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Sambutan Dekan 

Dalam Acara Seminar Nasional & Call for Papers Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Unsoed 

Sustainable Competitive Adventage 4 (SCA-4) 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua 

Bapak dan Ibu yang saya hormati 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas ijin-Nya, pada hari ini kita 

dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara Seminar Nasional 

dan Call for Papers SCA-4 dengan tema: “Strategi UMKM Dalam Menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. 

 

Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia 

 Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah  (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional. 

Kontribusi yang diberikan oleh UMKM di Indonesia ini bukan hanya untuk 

pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan untuk menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang besar, sehingga hal ini mampu mengurangi permasalahan besar 

Indonesia yakni pengangguran. Untuk itulah, menjelang berlakunya ASEAN 

Economic Community (AEC) atau yang akrab kita kenal dengan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia diharapkan mampu menggunakan peluang 

besar ini dengan sebaik-baiknya dan mampu menghadapi segala tantangan yang 

ada agar dapat bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.  

 Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus utama MEA pada tahun 2015 

yang dapat dijadikan suatu momentum baik untuk Indonesia. Pertama, negara-

negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan 

pasar dan basis produksi sehingga akan membuat arus barang, jasa, investasi, 

modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan 

dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.Kedua, MEA akan 

dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Ketiga, 

MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi 

yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. 

 Melihat pada fokus MEA 2015 yang diantaranya adalah memprioritaskan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Indonesia harus mampu meningkatkan 

kemampuan daya saing serta dinamismenya dengan memfasilitasi akses mereka 

terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia 

dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.Tantangan yang 

akan dihadapi oleh UMKM sangatlah banyak dan tajam, untuk itu perlu strategis 

khusus sepertipeningkatan daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif, serta 

peningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan 
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ASEAN. Tantangan penting lainnya, UMKM harus membuat diversifikasi output 

dan menjaga stabilitas pendapatan usaha makro agar tidak jatuh ke dalam 

kelompok masyarakat miskin. UMKM juga harus memanfaatkan fasilitas 

pembiayaan yang ada termasuk dalam kerangka kerjasama ASEAN. 

Oleh karena itu, dengan diadakannya Seminar Nasional dan Call for 

Papers SCA-4 ini, kami harapkan akan dapat dijadikan sebagai wahana bagi para 

akademisi dan praktisi dalam bertukar pikiran tentang bagaimana membangun 

kreativitas dan inovasi untuk menciptakan keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan bagi UMKM nasional kita sehingga mampu memanfaatkan segala 

peluang dan menghadapi tantangan untuk memenangkan persaingan pada pasar 

bebas ASEAN 2015 mendatang. 

Akhir kata, selamat mengikuti seminar nasional dan rangkaian kegiatan 

pendukungnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan 

kita di masa depan.  

 

Amin ya rabbal ‘alamin  

Terima kasih atas perhatiannya 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

 

 


