
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya dalam mengantisipasi pemberlakuan Asean China Free Trade

Agreement (ACFTA) Terhadap Kelangsungan Bisnis Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, Langkah pemberdayaan yang

penting adalah membuka kesempatan berusaha, dan meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia UMKM, terutama pada jiwa kewirausahaannya.

Perluasan kesempatan berusaha bagi UMKM diwujudkan dengan

menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui upaya bersama

pemerintah pusat dan daerah untuk Menyederhanakan proses perizinan

usaha serta menyediakan adanya kepastian lokasi usaha, Mengurangi biaya

transaksi, terutama menghapus biaya-biaya pungutan praktek usaha yang

curang DAN Memantau dan memperbaiki regulasi dan kebijakan baik

sektoral maupun daerah yang menghambat perkembangan UMKM.

2. Dampak terbentuknya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China bagi

bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru,

Apabila melihat data perkembangan ekspor dan impor Kota pekanbaru

dalam lima tahun terakhir mulai dari tahun 2007 hingga 2011 mengalami

penurunan. Pada tahun 2009 perkembangan ekspor Kota Pekanbaru 0,08

%, sedangkan pada tahun 2010 naik menjadi 170,55 %. Sebagaimana

diketahui pemberlakuan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)



dimulai tahun 2010, melihat perkembangan ekspor Kota Pekanbaru setelah

pemberlakuan ACFTA 2010 mengalami penurunan ekspor menjadi 18,73

%. Impor Kota Pekanbaru yang mana tahun 2009 sebesar -0,19 %, ketika

tahun 2010 impor Kota Pekanbaru naik menjadi 63,38 %. Namun setelah

pemberlakuan ACFTA mengalami penurunan impor di tahun 2011 sebesar

25,42 %. Pada tahun 2010 perkembangan ekspor lebih besar dari pada

perkembangan impor. Perkembangan jumlah ekspor sebesar 170,55 %

sedangkan jumlah impor 63,38 %. Namun setelah pemberlakuan Asean

China Free Trade Agreement (ACFTA) perkembangan jumlah impor lebih

besar dibandingkan jumlah ekspor. Adapun impor sebesar 25,42 %

sedangkan ekspor sebesar 18,73 %. Melihat perkembangan ekspor dan

impor Kota Pekanbaru, bahwasannya sejak pemberlakuan ACFTA 1

Januari 2010 sangat berdampak terhadap perkembangan ekspor dan impor

di wilayah Kota Pekanbaru. Semakin banyaknya barang-barang dari China

yang masuk sehingga mengakibatkan impor lebih besar dari pada ekspor.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pelaku Usaha Dalam negeri, terutama dikota

pekanbaru mampu meningkatkan kualitas dan daya saing, agar tetap

bertahan dengan adanya arus perdagangan Besas.

2. Pemerintah Indonesia diharapkan terus mengupayakan pembentukan dan

penyempurnaan hukum ekonomi nasionalnya, serta mengharmonisasikan

hukum ekonominya dengan aturan hukum ekonomi internasional yang



telah ada. Peraturan-peraturan deregulasi dan debirokratisasi harus terus

dilakukan untuk mengefisiensikan ekonomi Indonesia menghadapi

liberalisasi perdagangan ACFTA.


