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Abstrak - Otonomi daerah merupakan upaya distribusi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada
pemerintah daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Kewenangan Antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota. Pembagaian
kewenangan sebagai distribusi kewenangan yang secara hirarkhis memberikan makna bahwa pemerintah
daerah dapat melaksanakan dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah
merupakan bagian dari indikator penguat Indonesia dalam mempersiapkan menuju komonitas Asean, karena
pada tingkat pemerintah daerah, pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam akan lebih
maksimal. Artinya bahwa melalui penguatan otonomi daerah sebagai upaya penguatan pada tingkat nasional
dan sebagai landasan untuk mempersiapakan Indonesia menuju Asean Commonity. Dalam penulisan karya
ilmiah ini, penulis merumuskan masalah yang menitikberatkan kepada bagaimana kesiapan Indonesia dalam
menuju Asean Commonity. Selain itu, dalam penulisan malakah ini, bertujuan untuk memberikan gambaran
secara umum bahwa urgensi otonomi daerah dengan dasar sharing of power antara pemerintah dan pemerintah
daerah sebagai upaya untuk pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mempersiapkan
menuju Asean Commonity. Adapun metodologi dalam penelitan ini metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Kata Kunci : Otda, NKRI dan Asean Commonity

I.

PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Masalah
Substansi otonomi daerah sebagai upaya
untuk menciptakan pelayanan publik terhadap
masyarakat yang ada di daerah lebih maksimal,
dengan otonomi daerah sebagai titik berat dalam
pembangunan berbagai aspek yang ada di daerah
terutama sumber daya manusia dan pengelolaan
sumber daya alam sebagai bagian dari upaya untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat yang ada di
daerah.
Keberadaan otonomi daerah pada hakikatnya
adalah sebagai upaya untuk memberikan kewenangan
kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya
sendiri, sehingga dengan adanya kewenangan yang
dimiliki oleh daerah, maka memberikan makana
bahwa daerah harus mampu untuk melakukan
pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber
daya alam secara maksimal dalam kerangka NKRI.
Perkembangan kawasan regional tentu tidak
terlepas dari komitmen yang dibangun oleh semua
negara yang ada pada kawasan regional. Indonesia
yang masuk kedalam kawasan regional Asean tentu
memerlukan kesiapan dalam menuju asean
commonity sehingga Indonesia mampu bersaing
dengan negara-negara Asean yang lain. Salah satu
upaya yang perlu dilakukan dalam rangka untuk
memperkuat Indonesia di komonitas Asean, maka
Indonesia harus mempersiapkan mulai dari tingkat
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bawah yaitu daerah. Otonomi daerah merupakan
konsep dimana dapat menjadi dasar untuk
mempersipakan
komonitas
Asean
melalui
pemeberdayaan masyarakat daerah dari segala aspek
sesuai dengan kewenangannya, seperti dalam bidang
pendidikan, pertanian dan sebagainya.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan
kepada daerah untuk mengutus rumah tangganya
sendiri, sehingga dengan mengurus rumah tangganya
sendiri daerah harus mampu untuk mengelola sumber
daya manusia dan sumber daya alam.
2.

Rumusan Masalah
Dalam penulisan makalah ini, penulis
merumusakan pokok permasalahan menjadi rumusan
masalah, yaitu Bagaimana kesiapan Indonesia dalam
mempersiapan Asean Commonity melalui penguatan
otonomi daerah?
3.

Tujuan
Dalam penulisan malakah ini, bertujuan
untuk memberikan gambaran secara umum bahwa
urgensi otonomi daerah dengan dasar sharing of
power antara pemerintah dan pemerintah daerah
sebagai upaya untuk pengelolaan sumber daya
manusia dan sumber daya alam untuk mempersiapkan
menuju Asean Commonity.
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4.

Metodologi Penelitian
Penelitian pada hakekatnya adalah rangkaian
kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, penelitian harus
menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali
dan memecahkan permasalahan atau untuk
menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang
ada. Penelitian ini tidak mungkin dilakukan dengan
serta-merta dan sekali jadi. Penekanan pada aspek
proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan
dimensi metodologi, yaitu dengan cara apa atau
bagaimana peneliti melakukan kegiatan meneliti.
Objek kajian yang penulis kaji adalah mengenai
urgensi otonomi daerah dalam mempersiapkan Asean
Commonity dalam kerangka NKRI sesuai dengan
konstitusi, maka penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif.
4.1. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji
pokok persoalan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris sebagai pendukung. Pendekatan yuridis
normatif yakni mengacu kepada norma-norma hukum
yang ada dalam masyarakat, serta dengan melihat
sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara
hirarki. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah
pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum
di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai
penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi
temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian
atau penulisan hukum.
4.1. Analisa Data
Dalam penulisan ini, analisa data dilakukan
secara kualitatif. Penulisan kualitatif adalah suatu cara
analisis hasil penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analitis.

II.

LANDASAN TEORI

Konsepsi otonomi daerah merupakan upaya
untuk memperkuat NKRI sesuai dengan ketentuan
Pasal 18 UUD NRI 1945, dimana Indonesia dibagai
atas wilayah-wilayah. Eksistensi wilayah tersebut
menjadi dasar bahwa wilayah mendapatkan
kewenaangan sesuai yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Eksistensi otda mendorong
adanya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan
pemerintah daerah. Menurut Bagir Manan, dasardasar hubungan antara Pusat dan Daerah dalam
kerangka desentralisasi ada empat macam:
1. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem
Pemerintahan Negara:
2. UUD
1945
menghendaki
kerakyatan
dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah,
berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan
rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan
tingkat daerah, keikut sertaan rakyat pada
pemerintahan
tingkat
daerah
hanya
dimungkinkan oleh desentralisasi.

3.

Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsipprinsip pemerintahan asli:
4. Pada tingkat Daerah, susunan pemerintahan asli
yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai
dengan dasar permusyawaratan dalam sistem
Pemerintahan Negara.
5. Dasar Kebhinekaan:
“Bhineka
Tunggal
Ika”,
melambangkan
keragaman
Indonesia,
otonomi,
atau
desentralisasi merupakan salah satu cara untuk
mengendorkan “spanning” yang timbul dari
keragaman.
6. Dasar Negara hukum.
Dasar perkembangannya, paham Negara Hukum
tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.
Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan
membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah
diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar
kekuasaan atau kedaulatan rakyat.( Huda 2005)
Secara umum menurut The Liang Gie,
otonomi atau desentralisasi dapat dilihat dari 4
(empat) sudut, yaitu :
1. Ditinjau dari sudut politik. Sebagai permaenan
kekuasaan yang dapat mengarah kepada
penumpukan kekuasaan yang seharusnya kepada
penyebaran
kekuasaan
(distribution
or
dispersion of power). Tetapi juga sebagai
tindakan pendemokrasian untuk melatih diri
dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
2. Ditinjau dari sudut teknis organisatoris. Sebagai
cara untuk menerapkan dan melaksanakan
pemerintahan yang efesien.
3. Ditinjau dari sudut kultural. Sebagai cara untuk
menerapkan dan melaksanakan pemerintahan
yang efesien.
4. Ditijau dari sudut pembangunan. Desentralisasi
atau otonomi secara langsung
5. memperhatikan dan melancarkan serta meratakan
pembangunan.(Suharizal 2010)
Otonomi daerah sebagai basis bagi penguatan
NKRI, oleh karena itu perlu adanya penguatan
otonomi daerah. Dengan adanya Asean Commonity,
maka Indonesia perlu untuk mempersiapkan diri untuk
dapat melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga
Indonesia tidak tertinggal oleh negara-negara Asean
lainnya. Dengan berlakunya Piagam ASEAN, tujuan
ASEAN tertuang dalam Piagam adalah:
1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian,
keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat
nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di
kawasan;
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan
memajukan kerja sama politik, keamanan,
ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai
Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari
semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
4. Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara
Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia
secara keseluruhan di lingkungan yang adil,
demokratis, dan harmonis;
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5.

Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi
yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan
terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi
yang efektif untuk perdagangan dan investasi,
yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas
barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas;
terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja
profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus
modal yang lebih bebas;
6. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit
kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui
bantuan dan kerja sama timbal balik;
7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata
kepemerintahan yang baik dan aturan hukum,
dan memajukan serta melindungi hak asasi
manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental,
dengan memperhatikan hak-hak dan kewajibankewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
8. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip
keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman,
kejahatan lintas-negara dan tantangan lintasbatas;
9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk
menjamin perlindungan lingkungan hidup di
kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan,
pelestarian warisan budaya, dan kehidupan
rakyat yang berkualitas tinggi;
10. Mengembangkan sumber daya manusia melalui
kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan
dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk
pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan
Komunitas ASEAN;
11. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan
yang layak bagi rakyat ASEAN melalui
penyediaan akses yang setara terhadap peluang
pembangunan
sumber
daya
manusia,
kesejahteraan sosial, dan keadilan;
12. Memperkuat kerja sama dalam membangun
lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari
narkotika dan obat-obat terlarang bagi rakyat
ASEAN;
13. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada
rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan
masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam,
dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi
dan pembangunan komunitas ASEAN;
14. Memajukan
identitas
ASEAN
dengan
meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan
keanekaragaman budaya dan warisan kawasan;
dan
15. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif
ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama
dalam hubungan dan kerja samanya dengan para
mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang
terbuka, transparan, dan inklusif.
Sementara itu, dalam mencapai tujuan
tersebut di atas, negara-negara anggota ASEAN
memegang teguh prinsip-prinsip dasar sebagai
berikut:
a. Menghormati
kemerdekaan,
kedaulatan,
kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas
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nasional seluruh Negara-Negara Anggota
ASEAN;
b. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif
dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan
kemakmuran di kawasan;
c. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan
kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam
bentuk apa pun yang bertentangan dengan
hukum internasional;
d. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara
damai;
e. Tidak campur tangan urusan dalam negeri
Negara-Negara Anggota ASEAN;
f.
Penghormatan terhadap hak setiap Negara
Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya
bebas dari campur tangan eksternal, subversi,
dan paksaan;
g. Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal
yang secara serius mempengaruhi kepentingan
bersama ASEAN;
h. Berpegang teguh pada aturan hukum, tata
kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip
demokrasi
dan
pemerintahan
yang
konstitusional;
i.
Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan
dan perlindungan hak asasi manusia, dan
pemajuan keadilan sosial;
j.
Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan BangsaBangsa dan hukum internasional, termasuk
hukum humaniter internasional, yang disetujui
oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
k. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan
apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang
dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau
Negara non-ASEAN atau subjek non-negara
mana pun, yang mengancam
kedaulatan,
integritas wilayah atau stabilitas politik dan
ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
l.
Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan
agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan
menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat
persatuan dalam keanekaragaman;
m. Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di
bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya,
dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke
luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan
n. Berpegang
teguh
pada
aturan-aturan
perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang
didasarkan pada aturan ASEAN untuk
melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi
secara efektif dan mengurangi secara progresif
ke arah penghapusan semua jenis hambatan
menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam
ekonomi yang digerakkan oleh pasar.
AEC terdiri dari 4 pilar, yaitu (1) pasar
tunggal dan basis produksi regional, (2) kawasan
berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan
pembangunan ekonomi yang merata, dan (4)
terintegrasi dengan perekonomian dunia.
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III. PEMBAHASAN
Pencapaian komunitas ASEAN semakin kuat
dengan ditandatanganinya “Cebu Declaration on the
Acceleration of the Establishment of an ASEAN
Community by2015” oleh para pemimpin ASEAN
pada KTT ke -12 ASEAN di Cebu, Filipina 13 januari
2007. Dengan ditandatangani deklarasi ini, para
pemimpin
ASEAN
menyepakati
percepatan
pembentukan komunitas ASEAN dari tahun 2020
menjadi tahun 2015. Seiring dengan upaya
perwujudan komunitas ASEAN, menyepakati untuk
menyusun semacam kostitusi yang akan menjadi
landasan dalam penguatan kerjasamanya. Dalam
kaitran ini, proses penyusunan piagam ASEAN
dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan
Eminent Persons Group dan kemudian dilanjutkan
oleh High Level Task Force untuk melakukan
negoisasi terhadap draft piagam ASEAN pada tahun
2007.
Piagam Asean yang mendorong terjadinya Asean
Commonity menuju perdagangan bebas pada tingkat
regional, tentu membutuhkan persipan yang matang
bagi Indonesia. Indonesia merupakan negara yang
memiliki wilayah yang luas dan menjadi pasar tentu
perlu adanya manajemen pada seluruh tingkatan
pemerintahan, sehingga Indonesia mampu bersaing
pada Asean Commonity. Indonesia yang merupakan
negara Asean yang memiliki jumlah penduduk yang
besar dengan jumlah statistik BPS 237 641 326, tentu
dapat menjadi pasar Asean. Oleh karena itu, upaya
untuk mempersiapkan pasar tersebut. cetak biru AEC
2015 menyebutkan bahwa AEC akan membentuk
ASEAN dengan beberapa karakteristik utama yakni
pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi
berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan
ekonomi merata, dan kawasan terintegrasi dengan
ekonomi global. Cetak biru ASEAN tersebut juga
mencakup Mutual Recognition Agreements (MRA).
Saat integrasi ekonomi ASEAN diberlakukan, maka
tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa
bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negaranegara lain di ASEAN.
Relatif rendahnya peringkat daya saing
Indonesia, penyebab utamanya dari tahun ketahun
hampir tidak berubah yaitu korupsi yang tinggi, in
efisiensi birokrasi pemerintah, dan pasokan
infrastruktur yang tidak memadai. Posisi Indonesia
kini berada dalam kelompok negara berkembang
lainnya seperti Brazil, walaupun masih lebih baik dari
Filipina, Meksiko, Afrika Selatan dan Rusia.
Sementara The International Institute for Management
Development
(IMD)
Competitive
Center
menyebutkan bahwa faktor utama penghambat bisnis
di Indonesia, adalah:
1. Kualitas dan Kuantitas SDM belum meningkat
2. Belum efisiennya birokrasi dan terlampau
banyak paket deregulasi
3. Belum membaiknya infrastruktur
4. Regulasi perpajakan yang memberatkan

5.

Pertumbuhan ekonomi menigkat namun 65%
disokong oleh komsumsi domestik sisanya
eksport
6. Kebijakan yang tidak solid, otonomi daerah
menimbulkan implementasi kebijakan dulit
diarahkan/mengalami hambatan.
7. KKN.
Para pemimpin ASEAN tentunya sudah
memikirkan secara matang dengan mempercepat
pembentukan ASEAN Community dari tahun 2020
menjadi tahun 2015 mengingat ASEAN telah
mencapai comfort level yang tinggi dan banyak
kemajuan yang telah dicapai sejak pembentukannya
pada tahun 1967. Kemajuan terkini yang dicapai
ASEAN yang digagas saat Indonesia menjadi Ketua
ASEAN tahun 2011 antara lain di bidang politikkeamanan, ASEAN telah memiliki Deklarasi HAM
dan telah membentuk Institute for Peace and
Reconciliation. Sementara di bidang ekonomi telah
dicapai kesepakatan untuk membentuk Regional
Comprehensive Economic Partnership antara ASEAN
dengan enam mitra wicaranya. Dalam bidang sosial
budaya telah dicapai kemajuan dalam pembahasan
Konvensi mengenai Hak Pekerja Migran dan
pembentukan ASEAN Humanitarian Center (AHA
Center). Dalam konteks pembentukan ASEAN
Community, Indonesia diharapkan mampu menjadi
pemenang mengingat sebagai Negara besar, peran
Indonesia sangat penting di ASEAN. Selama ini,
Indonesia telah menjadi net contributor of peace di
ASEAN, jumlah penduduk 40% dari jumlah penduduk
di ASEAN dan kekuatan ekonomi kita sebesar 41
persen dari ekonomi ASEAN. Dari berbagai prediksi
lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi kita
dinilai sangat positif dan cenderung stabil, serta tidak
terpengaruh oleh krisis global. Dengan ekonomi kita
yang sudah sangat terbuka maka Indonesia dinilai
akan mampu menghadapi ASEAN Economic
Community.
Namun demikian masih terdapat
sejumlah tantangan yang harus diatasi oleh Indonesia
seperti lemahnya infrastuktur dan konektifitas.
Menyongsong era Komunitas ASEAN 2015
itu, negara-negara anggota ASEAN mulai melakukan
persiapan di berbagai bidang untuk mendukung tiga
pilar ASEAN yakni komunitas ekonomi, politik dan
keamanan, serta sosial budaya.
Keterlibatan
masyarakat selaku aktor dari komunitas ASEAN
sekaligus penerima manfaat utama dari pembentukan
komunitas tersebut, mutlak diperlukan. Partisipasi
masyarakat hingga level akar rumput dipandang
penting. Setidak-tidaknya upaya tersebut sejalan
dengan amanat Piagam ASEAN yang telah diratifikasi
melalui Undang Undang Nomor 38 Tahun 2008
tentang Pengesahan Charter of the Association of the
Southeast Asian Nations, pada 6 Nopember 2008.
Piagam ASEAN menetapkan ASEAN menjadi
organisasi yang berpihak kepada masyarakat atau
"people oriented organization".
ASEAN juga diharapkan tidak lagi hanya terpaku
pada tahun 2015, melainkan mulai bisa mengelaborasi
peran ASEAN pasca 2015, termasuk menjabarkan
aspirational goals Presiden Susilo Bambang
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Yudhoyono yang disampaikan pada KTT ke-22
ASEAN untuk pe-ngurangan setengah dari penduduk
miskin (dari 18,9% menjadi 9%) dan melipat
gandakan PDB ASEAN (dari 2,2 triliun menjadi 4,4
triliun) pada tahun 2030. Hal lain yang perlu
diperhatikan ialah rendahnya pemahaman masyarakat
mengenai ASEAN Community ini berdasarkan hasil
berbagai survey. Dengan demikian perlu gerakan
bersama di antara berbagai pemangku kepentingan
khususnya
anggota
Setnas
ASEAN
dalam
mempersiapkan ASEAN Community dan segala
komponen bangsa ter-masuk juga kalangan media.
Asean Commonity pada dasarnya akan berdampak
besar terhadap daerah, oleh karena itu perlu adanya
persipan pemerintah daerah dengan bersinergi antara
pemerintah daerah dengan pemerintah. Dampak yang
besar sebagai akibat dari adanya Asean Commonity
adanya konsep tunggal dalam berbagai hal, ini berarti
bahwa Asean Commonity wujud dari hilangnya
pembatasan-pembatasan teritorial. Selain potensi
daerah, yang harus disiapkan adalah sumber daya
manusia (SDM). Sebab hanya SDM yang
berkualitaslah yang akan mampu bersaing dengan
tenaga-tenaga asing. Salah satunya SDM harus
memiliki ketrampilan dan manajemen yang mumpuni.
“Untuk itu perlu penguatan sekolah-sekolah kejuruan
dengan memperbanyak simulasi-simulasi . Sehingga
setelah lulus mereka sudah punya skill untuk terjun ke
dunia kerja,” Penguatan SDM juga bisa dilakukan
melalui penguasaan bahasa inggris. Karena bahasa
inggris adalah bahasa yang akan menjadi pemersatu
sepuluh negara ASEAN.
Eksistensi daerah sangat diperlukan, terutama
kemampuan daerah untuk dapat mengembangkan
masyarakat
di
daerah
dengan
melakukan
pemberdayaan yang bersifat sistematis sehingga
masyarakat daerah yang akan terkena dampak dari
Asean Commonity dapat bersaing di pasar regional.
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang
memiliki kewenangan untuk menjalankan roda
pemerintahan daerah harus bekerja secara maksimal
bagi masyarakat, sehingga masyarakat di daerah
menjadi siap dalam era kompetitif tersebut.
Berdasarkan ketentuan UU No. 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan
peran besar pemerintah daerah dalam kebijakan yang
dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki,
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah,
tentu saat ini harus berorentasi lebih jauh yaitu untuk
menghadapi persiapan pasar global, sehingga
masyarakat daerah mampu berdaya saing dan berdaya
guna dalam komonitas Asean.

telah memiliki Deklarasi HAM dan telah membentuk
Institute for Peace and Reconciliation. Sementara di
bidang ekonomi telah dicapai kesepakatan untuk
membentuk Regional Comprehensive Economic
Partnership antara ASEAN dengan enam mitra
wicaranya. Dalam bidang sosial budaya telah dicapai
kemajuan dalam pembahasan Konvensi mengenai Hak
Pekerja
Migran
dan
pembentukan
ASEAN
Humanitarian Center (AHA Center). Dalam konteks
pembentukan
ASEAN
Community,
Indonesia
diharapkan mampu menjadi pemenang mengingat
sebagai Negara besar, peran Indonesia sangat penting
di ASEAN. Selama ini, Indonesia telah menjadi net
contributor of peace di ASEAN, jumlah penduduk
40% dari jumlah penduduk di ASEAN dan kekuatan
ekonomi kita sebesar 41 persen dari ekonomi ASEAN.
Dari berbagai prediksi lembaga internasional,
pertumbuhan ekonomi kita dinilai sangat positif dan
cenderung stabil, serta tidak terpengaruh oleh krisis
global. Kondisi ini tentu perlu didukung oleh seluruh
elemen pemerintahan di Indonesia, terutama
pemerintah daerah yang pada level tersebut akan
mengalami dampak dari adanya kemajuan Asean
Commonity. Indonesia sebagai negara yang besar dan
memiliki sebaran penduduk yang besar, tentu pada
satu aspek menguntungkan tetapi pada aspek yang lain
menjadi permasalahan terutama permasalahan internal
di Indonesia mulai dari tingkat pendidikan dan
pengangguran, oleh karena itu sinergi antara lembaga
pemerintah diperlukan mulai dari pemerintah dan
pemerintah daerah.
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