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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan Internasional sendiri adalah sebuah ilmu yang dipakai untuk 

berusaha memahami interaksi antara aktor-aktor dalam negara dengan beberapa aktor 

lain di luar negara beserta aspek-aspek apa saja yang terlibat di dalamnya. Seiring 

dengan perkembangan di era globalisasi ini, kini aspek dalam hubungan internasional 

sudah meluas tidak hanya ekonomi tapi politik, budaya, sosial, dan masih banyak 

lagi. Pengaruh globalisasi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara pribadi saja 

seperti dalam perubahan gaya hidup atau cara beradaptasi, tetapi juga dirasakan oleh 

negara-negara secara menyeluruh yang diikuti dengan muncul keinginan setiap 

negara untuk memiliki hubungan baik antara satu negara dengan negara lainnya.  

Globalisasi itu sendiri adalah suatu proses tatanan masyarakat dunia yang 

tidak mengenal batas wilayah dan menghubungkan antara masyarakat di suatu negara 

dengan masyarakat di negara lain di seluruh dunia. Pengertian lainnya menurut Mc 

Chesney adalah globalizations referring to “the process whereby capitalism is 

increasingly constituted on a transnational basis, not only in the trade of goods and 

services, but even more important, in the flow of capital and the trade in currencies 
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and financial instrument.”1 Dalam pengertian ini kita bisa melihat bahwa isu 

ekonomi dan berbagai isu lainnya juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam 

melakukan sebuah hubungan internasional.  

 Akan tetapi sebenarnya globalisasi itu sendiri memiliki dampak yang kurang 

menguntungkan bagi Indonesia, karena adanya pandangan yang menyatakan bahwa 

globalisasi tidak menciptakan kemakmuran bersama seperti dalam cita-citanya namun 

hanya memberikan kemakmuran bagi negara-negara yang disertai dengan 

peminggiran negara-negara yang kekurangan kapital.2 Berdasarkan pandangan ini 

bisa membuat Indonesia sendiri sebagai sasaran utama, melihat Indonesia adalah 

negara yang kurang dalam hal kapital, namun sangat diharapkan dengan adanya ini 

Indonesia bisa menjadi terpacu untuk dapat membuktikan bahwa Indonesia mampu 

untuk mengembangkan negaranya. 

Yang dimana berdasarkan pemahaman dan hubungan tersebut mulai banyak 

negara yang menghasilkan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, baik 

dalam budaya, perdagangan, investasi, pengembangan sebuah negara, maupun 

interaksi lain. Hubungan yang dijalin oleh setiap negara pasti akan menghasilkan 

banyak manfaat dan pengaruhnya tersendiri dalam diri negara tersebut. Dari 

ketergantungan yang diciptakan oleh adanya hubungan antara negara satu dengan 

lainnya ini tercipta kerjasama yang saling membangun di dalamnya. Salah satu 
                                                            
1 Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam 
Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, Juni 2003, hal 24. 
2 Heru Nugroho, Globalisasi, Dominasi, dan Imperialisme Baru, Jakarta: LIPI Press, anggota Ikapi. 
Mei 2005, hal 5.  
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contohnya kerjasama internasional yang terjalin adalah Indonesia dan Thailand 

melalui ASEAN University Networks, Indonesia dan Thailand telah bekerjasama 

dalam bidang pendidikan. Kerjasama antara lain dengan ditandatanganinya MoU 

antara Universitas Slamet Riyadi di Surakarta (Solo) Jawa tengah dengan Faculty of 

Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University Thailand, selain itu ada juga 

kerjasama Indonesia dan Thailand sebagai mitra dagang terpenting ketiga di dalam 

kawasan ASEAN, bahkan juga terlihat dari banyaknya orang Indonesia yang suka 

pergi berlibur ke Thailand juga menunjukan kerjasama dalam bidang pariwisata. Jadi 

cukup banyak kerjasama yang sudah terjalin antara negara anggota. 

Seperti yang diketahui hubungan internasional, merupakan studi tentang 

interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang 

keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Melakukan kerjasama itu sendiri perlu 

untuk memikirkan apa yang akan didapat dan apa yang akan dikeluarkan selama 

melakukan kerjasama dengan pihak tertentu. Prinsip umum, tata cara, dan aturan 

penting sebagai sebuah tanggung jawab bagi organisasi dalam menjalankan sebuah 

hubungan. Kerjasama dibentuk untuk mendorong kemajuan negara, hukum terkait, 

dan untuk memelihara perdamaian internasional.3 

Setelah perang dunia kedua ini sudah tidak kental terhadap yang namanya 

pendekatan hard power (cara yang lebih kasar untuk mendapatkan apa yang 

                                                            
3 Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI 
   PRESS), 1987.  
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diinginkan), sekarang negara lebih memilih untuk melakukan pendekatan melalui soft 

power (cara lebih halus untuk mendapatkan apa yang diinginkan), dimana negara-

negara dunia mencoba membangun stabilitas kawasan berdasarkan kerjasama 

keamanan, ekonomi, persamaan sejarah dan kemiripan budaya dalam upaya 

menghindari terjadinya perang didalam kawasan geopolitik wilayah mereka. Seperti 

misalnya terbentuknya European Union (EU) dan Associations of Southeast Asia 

Nations (ASEAN) yang merupakan sedikit contoh dari beberapa badan regional yang 

terbentuk berasarkan latar belakang dan tujuan di atas.  

Dalam pembahasan ini akan membahas lebih kepada ASEAN itu sendiri 

hingga pada akhirnya negara-negara yang tergabung di ASEAN sepakat untuk 

menciptakan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Sebelumnya diketahui bahwa 

globalisasi sangat berperan dalam penyebaran kepentingan yang kini tidak hanya 

ekonomi, tapi politik, budaya, dan lainnya. ASEAN sendiri bisa dikatakan terbentuk 

karena salah satu bentuk dari efek adanya pengaruh globalisasi, dengan kepentingan 

yang semakin banyak dan luas, negara-negara mulai sadar untuk saling membuka 

dirinya dengan negara lainnya. ASEAN adalah asosiasi yang terbuka dan sukarela 

dari negara-negara Asia Tenggara. Asosiasi ini tidak mengenal persyaratan atau tekad 

untuk menyerahkan kekuasaan dalam pengaturan atau pelaksanaan kepada lembaga 

supranasional, 4 kerjasama politik dan ekonomi yang terbentuk di AFTA (ASEAN 

                                                            
4 Bantarto Bandoro, Ananta Gondomono, ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara, Jakarta. Centre 
for Strategic and International Studies (CSIS), 1997, hal 6. 
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Free Trade Area) menjadi pembentukan yang baik sebagai permulaan untuk 

hubungan antar negara di Asia Tenggara. 

ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-

negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 

berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan 

Thailand. Organisasi yang kini sudah terdiri dari 10 negara ini bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan 

kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di 

tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di 

antara anggotanya dengan damai tanpa adanya kekerasan jenis apapun.  

ASEAN ini telah cukup banyak menciptakan berbagai macam keuntungan 

bagi setiap negara yang terlibat di dalamnya, sekarang ini telah disepakati oleh negara 

anggota ASEAN dalam Bali Concord II pada tahun 2003 yaitu pembentukan 

Komunitas ASEAN 2015 dan salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi 

ASEAN (KEA). KEA merupakan salah satu tujuan integrasi ekonomi regional pada 

tahun 2015. Namun berdasarkan tujuan dan terbentuknya Komunitas ASEAN 2015 

ini memiliki peluang dan tantangan tersendiri bagi negara-negara Asia Tenggara. 

Salah satu yang ingin saya bahas adalah pencapaian dan persiapan Indonesia dalam 

menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. 
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Pada era pasar bebas saat ini, konsep persaingan (kompetisi) merupakan suatu 

kata yang harus kita maknai antara tantangan dan peluang yang dihadapi. Dalam 

pembentukan masyarakat ASEAN sendiri memiliki beberapa proses yang bisa 

dikatakan tidaklah mudah dan diharapkan dengan terbukanya pasar antara negara 

yang satu dengan negara yang lain membuat tidak adanya hambatan ataupun 

pembatasan terhadap masuknya barang ataupun jasa. Salah satu cara untuk 

mewujudkan persaingan yang sehat adalah dengan menjaga hubungan baik antara 

satu negara dengan negara lainnya.  

Banyak yang melatarbelakangi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) ini 

sebagai hal yang cukup menakutkan bagi beberapa negara dan komunitas ASEAN 

2015 sendiri mendapatkan banyak kritisi dari pengamat politik internasional, dimana 

berbagai perbedaan dan kasus domestik regional yang terjadi di antara negara-negara 

ASEAN sendiri belum usai. Seperti permasalahan masing-masing negara yang belum 

selesai, konflik yang menyebabkan perang, dan kerjasama yang belum solid menjadi 

salah satu hambatan tercapainya ini di tahun 2015, karena dianggap merubah sistem 

secara keseluruhan negara yang bergabung di dalamnya agar kelak memiliki sistem 

dan prinsip yang sama untuk memajukan negaranya.  

Dengan diberlakukannya KEA, kini setiap negara akan terintegrasi dalam 

bidang produksi untuk meningkatkan efisiensi. Kerjasama pelaku produksi antar 

negara akan semakin berkembang untuk menciptakan efisiensi dengan nilai tinggi. 

KEA akan meningkatkan nilai kompetitif negara-negara ASEAN untuk menyediakan 
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produk yang memiliki kualitas tinggi. Produk berkualitas tinggi akan menghimpit 

yang berkualitas rendah dan lama kelamaan akan ditinggalkan konsumen. Berbagai 

harapan baik yang ingin direalisasikan dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN 

ini menjadi sebuah penopang atau tumpuan bagi negara agar benar-benar serius 

dalam menghadapi ini.  

Fenomena kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu bentuk dimana 

beberapa negara maupun lembaga internasional tergabung didalamnya ini yang 

bertujuan untuk memenuhi kepentingan masing-masing aktor, namun difokuskan 

menjadi kepentingan bersama. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, 

saat ini sedang mempersiapkan kerjasama ekonomi internasional, yaitu Komunitas 

Ekonomi ASEAN (KEA) yang pencapaiannya pada tahun 2015. Menjadi 

permasalahan di pembahasan ini adalah apakah kelak di akhir semua ini, Indonesia 

mampu dan siap dalam menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 yang tercatat 

dalam ASEAN Vision?  

Untuk sedikit menjawab pertanyaan tersebut, Indonesia harus mulai 

menyiapkan diri dan berpikir strategi atau persiapan apa yang bisa dipakai agar 

mampu bersaing di pasar bebas nanti yang tidak lama lagi akan direalisasikan. 

Tentunya dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pribadi masyarakat untuk apa 

yang akan dilakukan nanti, agar mampu bersaing di luar zona amannya selama ini. 

Terutama bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti para pejabat atau 

pemerintah Indonesia sendiri untuk mampu mempunyai solusi bagaimana ia 
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menuntun masyarakat-masyarakatnya agar dapat bersaing pada pasar bebas dengan 

negara-negara Asia lainnya ataupun dengan negara di luar negara anggota ASEAN.  

Dalam menghadapi hal-hal seperti ini memang kadang kala bicara tentang 

tantangan itu diperlukan atau bahkan memang harus ada untuk lebih memotivasi para 

negara khususnya Indonesia untuk lebih baik lagi dalam pencapaiannya. Selalu ada 

peluang atau keuntungan pastinya dalam tercapainya masyarakat ASEAN atau 

komunitas ASEAN seperti salah satu misalnya bagi perguruan tinggi atau tingkat 

pendidikan di Indonesia akan dipacu lebih kompetitif dalam mencetak tenaga 

terampil lulusan dari perguruan tinggi, Indonesia dapat membuat kerjasama antar 

perguruan tinggi di ASEAN seperti Singapura dalam rangka memperbaiki kualitas 

perguruan tinggi di Indonesia. Dengan adanya kerjasama ini dapat saling mengisi 

diantara perguruan tinggi di regional ASEAN yang pada waktunya nanti, kita dapat 

mempunyai standar pendidikan yang sama diantara perguruan tinggi di regional 

ASEAN.  

Berdasarkan hal di atas ada data pembuktian yang mengatakan pada saat 

Komunitas Ekonomi ASEAN telah terbentuk, persaingan tenaga kerja di wilayah 

ASEAN akan lebih luas. Jelas dikarenakan pasar akan lebih terbuka lebar dan 

persaingan tenaga kerja dari luar akan semakin banyak. Maka, tuntutan akan SDM 

yang berkualitas dalam segala hal menjadi suatu kewajiban baru. Menurut data, 
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hampir 67% atau 2/3 penduduk Indonesia berpendidikan akhir SMP ke bawah.5 Jauh 

dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura, Malaysia, dan Filiphina yang 

80% lulusannya berpendidikan akhir SMA dan pendidikan tinggi. Jika melihat salah 

satu bukti di atas, bisa semakin memperjelas pertanyaan bagaimana Indonesia mampu 

menangapi perubahan yang ada dengan perbandingan ketinggalan yang cukup jauh 

dengan negara lainnya. 

Perubahan yang dibutuhkan Indonesia memang tidaklah sedikit dan di sini 

akan difokuskan ke dalam beberapa indikator atau strategi yang harus Indonesia 

siapkan sebelum mencapai Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Bukanlah hal yang 

mustahil bagi sebuah negara untuk membuat dirinya mencapai tingkat tertinggi 

apabila semuanya dipersiapkan dengan baik. Itu juga yang dirasakan dan diharapkan 

oleh Indonesia dengan segala persiapan yang dilakukan mampu mencapai kesiapan 

yang maksimal. Sehingga Indonesia mampu mencapai apa yang menjadi tujuan dari 

cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu 

1. Sejauh mana persiapan Indonesia untuk merealisasikan Komunitas Ekonomi 

ASEAN 2015? 
                                                            
5 ASEAN Economic Community “Kesiapan Indonesia Menuju ASEAN Community 2015”, tersedia di 
http://www.itb.ac.id/news/4390.xhtml (Diakses pada 3 Juni 2014).  
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Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis memfokuskan kepada empat 

indikator, diantaranya perbaikan infrastruktur, penghapusan tarif dan non-

tarif, faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian), 

dan pengembangan UKM. Alasan mengapa hanya memfokuskan pada 

beberapa indikator ini diantara sekian banyak indikator dalam cetak biru 

Komunitas Ekonomi ASEAN adalah selain agar cakupan pembahasan tugas 

akhir ini tidak terlalu melebar, ini dikarenakan indikator yang dipilih memang 

yang dirasa memiliki dampak besar terhadap pencapaian Komunitas Ekonomi 

ASEAN 2015.  

Perbaikan infrastruktur dimana sangat berpengaruh tidak hanya agar 

bisa dimanfaatkan oleh rakyat, tapi ini akan sangat membantu pengembangan 

negara sendiri khususnya Indonesia yang dalam melakukan transaksi baik 

dalam negara atau diluar negara, dimana itu semua akan sangat berkembang 

pesat jika didukung oleh fasilitas infrastruktur yang baik. Mengingat salah 

satu tujuan KEA adalah pencapaian terintegrasinya ekonomi ASEAN, 

sangatlah penting dengan mengawalinya dengan penghapusan tarif dan non-

tarif atau hambatan perdagangan. Ini akan membuat kerjasama antar negara 

semakin bebas dengan artian tidak terhalang dengan banyaknya hambatan 

yang dirasa tidak diperlukan. Faktor produksi yang mencakup empat faktor 

penting di dalamnya sangat berkaitan satu sama lain. Dalam persiapan 

Indonesia menghadapi KEA, yang dilakukan sejauh apapun jika keempat 
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faktor ini tidak terealisasi dengan baik akan sama saja tidak lengkap dimana 

harus adanya SDA yang menjamin, tenaga kerja terdidik, modal yang baik, 

dan terpenting keahlian yang mendukung. Semua kesiapan Indonesia bisa 

dimulai dari dalam negara terlebih dahulu dan pengembangan UKM ini 

menjadi salah satu yang terpenting untuk menyatakan Indonesia siap, secara 

apabila didasari dari UKM Indonesia yang berprosentase besar dalam 

pengembangan industri dalam negeri Indonesia, UKM akan membantu 

mendukung Indonesia bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negara.  

Dengan berbagai alasan kepentingan inilah penulis merasa bahwa 

keempat indikator inilah yang bisa dikatakan mempengaruhi indikator lainnya 

dalam cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Selain itu juga keempat faktor 

ini masing-masingnya sudah mampu untuk mewakili empat kerangka utama 

cetak biru KEA, yang adalah ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis 

produksi internasional, kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi, kawasan 

dengan pengembangan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi 

secara penuh dengan perekonomian global.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu 

1. untuk mengetahui sejauh mana persiapan Indonesia dalam merealisasikan 

Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat 

penelitian ini antara lain 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan 

lebih terhadap ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam studi yang 

menjelaskan bagimana negara Indonesia ini bersiap untuk menghadapi 

Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, yang sudah tidak lama lagi ini, sangat 

menjadi tantangan tersendiri bagi negara untuk menghadapi KEA 2015 

sebagai kesepakatan yang akan segera direalisasikan. Selain itu, penulis juga 

berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi peneliti sendiri yang 

nantinya akan melakukan penelitian serupa, sehingga penelitian ini dapat 

menjadi acuan atau pengalaman untuk dikembangkan di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup rinci 

kepada para pembaca agar mampu untuk memahami seperti apa kondisi 

Indonesia saat ini dalam rangka persiapan menghadapi Komunitas Ekonomi 

ASEAN 2015 dan memberikan informasi kepada para pembaca untuk lebih 

lagi memperhatikan bahwa negara kita tidak bisa bangun tanpa adanya 

bantuan dari masyarakat di dalam. Permasalahan ini memang masih belum 
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menunjukan dampak atau manfaatnya bagi Indonesia karena prosesnya yang 

masih belum berjalan, akan tetapi sangat diharapkan dengan waktu persiapan 

yang tidak lama lagi ini Indonesia mampu merealisasikan strategi yang ada. 

Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan perspektif baru 

bagi pembaca dalam menyerap informasi yang terkait dengan topik tersebut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dengan judul, "Pencapaian dan Persiapan Indonesia dalam menghadapi  

Komunitas Ekonomi ASEAN 2015”. Penjelasan mengenai bagaimana Indonesia 

sebagai anggota ASEAN mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Komunitas 

Ekonomi ASEAN dan sejauh mana kesiapan Indonesia akan diklasifikasikan ke 

dalam sistematis menulis sebagai berikut: 

BAB I – PENDAHULUAN  

Pada Bab 1 akan dimulai dari pengenalan atau latar belakang tentang sekilas mengapa 

Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 sebagai topik utama penulis. Kemudian, bab I 

juga akan mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

akan diakhiri dengan sistematika penulisan.  
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BAB II – KERANGKA BERPIKIR 

Bab II akan menjelaskan tentang sumber-sumber untuk penelitian (seperti dari buku-

buku, jurnal, dll) yang membantu penulis dalam pembahasan teori atau rumusan 

masalah nantinya dan berisi tentang teori yang tepat untuk mendukung penelitian ini 

misalnya liberalisme sebagai pendekatan umum dalam teori IR dalam pembahasan 

ini, sampai yang lebih spesifik seperti integrasi ekonomi yang menjadi dasar dari 

tercapainya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015.  

BAB III – METODOLOGI PENELITIAN  

Bab III terdiri dari metode penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan acuan data 

yang digunakan serta teknik analisis data apa yang dipakai. Metode pengumpulan 

data yang berbeda, dan juga analisis data  inilah yang akan menentukan bagaimana 

data akan dikumpulkan untuk mencapai hasil penelitian. 

BAB IV – HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV terdiri dari pembahasan yang lebih rinci dan jelas dimulai dari sejarah 

terbentuknya ASEAN hingga bagaimana negara anggotanya sepakat untuk 

membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN dan dua pilar lainnya yaitu dari segi social 

culture dan politic security.  
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BAB V – PENUTUP  

Bab V akan terdiri dari kesimpulan yang diambil dari hasil analisis yang telah 

dilakukan dalam Bab IV dan juga ringkasan dari seluruh penelitian. Bab ini juga akan 

menjelaskan apa yang dapat disimpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian dalam  Bab I. Saran juga akan disediakan untuk pihak yang terkait dan 

pembaca atau bagi peneliti selanjutnya yang juga akan melakukan jenis penelitian 

yang sama.  

 




