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Abstrak – Pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 mendatang akan membawa liberalisasi
ekonomi yang semakin meluas di ASEAN. Tidak hanya sekedar liberalisasi perdagangan, AEC 2015 juga akan
membuka liberalisasi di bidang jasa, modal, dan tenaga kerja. Indonesia memiliki sektor ekonomi kreatif yang
sangat besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bayangkan saja, pertumbuhan sektor
ekonomi kreatif tahun 2012 tercatat hanya mencapai 1.56%, tumbuh pesat mencapai 9.39% pada tahun 2014
(www.tempo.com). Angka funtastik tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai
5.7%. Ini membuktikan bahwa sektor ekonomi kreatif terbukti mampu bertahan pada resesi krisis global. Saat
perekonomian global terkoreksi, pertumbuhan sektor ekonomi kreatif Indonesia tetap mengalami pertumbuhan
yang signifikan, bahkan angka tersebut melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional. Inilah yang harus
menjadi konsentrasi bagi Indonesia agar mampu menjadi market leader di pasar dunia, khususnya di pasar
ASEAN, mendukung komunitas ASEAN yang berdaya ekonomi tinggi.

Kata kunci: Analisis Roadmap of Economic, The ASEAN Economic Community

I.

PENDAHULUAN

penerbangan domestik setelah Amerika Serikat,
China, Jepang, dan Brazil.
Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang
cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia
(4.5%) setelah RRT dan India. Hal ini tentu akan
menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan
masyarakat Indonesia menuju AEC tahun 2015.
Dengan komposisi jumlah penduduk usia muda
sekitar 43% atau sekitar 103 juta jiwa, Indonesia
memiliki sumber daya manusia yang cukup besar bagi
keberhasilan pembanguunan ekonomi kreatif. Belum
lagi potensi lainnya, seperti kepulauan Indonesia yang
luas, terdiri atas 17.504 pulau dengan keanekaragaman
flora dan fauna serta kekayaan budaya bangsa dengan
1.068 suku bangsa, dan berkomunikasi dengan 665
bahasa daerah diseluruh Indonesia. Kekayaan ini
adalah potensi besar dalam mendukung tumbuhnya
ekonomi kreatif di Indonesia guna memberikan
kontribusi tercapainya The ASEAN Economic
Community yang saling menguatkan perekonmian di
antara semua negara ASEAN.

The ASEAN Economic Community (AEC) atau
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan
berlaku efektif pada akhir tahun 2015. Berpotensi
untuk mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan ke
Indonesia yang kini masih sekitar 9% per tahun
menjadi di atas 10%. Serta adanya rencana
pemberlakuan Common Visa untuk ASEAN, maka
akan sangat memudahkan warga asing dari luar
ASEAN masuk ke Indonesia.
Pada pembukaan KOMpek 16th Strengthening
Domestic Trade to Enggage in 2015 ASEAN
Community. Daya saing sektor pariwisata Indonesia
terus mengalami perbaikan, seperti disebutkan oleh
World Economic Forum, daya saing pariwisata
Indonesia meningkat, dari peringkat 74 dari 140
negara dan terakhir ke posisi 70. Untuk ASEAN, daya
saing pariwisata Indonesia berada di peringkat 4,
setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang
unggul dalam aspek infrastruktur.
Pada pembukaan Konfrensi Internasional
Penerbangan yang digagaskan oleh INACA, 5-6 Maret II.
LANDASAN TEORI
2014. Menyebutkan bahwa, jumlah pemakai jasa
penerbangan domestik meningkat dua kali lipat dari The ASEAN Economic Community
tahun 2008 menjadi 74,2 juta orang pada tahun 2013,
ASEAN pada awalnya hanyalah sebuah
sedangkan pada jalur internasional mencapai 10,8 juta organisasi regional yang bentuk kerjasamanya loose
orang. Pada tahun 2015, ketika The ASEAN Economic atau tidak longgar, namun dengan adanya ASEAN
Community telah diberlakukan, diperkirakan pemakai Charter, maka negara-negara ASEAN ini membentuk
jasa penerbangan domestik mencapai 100 juta dan 180 suatu masyarakat ASEAN yang mempunyai tiga pilar
juta pada tahun 2018. Ini akan membuat Indonesia utama, yaitu: ASEAN Economic Community; ASEAN
sebagai negara peringkat lima besar dunia dalam pasar Security Community, dan ASEAN Socio-cultural
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Community dengan tujuan terciptanya stabilitas,
perdamaian, dan kemakmuran bersama di kawasan.
Pada awalnya ASEAN Community ini akan
diwujudkan pada tahun 2020, namun dipercepat
menjadi tahun 2015.
Sebelum terbentuknya kesepakatan ASEAN
Economic Community, dapat dilihat dari jejak awal
kesepakatan integrasi ekonomi yang ada di ASEAN.
Dimulai dengan kesepakatan PTA (Prerential Trading
Arrangement) pada tahun 1977 dengan instrumen
utamanya MOP (Margins of Prefrerences) yang pada
saat itu kurang memberikan hasil yang memuaskan
bagi perkembangan intra trade di ASEAN.
Selanjutnya,
negara-negara
anggota
ASEAN
menyepakati pembentukan wilayah Perdagangan
Bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 1992 dengan
tujuan memperbaiki sistem yang telah ada
sebelumnya, yaitu PTA. Kemudian pada KTT
ASEAN di Phenom Penh, November 2002 para
pemimpin ASEAN menyepakati prakarsa Perdana
Menteri Goh Chok Tong untuk menyebut bagian dari
realisasi AFTA merupakan proses dari integrasi
ekonomi ASEAN sebagai pembentukan The ASEAN
Economic Community.
The ASEAN Economic Community (AEC)
sebenarnya merupakan bentuk integrasi ekonomi yang
sangat potensial di kawasan maupun dunia. Barang,
jasa, modal, dan investasi akan bergerak bebas di
kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang
suatu kecenderungan dan keharusan di era global saat
ini. Hal ini menyiratkan aspek persaingan yang
menyodorkan peluang sekaligus tantangan bagi semua
negara ASEAN.
Skema AEC 2015 tentang ketenagakerjaan,
misalnya, memberlakukan liberalisasi tenaga kerja
profesional papan atas, seperti dokter, insinyur,
akuntan dan sebagainya. Celakanya, tenaga kerja
kasar yang merupakan kekuatan Indonesia tidak
termasuk dalam program liberalisasi ini. Justru tenaga
kerja informal yang selama ini merupakan devisa nonmigas yang cukup potensial bagi Indonesia, cenderung
dibatasi pergerakannya di era EAC 2015.
III.

IV.

PEMBAHASAN

1. Indonesia memiliki angkatan tenaga kerja
terbesar di negara ASEAN

(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 1: Tingkat Populasi ASEAN Community

Berdasarkan data Gambar 1 di atas, maka dapat
dilihat bahwa, Indonesia memiliki populasi penduduk
terbesar di negara-negara ASEAN, yaitu sebesar
244.50 juta penduduk. Artinya, Indonesia memiliki
angkatan kerja yang terampil yang lebih banyak
diantara negara-negara ASEAN yang lainnya.
Menurut data BPS per Agustus 2013, Indonesia
memiliki angkatan kerja sebesar 118,19 juta, dengan
tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66.90%.
Namun demikian, menurut The Heritage
Foundation, tahun 2014, Indonesia memiliki tingkat
pengangguran terbuka terbesar kedua di ASEAN
setelah Pilipina. Seperti yang disajikan pada Gambar 2
di bawah ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam
penelitian ini berdasarkan purposive sampling.
Penelitian ini berdasarkan data hasil survey The
Heritage Foundation yang dipublish tahun 2014.
Tanpa mengikutsertakan Brunei Darusalam, karena
data negara tersebut tidak tersedia.

(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 2: Tingkat Pengangguran Terbuka ASEAN
Community
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2.

Indonesia Pasar Ekonomi Terbesar Bagi
ASEAN Community

Bila tingkat perkapita negara-negara ASEAN di
prosentasikan, maka Indonesia memiliki tingkat
perkapita sebesar 5% dari total perkapita negaranegara ASEAN. Seperti yang digambarkan pada
Gambar 4 di bawah ini.

(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 3: Tingkat GDP ASEAN Community
(Sumber: Data Sekunder Diolah)

Berdasarkan Gambar 3 di atas, terlihat potensi
pasar ekonomi di Indonesia yang sangat besar dan hal
ini menjadikan Indonesia memiliki tingkat GDP
terbesar dari negara-negara ASEAN. Indonesia
memiliki market share sebesar 33.64%, sehingga
menjadikannya sebagai market leader di negaranegara ASEAN, sebaliknya negara-negara ASEAN
menjadikan Indonesia sebagai market potensial yang
menjanjikan.
Meskipun Indonesia memiliki Total GDP terbesar
di ASEAN, tampaknya keberhasilan tersebut tidak
didukung dengan kesejahteraan masyarakatnya.
Tingginya gap antara masyarakat berpendapatan tinggi
dan masyarakat berpendapatan rendah, merupakan
kegagalan pemerintah dalam pemerataan pendapatan
di masyarakat.
Pendapatan perkapita merupakan indikator tingkat
kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin
tingginya tingkat per kapita suatu negara,
mengindikasikan
bahwa
negara
berhasil
mensejahterakan masyarakatnya.
Tingkat per kapita Indonesia dengan negara-negara
ASEAN dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1: Tingkat Percapita ASEAN Community
Per capita
Per capita
Negara
Negara
Rate
Rate
(dalam US$)
(dalam US$)
Thailand
10126.00 Malaysia
16922.00
Myanmar
1405.00 Singapura
60410.00
Kamboja
2402.00 Pilipina
4430.00
Indonesia
4977.00 Vietnam
3548.00
Laos
3011.00
(Sumber: The Heritage Foundation)

Singapura memiliki tingkat perkapita tertinggi
diantara negara-negara ASEAN yaitu sebesar
US$60.410. Sedangkan Myanmar memiliki tingkat
perkapita terendah sebesar US$1.405. Indonesia
memiliki tingkat perkapita sebesar US$4.977, di
bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
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Gambar 4: Tingkat Perkapita ASEAN Community

3.

FDI Inflow Indonesia Cukup Menarik
Perhatian Shareholder Asing
Tingkat FDI Inflow (Aliran Masuk Foreign
Direct Investment) Indonesia di mata shareholder
asing masih cukup menjanjikan. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang baik, iklim investasi yang
stabil, serta prospek pasar ekonomi Indonesia yang
tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang
signifikan.
The American Chamber of Commerce di
Singapura dan The U.S Chambers of Commerce,
melakukan survey kepada 475 eksekutif bisnis dari
perusahaan-perusahaan
Amerika
mengenai
perencanaan investasi, pandangan regional, persepsi
beberapa tantangan penting dan kesempatan pada
negara-negara ASEAN.

(Sumber: http://www.boi.go.th)
Gambar 5: ASEAN Business Outlook Survey 2014

Hasil survey dapat dijelaskan pada Gambar 5 di
atas, hal ini dapat dilihat bahwa, baiknya pandangan,
persepsi dan harapan para shareholder asing mengenai
prospek investasi di negara-negara ASEAN, membuat
negara-negara ASEAN menjadi wilayah investasi
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yang sangat prospek. Forcasting investment selama
tahun 2014 ini, negara-negara ASEAN akan terus
mengalami kenaikan yield investasi yang sangat
menjanjikan.
Menurut data survey The Heritage Foundation,
posisi FDI Inflow Indonesia tahun 2014 di negara
ASEAN berada pada urutan ketiga setelah Laos dan
Singapura, yaitu sebesar US$19.90 miliar. Seperti
yang ditampilkan pada Gambar 6 di bawah ini.
(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 8: Tingkat Inflasi ASEAN Community

4.

(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 6: Tingkat DFI Inflow ASEAN Community

Semakin tinggi tingkat FDI Inflow suatu negara,
dapat diinterpretasikan bahwa negara tersebut cukup
mendapatkan kepercayaan dari para shareholder
asing. Hal ini bisa disimpulkan bahwa Indonesia
merupakan negara ketiga di ASEAN yang
mendapatkan perhatian cukup dari investor asing.
Menurut laporan data The Heritage Foundation
2014, Indonesia hingga maret 2014 memiliki
pengeluaran terbesar ketiga di negara-negara ASEAN,
setelah Pilipina dan Singapura, yakni sebesar 89.80%.
sepeti yang diperlihatkan pada Gambar 7 di bawah ini.

(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 7: Tingkat Government Spending ASEAN
Community

Adapun tingkat inflation (Customer Price Index)
Indonesia hingga maret 2014 tercatat berada di bawah
rata-rata inflation (CPI) negara-negara ASEAN yaitu
4.30 (average inflation (CPI) negara ASEAN sebesar
4.34%). Seperti yang ditampilkan pada Gambar 8
berikut ini.

Indonesia
dan
Semangat
Membasmi
Kejahatan Korupsi
Kejahatan korupsi di Indonesia sungguh
menggerogoti dan sangat merugikan negara. Akibat
merajarelanya korupsi, pertumbuhan ekonomi
Indonesia tumbuh tidak normal dan tidak maksimal.
Oleh karena itu pemerintah beserta KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) harus terus membasmi segala
bentuk korupsi.
Grafik 9 di bawah ini menjelaskan mengenai
tingkat Freedom from Corruption di negara-negara
ASEAN, yaitu sebagai berikut.

(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 9: Tingkat Freedom from Corruption ASEAN
Community

Berdasarkan Gambar 9 di atas terlihat bahwa,
Singapura merupakan salah satu negara di ASEAN
sebesar 91.90% terbebas dari tindakan korupsi. Hanya
tercatat 8.10% tingkat korupsi masih ada di Singapura.
Indonesia merupakan negara keempat yang
memiliki tingkat bebas dari korupsi sebesar 28%,
setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Artinya
bahwa, Indonesia masih belum lepas dari kejahatan
korupsi, sebesar 72% tingkat korupsi di Indonesia
masih terus menggerogoti Indonesia. Bila hal ini tidak
ditangani secara serius, maka lama kelamaan
Indonesia akan menjadi negara chaos dengan tingkat
inflasi ekonomi yang tak terkendali.
Oleh karena itu, sangat perlu sekali dilakukan
tindakan pemerantasan korupsi yang konkret, tidak
hanya dalam bentuk aturan perundang-undangan,
namun juga harus adanya tindakan riil eksekusi
hukum yang menjerat pelaku korupsi dengan
hukuman yang membuat jerah, yaitu hukuman mati,
seperti yang sudah diberlakukan dibeberapa negaranegara di dunia.
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Gambar 11 di bawah ini menunjukkan tingkat
kesiapan Indonesia dalam pasar bebas ASEAN, yaitu
sebagai berikut.

(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 10: Tingkat Investment Freedom ASEAN
Community

Berdasarkan Gambar 10 di atas, terlihat bahwa
tingkat Investment Freedom Indonesia berada di
bawah rata-rata negara ASEAN yaitu sebesar 40%
(rata-rata Investment Freedom negara ASEAN sebesar
45.56%).
Sedangkan, negara Singapura memiliki tingkat
Investment Freedom tertinggi yaitu sebesar 85%. Hal
ini dikarenakan bahwa, Singapura mampu menekan
dan memberantas kejahatan korupsi di negaranya.
Sehingga, tercipta iklim keamanan investasi yang baik
di negara tersebut, dan hal ini menarik minat para
shareholder internasional untuk berinvestasi di negara
Singapura.
Indonesia, memiliki tingkat Investment Freedom
sebesar 40%, berada di bawah rata-rata negara
ASEAN. Tingginya tingkat kejahatan korupsi di
Indonesia sebesar 72%, menahan laju aliran dana
asing masuk ke Indonesia. Karena Indonesia belum
sepenuhnya dapat menciptakan kondisi iklim investasi
yang aman, hal ini yang membuat para shareholder
asing enggan memasukkan dananya berinvestasi di
negara Indonesia.
Bayangkan, jika Indonesia serius membasmi
kejahatan korupsi sampai keakarnya, akan banyak
para shareholder asing yang berinvestasi di Indonesia.
Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan
sumber daya manusia, memiliki pasar ekonomi yang
sangat besar. Ini yang menjadi kelebihan Indonesia
dari negara-negara ASEAN lainnya.
Ketika banyak investasi asing yang masuk ke
Indonesia, rupiah akan menguat terhadap dolar US,
karena meningkatnya demand atas rupiah, banyak
pembangunan industri akan menyerap banyak tenaga
kerja, kesejahteraan masyarakat akan meningkat
karena
meningkatnya
pendapatan
perkapita
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tentu
akan mencuat tinggi ke atas.
Untuk memiliki itu semua, pemerintah dan KPK
serta masyarakat harus bersatu untuk membasmi
kejahatan korupsi sampai keakarnya.
5.

Keterbukaan Pasar Bebas Indonesia di ASEAN
Pelan namun pasti, itulah yang dihadapi oleh
Indonesia untuk membuka diri dalam percaturan pasar
bebas di kawasan negara-negara ASEAN. Kesiapan
Indonesia akan adanya pasar bebas, terlihat dari
indikator seberapa besar tingkat tariff dan non-tarif
ekspor dan impor.
Prosiding SNIT 2014: Hal. B-76

(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 11: Trade Freedom ASEAN Community

Berdasarkan Gambar 11 di atas, maka dapat
dijelaskan bahwa tingkat Trade Freedom Indonesia
sebesar 74.80%. hal ini dapat diinterpretasikan bahwa,
kesiapan Indonesia menuju pasar bebas kawasan
ASEAN sebesar 74.80%. angka tersebut berarti tidak
ada hambatan dalam pertukaran barang dan atau jasa
antara Indonesia dan negara-negara ASEAN.
Namun demikian, masih terdapat hambatanhambatan dalam pertukaran barang dan jasa, karena
masih adanya pembatasan impor ke Indonesia, hal ini
terkait masih adanya penggunaan tariff dan non tariff
ekspor impor. Hambatan perdagangan bebas di
Indonesia yakni msih sebesar 25.20%
Karena ada beberapa komoditas pangan yang
masih diproteksi pemerintah atas barang-barang impor
dari negara-negara ASEAN lainnya.
6.

Sektor Ekonomi Kreatif Indonesia yang Terus
Tumbuh
Sektor ekonomi kreatif menyumbang produk
domestic bruto sebesar IDR. 374 triliun, bila
dibandingkan angka itu mencapai 23% dari dengan
total pendapatan negara yang tercantum di Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013,
yakni IDR.1.502 triliun. Sektor ekonomi kreatif juga
menempati urutan keempat penyumbang devisa
negara tahun 2013.
Kekuatan ekonomi kreatif Indonesia yang utama
masih pada sumber dara alam dan kekayaan ragam
budaya, serta biaya yang relatif murah.
7.

Hambatan Membangun Bisnis di Indonesia yang
Masih Menjadi Perhatian
Kebebasan masyarakat dalam menciptakan bisnis
tampaknya belum sepenuhnya didukung oleh
pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada
Gambar 12 Business Freedom seperti di berikut ini.
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(Sumber: Data Sekunder Diolah)
Gambar 12: Tingkat Business Freedom ASEAN
Community

Berdasarkan Gambar 12 di atas, maka dapat
dinterpretasikan bahwa, tingkat Business Freedom
Indonesia dalam memberikan pelayanan bagi
masyarakatnya untuk menciptakan bisnis sebesar
54.80%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya aturan
pendirian usaha yang rumit dan terkesan menyulitkan
masyarakat untuk mendirikan usahanya.
Bila dibandingkan dengan negara ASEAN
lainnya, seperti singapura, memiliki tingkat Business
Freedom sebesar 96.80%. Pemerintah singapura
sangat mendukung warga negaranya untuk mendirikan
usaha, Hal inilah yang membuat warga negaranya
berlomba-lomba untuk menciptakan bisnis di negara
singa tersebut. Sehingga, singapura menjadi salah satu
negara maju yang diperhitungkan di kawasan ASEAN.
V.

KESIMPULAN

Indonesia bila dibandingkan dengan negaranegara ASEAN lainnya dari aspek pembangunan
sumber daya manusia masih tertinggal. Masih banyak
masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan
pendidikan yang baik. Meski demikian, Indonesia
masih memiliki absolute advantage akan sumber daya
alam dan budaya yang dimilki, ini merupakan aset
pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat potensial
bagi Indonesia. Disamping itu, Indonesia juga
memiliki competitive advantage akan ketersediaan
tenaga kerja murah yang cukup banyak.
Tingginya indeks korupsi di Indonesia tentunya
menjadi perhatian serius bagi pemerintah secara
khusus dan masyarakat secara umum. Jika tidak
dilakukan upaya pemberantasan korupsi secara
sungguh-sungguh, tentu akan menjadi penghambat
bagi Indonesia untuk membangun dan mengejar
ketertinggalan pertumbuhan ekonominya dari negaranegara ASEAN lainnya.
Siap atau tidak siap Indonesia harus tetap maju
dalam percaturan pasar bebas kawasan ASEAN.
Masih ada waktu setahun lebih bagi Indoensia untuk
mempersiapkan diri, mengembangkan potensi tenagatenaga profesional, mengembangkan sektor ekonomi
kreatif serta pemanfaatan pariwisata sumber daya
alam yang maksimal untuk menciptakan keunggulan
kompetitif di semua sektor ekonomi Indonesia. Paling
tidak Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya
sendiri.
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