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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerjasama internasional adalah hal yang penting dalam kebijakan dan 

politik luar negeri suatu negara. Melalui kerjasama internasional negara bisa 

mendapatkan manfaat dari peluang-peluang yang ditawarkan untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya. Dalam era globalisasi dan liberalisasi yang menjadi 

realita baru saat ini, kerjasama internasional tidak dapat dihindari dan dilakukan 

demi mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Indonesia tergabung dalam 

kerjasama kawasan ASEAN yaitu kerjasama regional antar negara-negara 

kawasan Asia Tenggara. Pendirian ASEAN
1
 dilatar belakangi oleh ketidakstabilan 

ekonomi, persamaan nasib yang hampir semuanya mengalami penjajahan (kecuali 

Thailand) dan meminimalisasi konflik kepentingan yang terjadi antar negara 

dikawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional bekerjasama di 

bidang politik,ekonomi, sosial budaya dan bertujuan untuk menciptakan stabilitas 

dan kedamaian Asia Tenggara.  

Regionalisme yang menguat di kawasan Asia Tenggara saat ini tidak 

terlepas dari krisis keuangan 1997/1998 yang terjadi dan krisis dikawasan lain 

yang terjadi sebelumnya, adalah akibat dari kerentanan keuangan global. Dapat 

dikatakan jika krisis keuangan tersebut merupakan salah satu alasan dibentuknya 

integrasi ekonomi regional ASEAN.  Sejak dibentuknya ASEAN telah dilakukan 

                                                           

1
 ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967, anggota ASEAN terdiri dari Idonesia, Malaysia, 

Singapura, Filiphina, Thailand (dikenal the original ASEAN-5),kemudian Brunei Darussalam 

masuk 1984 (ASEAN-6), Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 

1999. 
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berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Diawali dengan kesepakatan 

kerjasama Prefential Trading Arrangement/PTA (1977), ASEAN Free Trade Area 

(1992), ASEAN Framework,Agreement on Service/AFAS (1995), ASEAN 

Investment Area/AIA (1998),ASEAN Vision 2020 (1997).
2
  

Pada tahun 1997, para kepala negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 

2020 yang merupakan cikal bakal ASEAN Economic Community/ AEC yaitu 

untuk mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan 

membangun ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat 

kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi ASEAN dalam ASEAN Summit di 

Kuala Lumpur
3
. Kemudian pada tahun 2003 dalam Bali Concord II pada KTT ke-

9 ASEAN di BAli Oktober 2003 dikenalkan dengan konsep ASEAN Economic 

Community (AEC) yang merupakan perwujudan dari pilar ASEAN Vision bersama 

dengan dua pilar lainnya yaitu ASEAN Sosio-Cultural Community (ASCC) dan 

ASEAN Security Community (ASC). Pembentukan AEC dilakukan melalui empat 

kerangka strategis, yaitu  pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, 

kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan 

terintegrasi dengan perekonomian global 
4
. Pembentukan komunitas ASEAN ini 

merupakan upaya memperat integrasi ASEAN untuk mencapai posisi daya saing 

dan tawar ASEAN sebagai organisasi regional dan individu negara anggota. 

Pada ASEAN Summit ke 12 ditanda tangani Cebu Declaration pada 13 

januari 2007 oleh para pemimpin ASEAN yang juga menyepakati percepatan 
                                                           

2
 Winanto.R dkk. Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015.Jakarta:Elex Media Komputindo,2008  

hal.4 
3
  Departemen Perdagangan Republik Indonesia,” Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

2015”dalam  

http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20EmCONOMIC%

20COMMUNITY%202015.pdf  hal 4 diakses tanggal 18 Agustus 2011. 
4
 Ibid hal. 9 

http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20EmCONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf
http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20EmCONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf
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pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 

2015 guna menghadapi kompetisi global terutama dari  China dan India. 

Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, 20 November 2007 dilakukan 

penandatangan ASEAN Charter
5
  yang merupakan kerangka hukum dan 

komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama negara-negara anggota 

ASEAN dan menyepakati ASEAN blue print
6
, sebagai pedoman bagi seluruh 

negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC.
7
 Diawal ratifikasi 

ASEAN charter terjadi penolakan oleh DPR dikarenakan ASEAN Charter tidak 

begitu kuat landasan hukumnya dalam melindungi negara-negara anggotanya dan 

dikarenakan posisi ekonomi Indonesia yang lemah dan terjadi ketakutan apabila 

Indonesia hanya akan menjadi pangsa pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya. 

Jika dilihat dari kondisi seperti ini tantangan ada didepan mata bagi 

Indonesia. Persaingan antar negara anggota ASEAN akan semakin ketat dan 

Indonesia perlu mewaspadai hal ini. Seperti yang diketahui negara-negara 

ASEAN memiliki kesamaan basis produksi sehingga diperlukan strategi  dan 

koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Singapura telah 

menunjukkan kesiapannya untuk melakukan integrasi ekonomi AEC 2015 dengan 

melakukan perbaikan iklim investasi. Indonesia, sebagai negara dengan potensi 

yang besar dari segi jumlah penduduk dan jumlah pekerja produktif, sumber daya 

                                                           

5
  ASEAN charter bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang 

longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki Legal Personality,berdasarkan aturan 

yang professional (ruled-based organization). ASEAN charter diadopsi pada KTT  ASEAN ke 13 

di Singapura November 2007 dan berlaku 15 Desember 2008. 
6
 Blue print merupakan pedoman, perencanaan, indikator kinerja yang telah dilakukan menuju 

pencapaian tujuan dari AEC yang akan meningkatkan kredibilitas proses integrasi ASEAN 
7
 Departemen Perdagangan Republik Indonesia,” Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

2015”dalam  

http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20EmCONOMIC%

20COMMUNITY%202015.pdf 30 Agustus 2011.  

 

http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20EmCONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf
http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20EmCONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf
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mineral, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan-kelautan, teknologi dan 

industri serta wilayah yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, berada dalam 

posisi yang seharusnya menguntungkan untuk mendapat manfaat yang sebesar-

besarnya dari proses integrasi ekonomi kawasan ini. Manfaat yang ditawarkan 

oleh Blue print tersebut dapat terwujud bila masing-masing negara anggota 

ASEAN termasuk Indonesia dapat segera melakukan penyesuaian, persiapan dan 

perbaikan, baik secara kolektif maupun individual. Namun seperti yang diketahui 

Indonesia masih belum mampu dan belum melakukan perbaikan-perbaikan 

mendasar dalam negeri. 

Permasalahan pertama kesinambungan pertumbuhan serta stabilitas makro 

dan mikro ekonomi adalah hal yang sangat diperlukan untuk bisa masuk dalam 

sistem perdagangan bebas. Indonesia belum mampu untuk menciptakan iklim 

usaha yang kondusif dan mengurangi biaya ekonomi tinggi yang juga merupakan 

tujuan utama pemerintah dalam program komprehensif reformasi di berbagai 

bidang, seperti di bidang perpajakan, kepabeanan, investasi dan birokrasi, 

membuat iklim investasi yang bagus, menurunkan suku bunga kredit, 

penyederhanaan prosedur usaha, penyediaan informasi bisnis, penguatan kapasitas 

koperasi, usaha kecil dan menengah. Pengangguran juga masih menjadi soal yang 

pelik di negara ini yaitu 7,14% dan itu jumlah yang besar jika dibandingkan 

dengan Singapura 2,20% atau Malaysia 3,20%.
8
 Pemerintah harus pula 

mempertimbangkan untuk dapat meminimalisasi kesejangan perekonomian yang 

lebar antara Indonesia dengan negara ASEAN yang lainnya.  

                                                           

8
  “Unemployment rate list by country” http://www.tradingeconomics.com/unemployment-rates-

list-by-country diakses pada 18 agustus pukul 11.26 

http://www.tradingeconomics.com/unemployment-rates-list-by-country
http://www.tradingeconomics.com/unemployment-rates-list-by-country
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Kedua adalah kendala prasarana fisik  infrastruktur didalam negeri yang 

masih terpusat pada kota-kota besar, sedangkan daerah  lain juga merupakan 

penghasil bahan baku  yang penting untuk kegiatan ekonomi ataupun mempunyai 

tujuan pariwisata yang akan mampu mendatangkan keuntungan bagi negara tetapi 

mempunyai akses jalan yang sulit sehingga sulit dikembangkan. Belum lagi akses 

jalan menuju pelabuhan  yang merupakan sentra yang penting dalam kegiatan 

ekspor impor. Pembuatan jalan tol dan jalan-jalan baru yang masih kurang dan 

tidak merata keseluruh daerah. Penyediaan energi dan pasokan listrik,gas dan 

bahan bakar minyak (bbm) yang masih tetap menjadi persoalan sampai saat ini. 

Serta kurang meratanya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia 

tentu saja mempengaruhi sumber daya yang lain. Hal ini seharusnya menjadi skala 

prioritas yang harus dibenahi semenjak dulu. 

Ketiga, kelemahan Indonesia yang lain dalam daya saing di ASEAN 

ataupun global dan merupakan kebutuhan dasar adalah kemampuan SDM 

Indonesia,pemerintah belum mampu memberikan pendidikan dasar yang secara 

adil dan menyeluruh kepada warga negaranya, sehingga masih banyak SDM di 

Indonesia yang tidak berpendidikan sehingga tidak bisa diberdayakan secara 

optimal dalam pembangunan ekonominya. Keempat. Stabilitas politik yang belum 

mampu di berikan oleh pemerintah Indonesia yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi PMA ( penanaman modal asing) yang akan masuk ke Indonesia. 

Apabila terus menurus tidak mampu menjaga stabilitas politik dalam negeri maka 

PMA akan lari ke- Negara ASEAN lainnya sehingga Indonesia akan lebih sulit 

lagi untuk menjadi pemain dalam MEA. 
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Dalam  interaksi perdagangan yang dilakukan dengan negara anggota 

ASEAN, Indonesia menujukkan hasil yang meningkat presentasenya antara tahun 

2006 – 2010 namun masih mengalami minus terhadap beberapa negara di sektor 

non migas seperti terhadap Singapura pada 2010 migas US$-1.675.985,4 dan 

nonmigas US$-207.196,1juta.
9
 Pendapatan perkapita Indonesia dengan ±150juta 

penduduk adalah urutan ke-5 sebesar 3,039 US$ pada statistik 2010 dibawah 

Thailand dengan 4,679US$.
10

 

Persaingan atau kompetisi sudah pasti akan berakhir dengan adanya pihak 

yang menang dan yang kalah. Negara-negara maju dengan kemampuan teknologi 

yang lebih tinggi akan mampu menghasilkan barang yang berkualitas baik dan 

akan menjadi pemenang,sementara negara-negara berkembang akan berada pada 

posisi sebaliknya. Sementara seluruh instrument perlindungan terhadap barang 

impor berupa tariff dan non tariff dihapuskan sebagai komitmen terhadap FTA. 

Hal ini jelas akan berdampak terhadap industri domestik. Pada akhirnya 

pemerintah perlu mengkaji implikasi dari penerapan percepatan AEC 2015 ini 

terhadap rencana, kebijakan, strategi dan peraturan perundang-undangan di 

berbagai bidang atau sektor. Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, 

pemerintah  harus mempersiapkan kebijakan, strategi dan rencana aksi untuk 

melaksanakan komitmen Cetak-Biru sesuai dengan kepentingan nasional 

Indonesia. Diperlukan pemahaman yang mendalam dan strategi yang handal di 

setiap sektor agar dapat disusun pedoman yang tepat untuk memasuki Era Baru 

                                                           

9
 “Perdagangan Indonesia dengan ASEAN” www.depdag.go.id diakses pada 18 agustus 2011 

pukul 10.30  
10

“Gross Domestic Product per Capita” dalam http://data.worldbank.org/indicator/ 

NY.GDP.PCAP.CD diakses tanggal 18 agustus jam 11.00 

http://www.depdag.go.id/
http://data.worldbank.org/indicator/
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kerjasama ekonomi ASEAN ini dan menjadikan Indonesia sebagai key regional 

player.
11

. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Partisipasi Indonesia dalam percepatan integrasi ASEAN dari tahun 2020 

menjadi 2015 yang dilakukan dengan penandatanganan ASEAN Charter  menjadi 

hal yang menarik karena keputusan ini dilakukan pada saat Indonesia belum 

mempunyai stabilitas ekonomi politik dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. 

Oleh sebab itu kemudian muncul pertanyaan berupa: “Bagaimana posisi 

ekonomi  Indonesia diantara negara anggota ASEAN lainnya dalam 

penerapan AEC 2015?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah: 

1. Mengemukakan dan menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dalam 

menghadapi percepatan Integrasi ASEAN 2015. 

2. Mendeskripsikan posisi ekonomi Indonesia diantara negara anggota ASEAN 

lainnya  dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

                                                           

11
 “Cetak -Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, menyonngsong Era Baru Kerjaasama Ekonomi” di 

http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=587&detail=true 

diakses tanggal 8 Oktober 2011 
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1. Dapat mengetahui tentang kebijakan ekonomi Indonesia dalam  menghadapi 

percepatan Integrasi ASEAN 201serta mendeskripsikan bagaimana posisi 

ekonomi  Indonesia dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. 

2. Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah  untuk 

memberikan suatu informasi dan data-data pendukung bagi jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

 

1.5 Kajian Pustaka  

1.5.1 Literature Review. 

  Ulasan – ulasan tentang kesepakatan ASEAN untuk mengintegrasikan 

ekonominya sudah lama ada dan terdapat pada beberapa buku.  

1 Syamsul Arifin, dkk.” Menuju ASEAN Economic Community 2015”. 

Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008  

Dari buku tersebut, peneliti kemudian menekankan fokus urgensi 

permasalahnnya menjadi tiga bahasan.Dalam pembahasannya, buku keluaran 

dari departemen perdagangan ini melihat ASEAN sebagai organisasi regional 

dikawasan asia tenggara yang bertujuan sebagai alat untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya oleh 

negara-negara anggotanya. Seiring dengan perkembangannya keerjasama 

ekonomi ASEAN diarahkan menjadi pembentukan dari sebuah komunitas 

yaitu ASEAN COMMUNITY yang terdapat dalam tiga pilar yaitu ASEAN 

Community dalam bidang keamanan politik (ASEAN Political- Security 
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Community), Ekonomi (ASEAN Economic Community) dan Sosial Budaya 

(ASEAN Sosio – Culture Community) . 

Pembentukan ASEAN economic  community dilakukan dengan 

integrasi ekonomi kawasan yang berdasar pada Asean Economic Community 

(AEC) blueprint yang merupakan pedoman bagi negara-negara anggota 

ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. Dalam buku ini fokus hanya pada 

pilar pertama yang memuat aspek utama dan mendasar dari komponen 

integrasi ekonomi, dalam buku ini juga diuraikan beberapa peluang dan 

tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dan masa depan dengan 

dilaksanakanny AEC Blueprint. Juga terdapat beberapa langkah strategis 

yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saing agar 

dapat manfaat yang nyata dalam menumbuhkan perekonomian. 

Berdasarkan pada sumber literatur tersebut penulis mendapat inspirasi 

untuk melihat permasalahan lebih mendasar yaitu aspek eksternal dan aspek 

internal. Dengan begitu diharapkan dapat lebih menjelaskan keseluruhan 

fenomena apabila penelitian melihat aspek intersection dari kebijakan yang 

diambil. Politik luar negeri adalah kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan 

untuk mencapai kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri 

merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk 

mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dan  

dalam hal ini adalah kepentingan nasional Indonesia dalam memajukan 

ekonomi dalam negerinya.
12

 

                                                           

12
 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. , Pengantar Ilmu Hubungan 

internasional. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2005. Hal. 47. 
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Dalam analisa faktor eksternal, penelitian dimulai dengan langkah 

yang dilakukan Indonesia dengan ASEAN yaitu pencapaian ASEAN 

Economic Community (AEC) untuk berperan aktif dalam ekonomi global dan 

meningkatkan daya saing ASEAN sebagai organisasi regional untuk 

mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dari segi internal adalah respon, 

kesiapan  dan tantangan yang akan di hadapi oleh Indonesia dalam mencapai 

AEC dan pengimplentasian Blueprint.  

2 Bank Indonesia” Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012 Integrasi 

Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional”,Bank Indonesia, 

Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter,  

2008. 

Dalam buku tersebut membahas tentang perkembangan 1. Ekonomi 

Dunia dan Indonesia, dimana penulis memandang dalam lima tahun terakhir 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi diatas 4%, aliran 

FDI global yang terus meningkat serta melambungnya nilai komoditas migas 

dunia yang menyebabkan tekanan inflasi dunia meningkat. Dari sisi domestik 

stabilitas ekonomi makro di Indonesia digambarkan tetap terkendali, kondisi 

fiskal terjaga dan aliran FDI ke Indonesia meningkat. 2. prospek ekonomi 

Indonesia 2008-2012 digambarkan akan mengalami perkembangan yang baik 

ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkualitas serta inflasi 

yang menurun. membaiknya iklim investasi, stabilitas ekonomi makro, 

infrastruktur dan ketenagakerjaan. Kemudian di buku ini dijelaskan pula latar 

belakang pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dinamika 

perekonomian asean yang menjanjikan potensi ekonomi yang sangat besar 
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dengan total penduduk mencapai 567,6 juta jiwa dan total GDP mencapai 

sekitar US$1,1 triliun. Konsep integrasi ekonomi ASEAN yang menjanjikan 

peningkatan kesejahteraan bagi Negara-negara di dalamnya, diantaranya 

melalui pembukaan akses pasar yang lebih besar, dorongan mencapai efisiensi 

dan daya saing ekonomi lebih tinggi, termasuk terbukanya peluang 

penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Prospek ekonomi Indonesia 2008-

2012 yang didasarkan pada perkembangan ekonomi dunia dan ekonomi 

Indonesia dan optimisme Indonesia akan kemajuan perekonomian meskipun 

dihadapkan pada tantangan di sektor eksternal terutama dari tingginya harga 

minyak dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. 

3 Departemen Perdagangan Republik Indonesia,” Menuju ASEAN 

Economic Community 2015”, Direktorat Kerjasama Perdagangan 

Internasional, Departemen Perdagangan. 

Dalam buku ini penulis membahas pada pilar pertama sejarah 

pembentukan ASEAN, kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang dilakukan 

oleh ASEAN, proses menuju kesepakatan AEC dan struktur kelembagaan 

ASEAN, kemudian dijelaskan  pasar tunggal berbasis produksi yan merupakan 

salah satu pilar AEC. Rincian Implementasi AEC blueprint periode 2008-2009 

oleh negara-negara ASEAN serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh 

Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 buku ini juga menulis beberapa 

langkah strategis yang harus dilakukan oleh Indonesia unutk meningkatkan 

daya saing agar mendapat manfaat yang nyata dalam menumbuhkan 

perekonomian bangsa dalam menekan angka kemiskinan sehingga terwujud 

peningkatan SDM indonesia. 



 

12 

 

1.6 Landasan Konseptual 

1.6.1 Konsep kerjasama ekonomi regional. 

Ekonomi regional tidak lagi menjadi merupakan fenomena eropa, setelah 

dekade 1980-an kerjasama ekonomi regional dapat ditemukan di semua kawasan. 

Bahasan mengenai kerjasama ekonomi regional ASEAN harus dibedakan dengan 

integrasi ekonomi. Kerjasama (cooperation) meliputi tindakan-tindakan yang 

ditujukan untuk mengurangi perbedaan, sedangkan integrasi (integration) 

berisikan peralatan-peralatan yang mengakibatkan segala perbedaan dapat 

dihilangkan.
13

 Kawasan (region) di definisikan sebagai sekumpulan negara yang 

memiliki kedekatan geografis karena berada dalam suatu wilayah tertentu. 

Kerjasama regional bukan merupakan tujuan atas kepentingan sendiri tetapi 

sebagai alat pencapaian kepentingan-kepentingan bersama. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kerjasama regional dibedakan antara 

kerjasama regional yang menggunakan perangkat-perangkat kerjasama 

(instrument of cooperation) dan kerjasama regional yang bersifat longgar (loose), 

yang tidak menggunakan perangkat kerjasama menuju integrasi ekonomi tetapi 

hanya menghimpun negara-negara anggotanya unutk mengadakan koordinasi 

dalam suatu kerjasama ekonomi (economic cooperation).
14

 

Kerjasama regional yang menuju integrasi ekonomi ditandai dengan 

penerapan setidak-tidaknya tiga perangkat teknik kerjasama yaitu: 

                                                           

13
 Robert Jackson & George Sorenson, “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2005. 

14
  Bella Ballasa, The Theory of Economic Integration, (Richard D Irwin, Home wood, Illinois, 

1961. hal 26. 
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1. Melalui suatu perjanjian melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan 

integrasi pasar dan perekonomian (market and economic integration) dari 

negara-negara anggota. 

2. Pengalihan beberapa unsur kekuasaan, pengambilan keputusan (decision 

making) atau kedaulatan dari negara-negara anggota kepada suatu organ pusat 

bersama (common centre organ). Kemampuan dari organ pusat ini untuk 

melaksanakan wewenangnya, melalui pengambilan keputusan-keputusan yang 

mengikat negara-negara anggotanya. 

3. Melaksanakan teknik-teknik kerjasama bagi mewujudkan integrasi pasar dan 

perekonomian negara-negara anggota tersebut diatas. 

Adapun bentuk-bentuk integrasi ekonomi adalah Free Trade Area, Custom 

Union, Common Market, Economic Union dan Complete Economic 

Integration. Sedangkan kerjasama regional yang tidak bertujuan untuk 

langsung mengintegrasikan pasar dan perekonomian negara-negara 

anggotanya adalah merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional 

(regional economic cooperation).
15

  

Berdasar pada pemahaman konsep diatas makan penulis melihat tigkatan 

kerjasama regional ASEAN sampai ASEAN Charter dapat dianalisa dengan 

konsep tersebut. Pembentukan ASEAN Charter berlandaskan kepentingan 

bersama dan saling ketergantungan dari Negara-negara anggotanya walaupun 

mempunyai latar belakang yang beragam dengan tujuan menciptakan kawasan 

yang terintegrasi secara ekonomi, politik-keamanan, social dan budaya. ASEAN 

Charter meupakan perangakat institusi  yang memiliki aturan, norma, prinsip dan 

                                                           

15
 Ibid, hlm 60-61 
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prosedur yang mengikat masing-masing negara anggota ASEAN secara hokum 

dan ASEAN Charter dapat menjadi barometer keberhasilan maupun kegagalan 

visi dan tujuan yang dicita-citakan kerjasama ASEAN tersebut.  

 

1.6.2  Teori ketergantungan (Dependence Theory) 

 Pada dasanya teori dependency hendak menjelaskan persoalan 

kemunduran negara-negara bekas jajahan di Dunia ke-3 dengan melihatnya dalam 

konteks global. Sementara teorititsi modern menduga bahwa penyebab 

kemunduran itu bersifat internal dan cultural (seperti kurangnya “ motivasi 

berprestasi”, despotisme, korupsi dan sebagainya), teori dependencia ingin 

menunjukkan bahwa penyebab kemunduran itu berasal dari eksternal dan 

struktural. Tetapi, teoritisi ini juga berbeda dengan  teoritisi imperialisme; melihat 

hubungan antara negara kuat dan lemah itu dari perspektif negara penjajah (Eropa 

dan Amerika Utara), teoritisi dependencia memandang persoalannya dari 

perspektif negara terjajah
16

 

 Inti dari teori dependencia adalah penetrasi asing dan ketergantungan 

eksternal yang kemudian menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam 

struktur ekonomi “pinggiran”(periphery), yang pada gilirannya menimbulkan 

konflik sosial dan akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara-negara 

industri maju atau negara-negara “pusat” terhadap negara berkembang. Andre 

Gruder Frank dan teoritisi lainnya berargumen bahwa 

                                                           

16
 Mohtar Mos’ed, Ilmu Hubungan Internasional displin dan metodologi. 1990. LP3ES. Jakarta. 

Hal. 
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“perdagangan memungkinkan terjadinya ketergantungan wilayah dan negara 

pinggiran pada negara-negara industri di wilayah inti. Sementara sektor-

sektor tertentu ekonomi wilayah inti berkembang pesat, kondisi politik dan 

ekonomi rakyat di wilayah pinggiran semakin memburuk dan 

“underdeveloped” (frank, 1970).
17

  

Ketergantungan adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara tertentu 

dipengaruhi oleh ekspansi dari ekonomi negara lain. Hubungan antara negara 

maju dan negara berkembang tidak sehat karena adanya kecenderungan ekploitasi 

yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk kepentingan 

pembangunan di negara sendiri. 

Teori ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan 

nasional itu cenderung menimbulkan konfllik, karena beberapa kelompok atau 

kelas lain memperoleh  bagian yang semakin besar sedangkan mereka sendiri 

memperoleh bagian yang lebih sedikit atau merosot. Dalam masyarakat yang 

sangat inegaliter, setiap perubahan (baik positif maupun negatif) dalam 

pendapatan nasional keseluruhan akan merangsang konflik sengit tentang 

bagaimana kue yang membesar  atau mengecil itu harus dibagi. Konflik seperti ini 

menjadi semakin gawat pada masa ekonomi mengalami kemerosotan.
18

   

Keterbelakangan ekonomi negara dunia ketiga cenderung disebabkan oleh 

terintegrasinya mereka terhadap ekonomi global dimana terjadi monopoli modal 

dan investasi terhadap negara dunia ketiga. Menurut Theotonio Dos Santos 

                                                           

17
 Mohtar Mas’oed, Perdagangan dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional. 1998. Ilmu 

hubungan Internasional FISIPOL, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hal.15 

18
 Ibid, hal 210 
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terdapat tiga model ketergantungan di negara dunia ketiga sebagai akibat dari 

ekspansi modal dan pasar yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap 

negara berkembang. 

1) Ketergantungan kolonial. 

Terjadi ketergantungan politik karena dominasi negara pusat terhadap 

negara pinggiran. Penentuan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintahan negara berkembang ditentukan oleh keinginan negara 

pusat. Tidak ada legitimasi kedaulatan yang dimiliki oleh negara 

pinggiran ketika bekerjasama dengan negara pusat dalam rangka 

melakukan pembangunan. Kemampuan intervensi tersebut terjadi karena 

sangat berpengaruhnya investor negara maju dalam upaya melindungi 

investasinya di negara terbelakang. Investor dan birokrat negara maju 

mampu menentukan kebijakan dari birokrat negara berkembang, 

sehingga kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk melindungi 

kepentingan investasi luar negeri di negara Dunia Ketiga. 

2) Ketergantungan Finansial – Industri 

Terjadi penguasaan kekuatan finansial negara satelit (pinggiran) oleh 

negara pusat walaupun secara yuridis-politis negara satelit adalah negara 

yang merdeka. Penguasaan finansial ini ditentukan oleh investasi modal 

asing yang dimiliki pemodal negara maju di negara berkembang dengan 

modal yang besarnya melebihi modal investor domestik, sehingga 

sirkulasi modal dapat ditentukan oleh orang-orang diluar negara pinggiran 

tersebut. industrialisasi juga ditentukan oleh pemodal asing, sehingga 

tenaga kerja dalam negeri tergantung dari industrialisasi tersebut. Tenaga 
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kerja dalam negeri tidak mampu melakukan persaingan dengan tenaga ahli 

luar negeri yang didatangkan oleh pemilik modal luar negeri. 

Ketimpangan ini juga membawa ketimpangan upah yang diterima oleh 

pekerja domestik, sehingga upah pekerja tersebut tidak mampu 

meningkatkan kesejahteraan mereka.  

Tidak hanya itu, konsumsi barang-barang mewah dari masyarakat negara 

berkembang juga semakin meningkat.Ekspansi pasar yang dilakukan 

negara maju memaksa penduduk negara berkembang melakukan pola 

konsumsi barang-barang mewah yang berbeda dengan kondisi sebelum 

terjadinya industrialisasi, padahal gaji atau pendapatan penduduk negara 

berkembang jauh berada dibawah pendapatan penduduk di negara maju. 

Ini membawa jenis konsumsi barang mewah yang tinggi, dengan gaji atau 

pendapatan yang rendah. 

3) Ketergantungan Teknologi- Industri 

Munculnya perusahaan industri di negara satelit yang didirikan oleh 

pengusaha lokal, namun teknologi-industrialnya dikuasai oleh negara 

pusat, yang akhirnya terjadi monopoli surplus industri. Industri lokal di 

negara pinggiran akan mengimpor teknologi industri yang dibutuhkan 

untuk menjalankan roda industrialisasinya dari negara pusat, sehingga 

masih tetap terjadi ketergantungan dalam hal teknologi. Ketergantungan 

inilah yang menjadikan negara berkembang lambat dalam mencapai 

kemajuan 

Jika dilihat menggunakan teori ini Indonesia digambarkan sebagai negara 

yang sedang berkembang yang memang tidak bisa lepas dari ketergantungan 
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negara-negara maju sebagai imbas dari munculnya pasar bebas dari sistem 

globalisasi. Karena globalisasi memaksa  negara-negara dunia ketiga untuk 

menyamakan kedudukannya dengan negara-negara maju atau paling tidak berada 

tepat dibelakangnya. Pada umumnya negara maju yang mempunyai kemampuan 

politik, ekonomi dan militer cenderung memaksa dan menekan negara lain yang 

dianggap lebih lemah. 

Dalam penelitian ini, pembentukan ASEAN Economic Community sebagai 

suatu kawasan regional yang terintegrasi secara ekonomi merupakan sebuah 

kebutuhan yang mendesak dan bersifat penting, terutama untuk mengantisipasi 

perkembangan perekonomian dunia dan juga untuk memberikan warna kerjasama 

ekonomi ASEAN yang lebih nyata. ASEAN Economic Community diwujudkan 

dengan penciptaan pasar tunggal dimana dilakukan pembebasan terhadap sektor-

sektor industri antara lain barang, jasa, investasi tenaga kerja dan modal. Pertama, 

menarikkan daya tarik ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang mampu bersaing 

dengan negara-negara lain yang tergantung dalam blok perdagangan 

regional.Seperti yang diketahui ASEAN memiliki permasalah yaitu kesenjangan 

perekonomian yang tinggi diantara negara-negara anggota yang memungkinkan 

terjadinya persaingan yang tidak seimbang.  Jadi Indonesia mau tidak mau harus 

mensejajarkan diri dengan negara ASEAN lainnya agar lebih kompetitif dalam 

bersaing karena bagi Indonesia, pasar tunggal ASEAN akan berpotensi 

menciptakan ketergantungan terhadap negara yang lebih maju, karena adanya 

pasar global yang mau tidak mau memaksa Indonesia harus sesegera mungkin 

menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan internasional dan bisa menerima 

hadirnya negara saingan di dalam negeri sendiri. Hal ini dikarenakan kondisi 
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Indonesia yang tergolong masih lemah dibanding beberapa negara ASEAN untuk 

dapat bersaing dan mengandalkan mekanisme liberalisasi sektor produksi.   

1.7 Alur Pemikiran  

gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 .Metode Penelitian. 

1.8.1  Variabel Penelitian. 

Unit analisa atau disebut juga variabel dependen yang diangkat penulis 

dalam  memandang fenomena ini  adalah posisi ekonomi Indonesia dibandingkan 

dengan negara ASEAN lainnya. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel 

independen adalah tentang posisi ekonomi Indonesia di ASEAN.   

 

1.8.2 Tipe Penelitian. 

 Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih 

gejala atau variabel. 

ASEAN VISION 2020 

Percepatan ASEAN Economic Community 2015 

Perkembangan Indonesia 

dalam 

mengimplementasikan 

blueprint 

Posisi ekonomi 

Indonesia 

dibandingkan 

dengan negara 

ASEAN lainnya 

Kebijakan dan 

peluang Indonesia 

dalam AEC 2015 
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1.8.3  Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan 

sumber-sumber berita yang terkait dengan objek penelitian. Dimana dalam hal ini  

pengumpulan data-data berasal dari buku-buku,artikel dan tulisan yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Penulis melakukan penelitian secara tidak langsung yang 

berarti bahwa data-data pengamatan terhadap objek yang diteliti dapat diperoleh 

melalui jurnal-jurnal, buku ilmiah, literatur, artikel atau  buletin, situs-situs 

internet dll. Pencarian data dilakukan sesuai dengan topik penelitian dan 

mengkategorikannya.  

 

1.8.4 Tingkat Analisa Data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Analisa data yang menyangkut kegiatan reduksi,penyajian data dan menarik 

kesimpulan. Langkah melakukan reduksi data meliputi kegiatan memilih data 

yang relevan dengan tujuan dan tema penelitian, menyederhanakan data dengan 

tanpa mengurangi makna atau membuang data yang sekiranya memang tidak 

dibutuhkan. Data terpilih kemudian akan dipahami dan kemudian akan dijelaskan 

melalui pemahaman intelektual yang logis.  

 

1.8.5 Batasan Masalah. 

Batasan masalah dalam studi ini menggunakan batasan waktu dalam 

perjalanan ASEAN antara tahun 2007 dimana disetujui pecepatan ASEAN Vision 

2020 menjadi AEC 2015 sampai sekarang. 
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1.9 Asumsi dasar. 

 Tingginya kompetisi regional menjadikan para pemimpin ASEAN untuk 

mempercepat integrasi ekonomi dari 2020 menjadi 2015. 

 Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa AEC merupakan peluang bagi 

Indonesia dengan diratifikasinya ASEAN Charter. 

 Kemampuan daya saing, permasalahan mendasar dan posisi ekonomi 

Indonesia yang masih belum sepenuhnya mampu bersaing dengan negara 

anggota ASEAN lainnya.  

 

 

1.10  Struktur Penulisan. 

 BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan 

yang memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam 

penyusunan makalah yaitu, latar belakang masalah, perumusan masalah, kajian 

terdahulu, teori/konsep, metodologi dan asumsi dasar. 

 BAB II merupakan bab yang akan berusaha memaparkan  gambaran 

mengenai ASEAN Charter, ASEAN Blueprint, ASEAN Economic Community, 

Tantangan ASEAN dalam pembentukan AEC 2015 dan Indonesia dalam 

Implementasi 

 BAB III Posisi ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN 

lainnya dan kebijakan strategis Indonesia terkait AEC 2015. 

 BAB IV  Kesimpulan 


