkan. 

“There is a considerable amount of controversy about the model of 

comparative advantage and its applicability to international 

business [Porter 1985, 1990, Hunt and Morgan 1995, 1996].  

Models/frameworks, popularly known as “competitive advantage”, 

either interpret comparative advantage inaccurately or regard it 

                                                           
32Satya Dev Gupta, Comparative Advantage and Competitive Advantage: An Economics 

Perspective and a Synthesis, St. Thomas University, Fredericton. 2005, hal 2. 
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as a useless edifice.  Models of comparative advantage used 

together with models of competitive advantage have the potential 

of offering a much richer analysis of international trade/business, 

normally not available with either the model(s) of comparative 

advantage or the model(s) of competitive advantage alone”.33 

Pernyataannya tersebut menjelaskan bahwa, bentuk kerjasama 

internasional selalu berkaitan dengan keuntungan kompetitif dan komparatif, 

sebagai indikator untuk bersaing dalam pasar bebas tersebut. 

David Ricardo mengembangkan teori klasik keunggulan komparatif 

pada tahun 1817 untuk menjelaskan mengapa negara-negara terlibat dalam 

perdagangan internasional bahwa suatu negara dapat lebih efisien dalam 

menghasilkan setiap produk yang baik di negara lain. Dia menunjukkan 

bahwa jika dua negara mampu menghasilkan dua komoditas yang terlibat 

dalam pasar bebas, maka setiap negara akan meningkatkan konsumsi 

keseluruhannya dengan mengekspor barang yang memiliki perbedaan dalam 

produktivitas tenaga kerja antara kedua negara.34 

Dalam pelaksanaannya Pemprov Jawa Timur menekankan untuk 

mengoptimalkan potensi keragaman hasil UMKM yang ada di Jawa Timur 

untuk terus dikembangkan, selain itu S.E.A Business Center mengandalkan 

keunggulan dari tiap negara pada skala Small Medium Enterprise yang biasa 

kita sebut dengan UMKM di Indonesia. UMKM berfokus pada keunggulan 

tiap daerah yang bekerjasama dengan pihaknya untuk sama-sama 

                                                           
33Satya Dev Gupta, Comparative Advantage and Competitive Advantage: An Economics 

Perspective and a Synthesis, St. Thomas University, Fredericton. 2005, hal 2. 
34O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, dan Steven M., Economics: Principles in Action. The Wall Street 

Journal: Classroom Edition (2nd ed.), Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall: 

Addison Wesley Longman, 2003, hal. 444. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_O%27Sullivan_(economist)
https://www.amazon.com/Economics-Principles-Action-OSullivan/dp/0130630853
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meningkatkan pendapatan secara kolektif. Saat ini, Pemprov Jatim sebagai 

aktornya, juga bekerjasama dengan S.E.A Business Center, Lembaga-lembaga 

dalam negeri lainnya seperti Dinkop dan Pemkot setempat untuk mengangkat 

keunggulan produk UMKM wilayah Jawa Timur yang sebagian besarnya 

merupakan kerajinan tangan dari tumbuhan serta makanan olahan tempe dan 

apel. 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Metode Penelitian 

Menurut Creswell, peneliti harus memahami dengan benar apa yang 

diteliti dan merasa sesuai dengan fokus kajian permasalahan lalu peneliti dapat 

memilih pendekatan dan paradigma penelitian.35 Terdapat dua jenis penelitian 

yaitu kuantitatif36 dan kualitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini mengambil 

metode kualitatif.37 Karena yang diambil adalah metode kualitatif, penelitian ini 

tidak mengumpulkan dan mengolah data secara statistik. Peneliti menggunakan 

data statistik untuk memperkuat argumen kualitatif. Peneliti berfokus pada 

pengumpulan-pengumpulan peristiwa lalu dari peristiwa itu muncul perumusan 

masalah yang menjadi tujuan penelitian. Kualitatif juga akan membandingkan 

                                                           
35Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 83. 
36Ibid, hal. 76. Penelitian kuantitatif biasanya dilakukan dengan menggunakan survey penelitian. 

Kuantitatif menguji suatu teori dan melakukan pengujian teori tersebut dengan variabel-variabel, 

diukur dengan angka dan melalui data statistik. Penelitian kuantitatif menggunakan model deduktif 

dalam melakukan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut; peneliti menguji satu teori, 

peneliti menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diturunkan dari teori, peneliti 

mengoperasionalisasi konsep atau variabel yang diturunkan dari teori, peneliti menggunakan satu 

instrumen untuk mengukur variabel dalam teori. 
37Ibid, hal. 78. Penelitian kualitatif menggunakan metode induktif yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut; peneliti mengumpulkan informasi, peneliti mengajukan pertanyaan, peneliti mencari pola 

(teori), peneliti mengembangkan satu teori atau membandingkan pola dengan teori-teori lain. 
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satu teori dengan teori yang lainnya.38 Peneliti bertugas mencari informasi yang 

baru, melakukan wawancara dari sumber langsung jika dapat dilakukan. Data 

yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat intrinsik yaitu kurang sempurna. 

Peneliti mengumpulkan data-data terdahulu dan dikumpulkan untuk 

mengaplikasikan teori yang telah ada. 

Sementara untuk memaparkan dan menjelaskan tentang Strategi Pemprov 

Jawa Timur dalam ekspansi pasar ASEAN di era MEA, peneliti juga 

menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif 

merupakan suatu metode untuk meneliti suatu hal yang sedang terjadi pada masa 

sekarang dan tujuannya adalah untuk membuat deskripsi maupun gambaran 

secara sistematis, faktual mengenai hal yang diselidiki.39 Metode deskriptif ini 

memaparkan bagaimana strategi yang sudah diambil serta akan diambil untuk 

terus mempertahankan eksistensi dan memaksimalkan upaya-upaya yang telah 

ditempuh oleh Pemprov Jawa Timur dalam memasarkan hingga mengembangkan 

potensi tersebut. Potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi maupun UMKM 

dinilai besar dan memiliki posisi penting dalam segi ekonomi bagi Pemprov Jawa 

Timur dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui UMKM. 

1.7.2   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang relevan, maka 

penulis mengumpulkan berbagai data melalui studi dokumentasi, baik yang 

                                                           
38Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, diakses melalui 

http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/122/110 pada 15/4/2018, 09:05 WIB 
39Moh.Nazar, Ph.D. Metode Penelitian. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia. 2014. Hal 43 

http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/122/110
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diperoleh dari skripsi, jurnal, working paper, artikel dari berbagai media, dan juga 

riset atau penelitian yang mendukung topik yang dianalisa oleh penulis atau 

sumber sekunder. Penulis menggunakan data primer melalui wawancara 

mendalam atau in-depth interview kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pemprov Jatim, Kementerian Koperasi dan UMKM, Southeastasia Business 

Centre yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini. Sementara untuk 

mendukung sumber data primer, penulis juga menggunakan artikel, jurnal, 

ataupun data pendukung lainnya sebagai sumber sekunder dari Pemprov Jawa 

Timur, Diskominfo Jawa Timur, Dinkop UMKM Jawa Timur. 

1.7.3   Teknik Analisis Data 

Dalam menentukan proses pencarian, penelitian, dan pengolahan data 

yang digunakan dalam riset, penulis menggunakan teknik analisis induksi. Teknik 

analisis induksi yaitu mengolah data melalui fenomena yang diteliti lalu diuji 

dengan teori sebagai basis analisis dalam riset yang mempengaruhi proses 

pembentukan analisis. Induksi adalah ilmu eksakta mengumpulkan data – data 

dalam jumlah tertentu, dan atas dasar itu menyusun suatu ucapan umum. 

1.8      Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1  Batasan Penelitian 

Batasan materi penelitian adalah strategi yang telah diimplementasikan 

oleh Pemprov Jawa Timur yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Disperindag Jatim) dalam memasarkan dan 
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mengembangkan potensi UMKM Jawa Timur di pasar ASEAN dalam era AEC. 

Strategi yang disebutkan merupakan usaha-usaha ke luar serta ke dalam yang 

telah dan sedang ditempuh oleh Pemprov Jawa Timur. Selain itu ada data 

pendukung yang diperoleh dari Dinas Koprasi UMKM Jawa Timur, sebagai data 

pendukung. 

1.8.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu pada penelitian adalah semenjak tahun 2016 hingga 2018. 

Batasan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perkembangan strategi yang 

dikembangkan oleh Pemprov Jatim. Tercatat sejak 2016 Disperindag Pemprov 

Jawa Timur meresmikan Jatim Mart sebagai salah satu usaha ke luar Pemprov 

Jawa Timur hingga 2017. Sementara pada tahun 2018 Disperindag Pemprov Jawa 

Timur terus mengembangkan strategi baru untuk menggantikan program Jatim 

Mart. 

1.9       Argumentasi Pokok 

 Secara skematis, dalam suatu penelitian dibutuhkan kerangka berpikir 

untuk menentukan serangkaian konsep yang nantinya akan dirumuskan oleh 

peneliti berdasarkan dari tinjauan pustaka, yang juga ditambahkan dengan melihat 

teori yang telah disusun dari hasil penelitian yang telah ditelaah dan memiliki 

keterkaitan. Desain penelitian untuk memaparkan secara ringkas kerangka pikir 

dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai pada gambar 1.1 dibawah ini. 

Dalam penelitian ini teori paradiplomasi digunakan untuk menggambarkan 

fenomena yang menghasilkan kerjasama antara sektor pemerintahan provinsi 
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dengan lembaga milik negara ataupun swasta di luar negeri. 

Menggambarkan secara luas mengenai Pemprov Jawa Timur dengan 

pemerintah regional dari negara lain ataupun lembaga swasta yang ada di luar 

negeri. Hasil dari kegiatan tersebut berupa kerjasama ekonomi dalam 

mengembangkan suatu aset pemerintah provinsi dalam bentuk sektor usaha mikro 

kecil menengah atau UMKM dimana dalam fenomena ini pemerintah bertindak 

sebagai wirausaha yang berusaha untuk mengembangkan asetnya dengan 

menggunakan prinsip-prinsip ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama 

strategis dengan lembaga-lembaga terkait, yakni Global Strategic Partnership. 

Sehingga segala rangkaian tersebut menghasilkan keluaran ekonomis yang 

memiliki keunggulan kompetitif (produk UMKM yang dipasarkan bentuknya 

beragam). 
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