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BAB V 

KESIMPULAN 

 ASEAN telah melewati suatu kerjasama kawasan yang terbilang cukup lama sejak 

dibentuknya pada tahun 1967 yang sekarang hampir berumur setengah abad. Kerjasama 

kawasan ASEAN yang dibangun tidak hany atas satu kawasan namun berangkat dari 

keinginan bersama dalam menciptakan satu kawasan yang lebih maju kompotitif dan 

mampu bersaing dengan-negara-negara lain. Setidaknya itulah tujuan penting dari 

ASEAN.  

 Saat ini, dengan memasuki era globalisasi yang lebih maju di mana tuntutan atas 

kesejahteraan suatu bangsa agar dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut 

tampaknya menjadi satu hal prirotas bagi setiap negara agar dapat bersaing dengan 

negara-negara lainnya. Globalisasi yang ditopang oleh liberalisme saat ini tidak dapat 

dinafikan sebagai “kemenangan Barat” dalam perang dingin usai runtuhnya Uni Soviet. 

Para penmikir Hubungan Internasional kini mulai tertarik pada isu ekonomi dan 

kerjasama internasional ketimbag perang. 

 ASEAN dalam “mensejahterakan” negara-negara anggotanya paling tidak 

begitulah tujuannya, telah mengawali langkahnya dalam menerapkan liberalisasi di 

kawasan yang dimulai pada pembentukan AFTA. Tidak berhenti disitu, dengan 

meningkatnya pertumbuhan negara-negara lain yang berada di kawasan Asia seperti 

China, Jepang, Korea Selatan dan India menjadi satu pijakan penting bagi ASEAN agar 
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dapat mampu menyainggi negara-negara tersebut di kawasan Asia. Munculnya negara-

negara tersebut sebagai kekuatan ekonomi baru dalam tatanan global seperti Jepang dan 

China khususnya menjadikan kedua negara tersebut diperhitungakan oleh dunia 

internasional seperti Amerika Serikat. 

 Dalam melihat perkembangan ekonomi di kawasan Aisa tersebut, yang ditopang 

oleh “resep-resep” liberalisme (dalam bidang ekonomi) negara seperti China dan India 

yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik yang mampu menarik 

para investor asing dalam melakukan penanaman modal di negara tersebut menjadi salah 

satu faktor penting dalam mendorong pertiumbuhan ekonominya. Untuk itu dapat 

disimpulkan bahwa ASEAN kini melangjkah lebih jauh dalam meliberalisasikan 

ekonomi di kawasan agar dapat memenangkan pertarungan perebutan investasi asiang 

yang dengan mudah maasuk di ASEAAN yang demikian tersebut merupakan resep 

liberal. 

 Lahirnya satu ASEAN Economic Community dalam ASEAN meruupakan langkah 

maju ASEAN dalam menciptakan liberalisasi ekonomi di kawasan. Setidaknya ada lima 

pilar yang cetak biru ASEAN dalam mewujudkan liberalisasi tersebut seperti yang telah 

di jelaskan di tatas, yakni: aliran bebas barang, aliran bebas modal., aliran bebas tenaga 

kerja terampil, aliran bebas investasi dan aliran bebas jasa. Dari kelima hal tersebut pada 

masing-masing negara anggota telah melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan dalam 

mewujudkan liberalisasi tersebut. 
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 Pemerintah Indonesia di bawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal 

ini setidaknya telah menetapkan dan melaksanakan upaya-upaya ataupun langkah-

langkah dalam menghadapi liberalisasi tersebut, di antaranya dengan penetapan inpres 

pembentukan badan komite nasional pelaksanan Masyrakat ekonomi ASEAN, 

mendorong daya saing UMKM, meningkatkan daya saing ekonomi nasional yang 

dituangkan dalam program MP3EI, serta perbaikan iklim investasi. 

 Dari beberapa upaya yang telah diambil, terlihat bahwa pemerintah Indonesia 

dalam hal ini tentunya memiliki peluang besar dalam memamfaatkan liberalisasi tersebut, 

namun langkah-langkah tersebut realitasnya tidak terlaksana dengan baik pada tataran 

bawah. Seperti pada pemahaman masyarakat tentang MEA yang tidak dilaksanakan 

dengan baik oleh komite nasional dalam mengimpormasikan MEA tersebut. 

 Namun pergantian tonggak pemerintahan pada 2014 lau nampaknya sast ini 

program maupun langkah-langkah yang dulunya diambil oleh pemerintah Susilo 

Bambang Yudhoyono kini tegantikan dengan program-program dal arah kebijakan yang 

baru pula, seperti program poros maritime dan program jangka panjang 2014-2019. 

Meski demikian, langkah-langkah seperti penguatan daya saing UMKM sampai saat ini 

masih terus dilanjutkan oleh pemerintah Jokowi Dodo. Hal inilah yang kemudian dapat 

kita tari kesimpulan bahwa apa yang telah di lakukan pemerintah sebelumnya saat ini 

tidak lagi dapat kita lihat dan terlaksana mengingat bergantinya tonggak pemerintahan 

yang kemudian merubah arah kebuijakan pembangunan Indonesia. 
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 Namun demikian, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Susilo 

Bambang Yudhoyono  dalam meningkatkan daya saing Indonesia untuk menghadapi 

MEA tersebut tentu saja mebuahkan hasil, seperti terlaksananya program MP3EI yang 

mana para pelaku usaha telah menanamkan modal mereka dalam membantu pemodalan 

proyek-proyek dari MP3EI. Dalam upaya peningkatan daya saing UMKM hingga saat ini 

asih terlaksananya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

 Namun permaslahan seperti tingfkat daya saing manusia juga menjadi 

permasalahan yang cukup serius yang masih dihadapi Indonesia, mengingat pada MEA 

tersebut, persaingan tenaga kkerja terampil semakin ketat. Persoalan lainya adalah 

Inftrastuktur yang masih sangat kurang dan masih terbilang rendah dengan negara-negara 

tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hal tersebut tentu saja dapat 

memprengaruhii para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tingginya 

tingkat perngganguran juga menjadi masalah serius dalam menjambut MEA tersebut, 

mengingat sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakatnya. Untuk itu peran swasta dalam hal ini para pelaku usaha 

menjadi sangat penting dalam menmbantu pemerintah dalam penciptaan lapangan 

pekerjaan. 

 


