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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

ASEAN adalah perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 

Sejak dibentuk sebagai organisasi regional pada 8 Agustus 1967 di Bangkok 

(Thailand) negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai 

salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama 

ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan 

(preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi 

(complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak 

swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976), 

Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation 

scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced 

Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 1980 dan 1990-an, ketika 

negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya          

untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota 

ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah                  

dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi 

ekonomi kawasan (Deplu, 2012: 1). 

Pada ASEAN Summit 1997 di Kuala Lumpur, para kepala Negara ASEAN 

menyepakati ASEAN Vision 2020 yang merupakan cikal bakal terbentuknya 
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ASEAN Economic Community (AEC) yang bertujuan untuk: (1) Menciptakan 

kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing yang 

ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa -jasa dan investasi yang bebas, arus 

lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta 

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. (2) Mempercepat 

liberalisasi perdagangan di bidang jasa. (3) Meningkatkan pergerakan tenaga 

professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan. Pada ASEAN Summit ke 

12 di Filipina, ditanda tangani Cebu Declaration pada 13 Januari 2007 oleh para 

pemimpin negara-negara ASEAN yang juga menyepakati percepatan 

pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) dari yang sebelumnya akan 

dimulai pada tahun 2020, dipercepat menjadi tahun 2015 guna menghadapi 

kompetisi global terutama untuk mengahapi gempuran produk-produk yang 

berasal dari China dan India. (Deplu, 2012: 1). 

Guna mempercepat langkah percepatan integritasi ekonomi tersebut, para 

pemimpin negara ASEAN menyusun ASEAN charter (Piagam ASEAN) dan 

ASEAN blueprint. ASEAN charter disusun sebagai “payung hukum” yang 

menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara 

negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan AEC blueprint merupakan pedoman 

bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-

masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint 

tersebut. Naskah-naskah tersebut kemudian ditandatangani oleh para kepala 

negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke 13 di Singapura, 20 November 

2007. (Depdagri 2010: 5) 
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Percepatan program AEC yang sebelumnya akan diterapkan pada tahun 

2020 menjadi 2015, tentu akan berdampak pada persiapan masing-masing negara 

dikawasan Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan AEC. Menurut duta besar 

Republik Indonesia untuk Thailand, Lutfi Rauf dalam kuliah umum bertajuk 

Prospek dan Tantangan Implementasi Komunitas ASEAN 2015 di Universitas 

Padjajaran, Bandung 19 April 2013 yang mengatakan bahwa “Pembentukan 

komunitas ASEAN yang terintegrasi memiliki peluang besar namun diiringi 

dengan tantangan yang besar pula. Banyak pula kalangan yang pesimis bahwa 

komunitas ASEAN tidak akan berjalan dengan baik. Tantangan lainnya berupa 

persiapan yang belum terstruktur dengan baik, kurangnya sosialisasi terhadap 

komunitas ASEAN serta perlunya memasukkan komunitas ASEAN dalam 

kurikulum sekolah mulai dari sekolah dasar untuk membangun kesadaran 

ASEAN.”  

Dikutip dari pemberitaan portal berita Okezone.com pada                   

tanggal 25 Desember 2013. HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) 

menilai bahwa “Upaya sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang akan 

dimulai tahun 2015 kurang optimal.” Minimnya sosialisasi dan pengetahuan 

masyarakat terhadap program AEC 2015 tentu akan berdampak pada kesuksesan 

program. Untuk itu perlu dilakukan cara sosialisasi yang efektif dan tepat guna 

agar masyarakat mengetahui gambaran dalam mengimplementasikan program 

AEC 2015. Hal ini penting karena AEC akan dilaksanakan beberapa bulan 

kedapan. 
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Komunikasi merupakan kebutuhan yang penting bagi keberlangsungan 

hidup manusia karena dalam kehidupan manusia, komunikasi menjadi alat yang 

membatu kita dalam melakukan banyak hal di kehidupan sehari-hari. Menurut 

Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson komunikasi mempunyai dua fungsi, yaitu 

untuk keberlangsungan hidup diri sendiri dan untuk keberlangsungan hidup 

bermasyarakat terutama memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan 

keberadaan suatu masyarakat. (Mulyana, 2005: 5). Jika dilihat dari unsur-unsur 

komunikasi (Komunikator, Komunikan, Pesan, Media dan Efek). Pesan 

memegang peran yang sangat penting dalam proses komunikasi, sebuah pesan 

dapat mempengaruhi komunikan untuk mengikuti atau pun menolak atas 

pernyataan yang kita ucapkan. Untuk mempengaruhi khalayak tentu diperlukan 

pemilihan kata-kata persuasif yang tepat agar mereka mau mengikuti apa yang kita 

mau, selain itu pemilihan media juga berperan dalam proses penyampaian pesan, 

pemilihan media yang tidak tepat bisa berakibat fatal karena pesan yang akan kita 

sampaikan bisa saja tidak tersampaikan dengan baik kepada target yang kita tuju. 

Begitu cepatnya perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini          

telah membawa perubahan sosial yang sangat besar dalam kehidupan          

manusia. Belakangan ini masyarakat cenderung lebih menyukai penggunakan 

media online dalam memenuhi kebutuhannya dalam memperoleh informasi dan 

berkomunikasi, dibanding menggunakan media konvensional. Hal ini dikarenakan: 

Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat 

membuat industri media massa mengalami perubahan sangat cepat, sehingga 

media massa konvensional dan tradisional menjadi ketinggalan. 
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Kedua, media online sebagai media baru mempunyai karakteristik yang 

berbeda dengan media konvensional, yaitu: 

1. Bersifat convergent, menyatukan media komunikasi dalam bentuk 

digital dan elektronik yang didorong oleh teknologi komputer dan 

diperkuat oleh teknologi jejaring (networking). 

2. Pengiriman pesan yang cepat karena terjadinya proses digitalisasi. 

3. Adanya interaktivitas yang merupakan komunikasi baik dua 

maupun banyak arah. 

4. Tidak terikat waktu terbit, dapat di update setiap waktu. 

5. Ruang elektronik yang disediakan lebih luas dan hampir tidak 

terbatas. 

6. Berpusat pada pembaca (reader centric), sehingga media interaktif 

memberi peluang bagi setiap pengguna untuk mengambil informasi 

yang relevan bagi dirinya. 

(Simandjuntak, 2003: 144) 

 

Kelebihan internet yang tidak mengenal batas geografis juga menjadikan 

internet sebagai sarana yang efektif dalam memperoleh sebuah informasi. Bagi 

mereka yang gemar bersosialisasi atau mencari sahabat, internet menawarkan 

berbagai fasilitas untuk bertemu dan bertegur sapa (melalui online) dengan 

memanfaatkan berbagai fitur, diantaranya: situs-situs jejaring sosial (Facebook, 

Twitter, Youtube, Couchsurfing, dll), Email, Blog, Skype, Chat-room, dll. Apabila 

dahulu kita mengirim surat membutuhkan waktu berhari-hari dengan biaya yang 
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sedikit mahal, saat ini dengan adanya internet kita dapat mengirim dan 

menerimanya dalam hitungan detik saja dengan biaya yang jauh lebih murah. 

Dari banyaknya situs-situs jejaring sosial yang ada pada saat ini, Facebook 

adalah yang paling popular diantara yang lain. Tercatat  837,3 juta pengguna dari 

berbagai negara telah bergabung dengan Facebook pada tahun 2012 dengan 

peningkatan jumlah pengguna sebesar 27,4% dari tahun 2011 (Nurudin, 2012:73). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari newmedia-trendwatch.com (Rahadian, 2012) 

diketahui bahwa terdapat 2 negara ASEAN yang masuk ke dalam 10 negara 

pengguna Facebook terbesar di dunia, yaitu Indonesia dengan jumlah pengguna 

mencapai 42.684.840 pengguna yang menempatu posisi ke-4 dan Filipina dengan 

jumlah pengguna 27.331.380 pengguna yang menempati posisi ke-8 dunia. Data 

lain menyebutkan bahwa jika pengguna Facebook di wilayah Asia Tenggara 

dijumlahkan, maka terdapat 101.125.000 pengguna. Perlu diketahui bahwa saat ini 

populasi ASEAN telah mencapai 600.000.000 jiwa, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengguna Facebook dikawasan ASEAN pada tahun 2013 ini telah  

mencapai 17% dari populasi ASEAN.  

Banyaknya masyarakat di kawasan Asia Tenggara yang telah melek media 

online dengan membuat akun jejaring sosial seperti Facebook, tentu dapat 

mempermudah pemerintah dalam melakukan sosialisasi program AEC 2015 

kepada masyarakat. Selain itu, pengguna Facebook di kawasan Asia Tenggara pun 

dapat pula saling bertegur sapa dan menjalin pertemanan antar sesama masyarakat 

ASEAN. Hal ini tentu dapat dijadikan alat yang efektif untuk mensosialisasikan 

program AEC 2015 kepada masyarakat ASEAN. Menurut lembaga riset  
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insidefacebook.com diperoleh data bahwa persebaran pengguna Facebook di 

Indonesia berdasarkan usia adalah sebagai berikut. Usia 13-17 tahun (23,51%), 

usia 18-25 (45,99%), usia 26-34 tahun (20,61%), usia 35-44 tahun (7,21%), usia 

45-54 tahun (1,87%), usia 55-65 tahun (0,81%). Dari data diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Facebook adalah jejaring sosial yang sangat popular 

dikalangan remaja Indonesia. 

Dari banyak fitus-fitur yang terdapat pada Facebook, fitur fanpage adalah 

fitur yang memiliki banyak peminat. Awal dibentuknya fitur ini adalah untuk 

memfasilitasi para penggemar (fans) agar dapat berinteraksi langsung dengan 

idolanya. Namun, belakangan ini fitur fanpage juga sering dijadikan sebagai 

media untuk melakukan promosi sebuah produk, pencitraan seorang tokoh politik, 

juga dijadikan sebagai media untuk melakukan kampanye, baik kampanye politik, 

lingkungan, budaya dan lain sebagainya.  

Fanpage Facebook “ASEAN Community” adalah salah satu fanpage yang 

gencar melakukan sosialisasi mengenai program AEC 2015. Dikutip dari situs 

resmi fanpage ASEAN Community (aseancommunity.org) disebutkan bahwa 

fanpage “ASEAN Community” dibuat pada tanggal 13 Agustus 2011 oleh Jirapat, 

pemuda berkebangsaan Thailand dengan tujuan untuk mempersatukan pemuda-

pemudi dikawasan Asia Tenggara. Fanpage “ASEAN Community” juga 

menyajikan informasi-informasi mengenai persiapan masing-masing negara 

ASEAN dalam menghadapi AEC 2015 yang akan dilaksanakan beberapa bulan 

kedepan, “ASEAN Community” menjadi wadah untuk saling bertukar informasi 

tentang keunikan negara-negara di kawasan ASEAN, potensi di masing-masing 
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negara, kesamaan budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan adanya fanpage 

“ASEAN Community” tentu dapat mempererat hubungan persahabatan antar 

negara-negara ASEAN. Saat ini fanpage “ASEAN Community” dikelola oleh 42 

administrator yang dibagi menjadi 10 tim (yaitu, Indonesia, Thailand, Singapura, 

Malaysia, Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar, Filipina dan Brunei Darussalam) 

untuk berbagi infomasi mengenai ASEAN kepada lebih dari 225.000 liker’s yang 

tersebar di 10 negara ASEAN juga negara-negara diluar ASEAN. Pada ulang 

tahun ASEAN ke-46, administrator fanpage “ASEAN Community” bekerjasama 

dengan Sekretariat ASEAN di Jakarta untuk menyelenggarakan kegiatan bertajuk 

“ASEAN Day” yang bertujuan untuk memperkuat hubungan masyarakat antar 

negara-negara ASEAN.  

Beberapa keterangan penting yang dianggap perlu sehingga penelitian ini 

layak untuk diteliti, antara lain: 

1. Kehidupan masyarakat urban di berbagai belahan dunia saat ini tidak dapat 

terpisahkan dengan media sosial (Facebook, Twitter, Youtube, Skype, 

Couchsurfing, dll).  

2. Menurut hasil survey “New Media Trend Watch” pada tahun 2012 

menempatkan Facebook sebagai jejaring sosial dengan pengguna 

tersebesar di dunia. 

3. Program ASEAN Economic Community (AEC) akan mulai diterapkan pada 

31 Desember 2015. Hal ini berarti hanya tersisa beberapa bulan saja 

masing-masing negara ASEAN harus mempersiapkan diri untuk 

menghadapi AEC. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

yang muncul yaitu Bagaimana kecenderungan tema isi pesan fanpage Facebook 

“ASEAN Community” dalam melakukan sosialisasi program ASEAN Economic 

Community 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan pesan mengenai sosialisasi program ASEAN Economic 

Community 2015 pada fanpage facebok ASEAN Community. 

2. Memberikan gambaran atas pesan-pesan yang diposting pada fanpage ASEAN 

Community. 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memperkaya kajian tentang media sosial dalam penyebaran pesan 

kepada masyarakat. 

b. Dijadikan sebagai referensi tentang kajian media sosial baik 

sebagai referensi perkuliahan ataupun penelitian selanjutnya 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa: 

a. Menjadikan bahan pertimbangan kepada PR perusahaan/organisasi 

tentang pentingnya media sosial sebagai alat untuk 

mensosialisasikan sebuah program, produk atau aturan-aturan yang 

bersifat baru kepada masyarakat. 

b. Memberikan masukan kepada masyarakat dalam menangkap 

sebuah pesan yang termuat dalam media sosial, dan secara tidak 

langsung dapat mengajak masyarakat agar lebih kritis dalam 

menangkap pesan-pesan yang ada di media sosial.  


