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Pasar Bebas ASEAN atau yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan efektif 

diberlakukan pada 1 Januari 2016 mendatang, hal tersebut akan membawa dampak positif 

pada semua sektor perekonomian khususnya di Indonesia. Dampak langsung yang akan 

dirasakan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) antara lain adalah 

banyaknya aliran permodalan asing, investasi asing, serta tenaga kerja baru dari berbagai 

negara ASEAN, sebab setiap investor dan pekerja di ASEAN memiliki hak yang sama secara 

bebas untuk melakukan kegiatan ekonominya di sejumlah negara anggota ASEAN. 

Indonesia sendiri diprediksi akan menjadi lahan yang subur bagi berbagai industri, mengingat 

jumlah penduduk Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara mencapai 

252 juta jiwa. Salah satu bidang yang terpengaruh oleh berlakunya Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 2016 adalah bidang teknologi informasi. Menurut hasil riset Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJI) 2014, jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah 

mencapai 88,1 juta dan diperkirakan akan tumbuh 41%-42% pada tahun 2015. 

Dengan berkembangnya pertumbuhan pengguna Internet di Indonesia tersebut, para pelaku 

usaha yang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan Start Up berharap Start Up 

lokal dapat bersaing dan unggul dengan Start Up asing yang diprediksi akan banyak 

berekspansi ke Indonesia akibat pengaruh berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

mendatang. 

 

 



 

Menanggapi hal tersebut, Almika Indra selaku CEO dari Suitmedia yang merupakan salah satu 

perusahaan Start Up digital agency, mengatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia 

memang masih kalah bersaing dari sisi pendidikan dan produktivitas. Akan tetapi  Beliau juga 

menjelaskan ada tiga langkah agar Start Up lokal bisa bersaing dengan Start Up asing, yang 

pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia lokal menjadi lebih berkualitas agar dapat 

menciptakan produk-produk unggul dengan memberikan pelatihan, seminar serta online course.  

Langkah kedua adalah dengan membuat produk atau jasa yang memiliki diferensiasi, artinya 

produk atau jasa yang kita ciptakan memiliki nilai tambah dan fitur yang lebih baik sehingga 

customer dan para investor mampu melihat nilai lebih dari produk ataupun jasa yang kita 

tawarkan. Yang ketiga adalah kepekaan terhadap fluktuasi yang akan terjadi, sehingga dapat 

mengantisipasi secara tepat resiko yang akan muncul selain itu juga sebagai startup kita 

mengharapkan kolaborasi dengan pemerintah sangat diperlukan seperti infrastruktur dan juga 

kebijakan-kebijakan untuk mendukung Start Up lokal. 

Almika juga menambahkan, berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat menjadikan 

tantangan tersendiri bagi bisnis Start Up lokal Indonesia agar lebih konsisten dalam 

menciptakan produk yang lebih baik, sekaligus sebagai peluang untuk memasuki pasar yang 

lebih luas, meraih investasi dan tentunya memperkenalkan produk lokal Indonesia yang tidak 

kalah baik dengan negara ASEAN lainnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 mendatang 

merupakan momen yang tepat bagi kita untuk unjuk gigi dengan medan pasar yang lebih 

terbuka. 

Tentang Suitmedia  

Suitmedia adalah konsultan / agensi digital yang ahli di bidang teknologi dan pemasaran digital 

terpadu melingkupi digital strategy, web design & development, mobile application 

development, social media marketing, dan digital advertising. Selain itu, Suitmedia juga secara 

aktif melakukan R&D (Research and Development)  dan telah menghasilkan beberapa IT 

startup di bidang e-commerce (BukaLapak.com dan HijUp.com), serta di bidang pendidikan 

(KuliahKita.com). 
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