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Abstrak – Makalah ini berupaya menganalisis identitas bersama kawasan Asia Tenggara yang tergabung
dalam Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN). Dalam pandangan saya organisasi ini telah, sedang
dan akan terus mencari identitas bersama guna menyukseskan Komunitas ASEAN 2015. Organisasi yang
bermarkas di Jakarta ini sulit memenuhi pencarian tersebut karena tingginya tingkat keragaman nilai, norma,
budaya, politik, dan ideologi masing-masing negara anggotanya. Makalah ini dibagi menjadi empat bagian:
pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
yang didukung oleh studi pustaka dari jurnal ilmiah, buku, surat kabar dan media dalam jaringan. Makalah ini
menyimpulkan bahwa tingginya tingkat keragaman dan kurangnya keterlibatan masyarakat sipil menjadi
hambatan utama tercapainya Komunitas ASEAN 2015.
Kata Kunci: identitas bersama, ASEAN, komunitas ASEAN

I.

PENDAHULUAN

Associations of Southeast Asian Nations
(ASEAN) adalah salah satu organisasi kawasan yang
paling dinamis di dunia selain Uni Eropa. Organisasi
pemersatu negara-negara Asia Tenggara yang
bermarkas di Jakarta ini dalam tingkat tertentu telah
berhasil menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan
kerjasama ekonomi dan merekatkan kohesivitas
sosial-budaya. Walaupun demikian, ASEAN masih
menghadapi jalan terjal untuk menyukseskan
Komunitas ASEAN 2015. Salah satunya adalah
pencarian identitas bersama.
Pencarian dentitas bersama ASEAN dapat
dikatakan belum selesai karena tingginya tingkat
keragaman sepuluh negara anggotanya. Hal tersebut
meliputi nilai, norma, budaya, politik, ideologi,
agama, bahasa, etnis dan lain-lain. Terobosan paling
penting yang mendukung penguatan identitas bersama
adalah Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN
2009-2015.
Makalah ini berupaya menganalisis sejauh
mana kemajuan pencarian identitas bersama ASEAN
dicapai. Dengan mengandalkan pendekatan kualitatif
yang diperkuat dengan teori-teori hubungan
internasional, penelitian ini menggunakan studi
pustaka yaitu buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan
media dalam jaringan. Makalah ini diharapkan mampu
memperkaya cakrawala pengetahuan masyarakat
Indonesia dalam menyongsong Komunitas ASEAN
2015 yang terdiri dari tiga pilar: politik-keamanan,
ekonomi, dan sosial budaya.
II.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif
yang dikenal dengan paradigma dasarnya yang
bersifat induktif, interpretatif dan konstruktivis.

Metode ini untuk memperoleh gambaran secara
mendalam tentang hal-hal yang diteliti (Neumann,
1997:19-20). Dengan pendekatan eksplanatori,
penelitian ini berupaya menguji suatu teori atau
hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori
atau hipotesis penelitian sebelumnya. Penelitian
eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan
antara dua atau lebih gejala atau variabel sehingga
bertitik pada pertanyaan dasar “mengapa (Leedy dan
Omrod, 2005: 145-187).”Teknik pengumpulan data
pada pembuatan makalah ini menggunakan studi
pustaka yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku,
surat kabar dan artikel-artikel dari internet. Penelitian
ini
menggunakan
analisis
wacana
untuk
menggambarkan dan memahami fenomena sosial.
Paradigma konstruktivisme dapat digunakan
dalam menganalisis pencarian identitas ASEAN.
Paradigma ini didukung oleh empat asumsi utama.
Pertama,konstruktivisme menghargai identitas dan
kepentingan negara. Kedua, konstruktivisme melihat
struktur internasional sebagai struktur sosial yang
dipengaruhi oleh faktor-faktor ideational seperti
norma, aturan dan hukum. Ketiga, konstruktivisme
memandang dunia sebagai sebuah proyek konstruksi
dalam proses “menjadi” berlawanan dengan yang
telah ada. Keempat, konstruktivisme menitikberatkan
pemikiran pada isu ontologism dan epistemologis
(Viotti dan Kauppi, 2010: 277).
Dalam
konstruktivisme,
hubungan
internasional digerakkan oleh intersubyektivitas aktor
(atau agen) dari norma, aturan, gagasan, kepercayaan
dan nilai-nilai bersama yang diinstitusionalisasikan.
Intersubyektif bukan serta merta gabungan dari
kepercayaan individu akan tetapi dibagi bersama oleh
orang-orang – pertukaran diri sendiri-liyan dan
individu-ke-individu. Diinstititusionalisasikan berarti
gagasan bersama dibentuk dalam dunia sosial sebagai
struktur atau institusi, praktek dan identitas.
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Konstruktivisme
memandang
struktur
sebagai hubungan sosial dan makna bersama yang
dipengaruhi oleh aturan, norma, kepercayaan dasar,
pengetahuan bersama, praktek dan bahkan elemen
material. Ia melihat pentingnya aturan yang bersifat
konstitutif dan regulatif. Sementara itu, norma
diartikan sebagai nilai-nilai yang secara umum
diterima dan menentukan standar perilaku kepatutan
bagi aktor (atau agen) dengan identitas bawaannya.
Sehingga norma dapat berfungsi untuk membentuk
identitas atau mengatur perilaku dan bahkan
keduanya.
Konstruktivisme tidak mengkhususkan agen,
aktor, atau unit analisis tertentu. Agen yang dimaksud
bisa jadi negara, akan tetapi juga aktor non-negara
seperti individu, maupun kelompok seperti gerakan
sosial, perusahaan multinasional, organisasi regional,
kelompok advokasi non-pemerintah atau kelompok
tertentu. Semua agen non-negara tersebut dapat
mempengaruhi norma internasional, identitas dan
perilaku negara, sebagaimana halnya negara dapat
mempengaruhi agen non-negara. Aktor atau agen dan
struktur dapat saling membentuk satu sama lain dalam
proses sosialisasi.
Konstruktivisme
dapat
menjelaskan
bagaimana ASEAN dengan faktor-faktor ideational –
norma dan identitas – tidak hanya mampu mendorong
tata tertib, stabilitas dan perdamaian kawasan; akan
tetapi juga memiliki potensi transformatif yang tidak
dapat dijelaskan oleh pendekatan positivisme yaitu
realisme dan liberalisme. Melalui peran norma
ASEAN atau yang dikenal dengan ASEAN Way,
konstruktivisme dapat menganalisis kerjasama
kawasan Asia Tenggara yang tengah berjuang
mewujudkan ‘komunitas normatif’ yaitu Komunitas
ASEAN 2015 dengan didasari oleh pemahaman
bersama.
Identitas, aturan dan norma bersama-sama
membentuk logic of appropriateness. Dengan
demikian identitas, aturan dan norma tersebut dapat
membentuk perilaku aktor (atau agen). Dalam
hubungan internasional, perspektif identitas melihat
aktor yang bertindak sesuai dengan aturan dan norma
yang telah dibentuk secara sosial. Dalam konteks
ASEAN; faktor-faktor ideational (seperti norma dan
identitas) tidak hanya mendorong stabilitas
perdamaian kawasan, akan tetapi juga memiliki
potensi transformatif yang mana realisme tidak dapat
mengapresiasinya.
ASEAN Way berlaku baik sebagai seperangkat
norma sikap yang tertulis dalam Treaty of Amity and
Cooperation maupun sebagai seperangkat norma
prosedural informal yang menggerakkan pola interaksi
ASEAN. Ia cenderung menekankan pendekatan
informal dan prosedur non-legalistik, fleksibilitas,
perundingan tertutup, pendekatan non-konfrontasi
untuk negosiasi dan menekankan musyawarah untuk
mencapai mufakat (konsensus).
ASEAN awalnya didirikan untuk menjaga
stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara
mengingat banyaknya konflik dan perselisihan yang
mendahuluinya. Sejak awal ASEAN konsisten untuk
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menyelesaikan konflik tanpa pengerahan senjata
militer karena mengandalkan proses negosiasi antar
elit politik sesuai dengan norma-norma bersama yang
termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation.
Norma-norma yang terkandung dalam ASEAN Way
telah membentuk pola interaksi antar negara anggota
ASEAN karena mereka melihatnya sebagai “identitas
bersama.” Dengan demikian, ASEAN Way telah
menjadi titik temu sebagai identitas ASEAN.
Identitas adalah salah satu hal yang secara
sadar dikonstruksikan oleh para elit ASEAN sejak 8
Agustus 1967, sebuah pembangunan identitas
kawasan sebagai “proses yang tak pernah berakhir.”
Karena konstruktivisme menekankan kepada proses,
interaksi dan sosialisasi terus menerus dan bayangan
kognitif akan ASEAN, konstruktivisme mampu
menjelaskan bagaimana kepentingan negara-negara
anggota ASEAN ditransformasikan sesuai dengan
tujuan bersama. Ini dapat dicermati bagaimana proses
manajemen konflik Preah Vihear diterapkan oleh
ASEAN.
Konstruktivisme dapat digunakan untuk
menjembatani kesenjangan di antara rezim dan
komunitas. Dalam konteks ASEAN, konstruktivisme
mampu menjelaskan bahwa kurangnya kemajuan
institusional yang mengikat secara hukum tidak lebih
penting dibandingkan pengakuan bersama anggotanya
terhadap identitasnya. Sebagai sebuah imagined
community, dinamika ASEAN tidak datang dengan
sendirinya (given) akan tetapi dibangun melalui
sosialisasi atau interaksi. Ini mengapa konstruktivisme
paling dapat menjelaskan ASEAN dengan baik
dibandingkan dengan pendekatan atau teori lainnya.
Konstruktivisme memandang identitas sebagai
sesuatu yang dibuat/dibentuk sehingga dapat berubah
dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan
konteksnya. Identitas muncul sebagai properti yang
sengaja diandalkan aktor untuk menggeneralisasikan
motivasi dan tingkah laku yang berbeda dengan aktor
lain. Artinya, identitas berpijak kepada subyektivitas
sesuai dengan pemahaman diri aktor tersebut. Dalam
hal ini, identitas mencakup intersubyektifitas atau
kualitas sistemik yang dikonstitusikan baik oleh
struktur internal maupun eksternal.
Dua asumsi utama konstruktivisme yaitu 1)
struktur ditentukan oleh gagasan bersama daripada
kekuatan materi, 2) identitas dan kepentingan aktor
dikonstruksikan oleh gagasan bersama daripada
dengan sendirinya (given). Identitas diri sebagai
fungsi liyan, sehingga agen dan struktur saling
dibentuk. Dalam hal ini identitas dapat digolongkan
menjadi empat bagian (Wendt, 1994: 387)
1. Corporate Identity, yaitu identitas yang
dikonstitusikan oleh pengorganisasian diri,
struktur homeostatik yang membuat aktor
sebagai entitas berbeda. Dalam proses interaksi
sosial, identitas ini menerapkan perbedaan
kognitif dengan mendiskriminasikan antara
anggota di dalam dan di luar kelompok.
2. Type Identity, yaitu mengacu pada kategori sosial
atau penggunaan label pada aktor yang membagi
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3.

4.

sejumlah karakteristik dalam penampilan,
tingkah
laku,
sifat,
sikap,
nilai-nilai,
keterampilan, pengetahuan, opini, pengalaman,
kesamaan sejarah dan seterusnya.
Role Identity, yaitu bergantung pada diri dan
tanggapan lanjutan dari aktor lain. Aktor tak
dapat menetapkan sendiri identitas perannya
karena ia hanya ada dalam hubungan yang
melibatkan aktor lain.
Collective Identity, yaitu mengambil hubungan
antara diri dan pihak lain ke dalam logika
konklusi atau identifikasi. Identifikasi adalah
proses kognitif yang mana pembedaan diri dan
aktor lain menjadi kabur dan pada batasnya lebih
pada kebersamaan.

Dalam konteks ini, Collective Identity
didukung oleh empat faktor utama. Pertama,
Interdependence yang berarti bahwa aktor saling
bergantung ketika hasil dari interaksi masing-masing
bergantung pada pilihan lain. Kedua, Common Fate
yang berarti bahwa aktor menghadapi persamaan
nasib
ketika
keberlangsungan
hidup
atau
kesejahteraaan masing-masing bergantung kepada apa
yang terjadi pada kelompok secara keseluruhan.
Ketiga, Homogeneity yang berarti bahwa anggota
mengkategorikan diri mereka sepanjang dimensi yang
mendefinisikan kelompok. Keempat, Self-Restraint
yang merupakan keterlibatan aktor daam perilaku
sosial yang mengikis batas-batas egoistik diri dan
melapangkan diri mereka untuk menyertakan kepada
aktor lain (Wendt, 1999: 344-358).

III. PENCARIAN IDENTITAS BERSAMA
MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015
Menyatukan
aspirasi
pemerintah
dan
masyarakat negara-negara yang tergabung dalam
ASEAN tidaklah mudah. Hal tersebut mensyaratkan
komitmen yang berpola Top-Down maupun Bottom Up.
Pada kenyataannya, lebih dari empat dasawarsa proses
pencarian identitas bersama hanya melibatkan antar
pemerintah sehingga pemahaman masyarakat amat
lemah karena kurangnya keterlibatan sebagaimana hasil
penelitian dari berbagai institusi.
Identitas
bersama
setidaknya
dapat
ditunjukkan ke dalam dua hal yaitu identitas simbolis
dan identitas nilai (Perwita, 2008). Pertama, identitas
simbolis atau institusional yang dapat diukur lebih
mudah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa
simbol yang telah dibuat oleh ASEAN seperti logo,
lagu, bendera, dan Sekretariat ASEAN. Kedua, identitas
nilai yang menjadi titik temu keragaman negara
anggota ASEAN di banyak aspek. Identitas ini masih
terus dicari seiring dengan dinamika kelembagaan
ASEAN. Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah
Pancasila – Bhinneka Tunggal Ika dalam tingkat
tertentu dapat diterapkan untuk meningkatkan integrasi
kawasan Asia Tenggara. Identitas nilai yang dalam
tingkat tertentu mewakili karakter bersama Asia
Tenggara adalah apa yang disebut dengan ASEAN Way.
ASEAN Way dapat dikatakan sebagai cara
pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mencapai mufakat. Cara ini diambil untuk

menyelesaikan perbedaan pandangan di antara negara
anggota ASEAN sehingga dapat dikatakan sebagai
pendekatan utama dalam interaksi dan kerjasama
organisasi. Sebagai norma; ASEAN Way adalah
prinsip mencari kesepakatan dan harmoni, prinsip
sensitivitas,
kesopanan,
non-konfrontasi
dan
persetujuan, prinsip tenang, pribadi dan diplomasi
elitis versus obrolan publik, dan prinsip non-Cartesian,
non legalistik (Goh, 2003: 113-115).
Seperangkat norma lebih dapat diartikan
sebagai proses dari pada hasil akhir. Dengan kata lain,
negara-negara
anggota
ASEAN
tidak
mengindentifikasi tujuan-tujuan kebijakan yang
spesifik seperti menghormati integritas wilayah. Di
samping norma-norma tersebut, secara formal
ASEAN mematuhi prinsip-prinsip yang tertera dalam
TAC yaitu penghormatan kedaulatan dan integritas
wilayah semua negara, non-intervensi terhadap urusan
internal negara lain, penyelesaian konflik dengan jalan
damai dan penolakan ancaman atau pengerahan
senjata. Singkatnya, ASEAN Way merupakan identitas
kolektif yang bertumpu kepada prinsip non-intervensi
dan oleh karena itu ASEAN menjadikannya sebagai
cara menyelesaikan konflik(Goh, 2003: 113-115).
Menurut mantan Sekretaris Jenderal ASEAN
Rodolfo C. Severino (2001: 10-22), ASEAN adalah
sebuah masa kohesif yang hanya dapat datang dari
kedekatan
geografis
sehingga
membutuhkan
komitmen
negara-negara
anggotanya
untuk
mempertahankan kesatuan ASEAN dan memperkuat
identitas. Menurut Severino, ASEAN adalah
himpunan dari besarnya keragaman yang terdiri dari
masyarakat dan konstituen politik yang disusun oleh
solidaritas dan kerjasama ASEAN, di belakang
validitas gagasan ASEAN. Suatu organisasi bercitacita membuka rezim perdagangan dan investasi,
meningkatnya integrasi pasar, masyarakat terbuka
yang progresif dan meningkatnya pengaruh aturan
hukum.
Pada tahun 2003 para pemimpin ASEAN
menghasilkan Bali Concord II yang menekankan
tanggungjawab, kemakmuran dan identitas bersama.
Persetujuan tersebut menitikberatkan tanggungjawab
bersama dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan
sosial kawasan dan memastikan pembangunan
nasional yang progresif dan damai di negara-negara
anggotanya dengan mematuhi prinsip non-intervensi
dan mufakat dalam kerjasama ASEAN. Konsep
kemakmuran bersama berarti kesalingtergantungan
ekonomi ASEAN dan perlunya negara-negara anggota
untuk mengadopsi kebijakan ‘Prosper Thy Neighbor’
guna meyakinkan kemakmuran dan samangat kawasan
jangka panjang. Adapun identitas bersama ASEAN
diartikan “terikat bersama dalam kemitraan
pembangunan yang dinamis dan dalam komunitas
masyarakat yang peduli, berkomitmen untuk
menjunjung tinggi keragaman budaya dan harmoni
sosial (Ong Keng Yong, 2003).
Upaya ASEAN mencari identitas bersama
mulai terlihat seiring dengan lahirnya Piagam
ASEAN. Dalam pasal 35 dijelaskan bahwa ASEAN
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harus meningkatkan identitas ASEAN bersama dan
rasa memilikiantar rakyatnya dalam rangka mencapai
tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan nilai-nilai bersama.
Hal tersebut menguatkan gebrakan yang telah
dilakukan sebelumnya seperti menciptakan bendera,
lambang, hari dan lagu bersama untuk membangun
komunitas yang dicita-citakan. Apalagi, dikuatkan
dengan semboyannya: “satu visi, satu identitas, satu
komunitas (Piagam ASEAN, 2007).”
Penciptaan identitas adalah suatu hal yang
rumit. Identitas seperti halnya suatu konsep tak
terbentuk yang seringkali dibawa keberadaannya di
antara perbandingan dan kontras. Selama ini apa yang
negara-negara ASEAN pikirkan tentang identitas
bersama barangkali tidak lebih dari sekedar ratusan
pertemuan tahunan, lagu yang jarang diperdengarkan,
semboyan yang sering terlupakan, bendera yang
hampir tidak pernah dikibarkan dan hari jadi yang
setahun sekali dirayakan.
Eksistensi identitas tidak terhenti pada halhal di atas. Ia mensyaratkan derajat prestasi
kelembagaan tertentu,
pengakuan
masyarakat
internasional, dan komitmen politik antar negara
anggota ASEAN sendiri. Dalam suatu survei yang
diadakan oleh Asia News Network (ANN) pada 2005
menunjukkan bahwa 60% responden merasa sebagai
masyakat ASEAN satu sama lainnya.Walaupun
demikian, mereka tidak mampu menceritakan
bagaimana identitas bersama dapat menjadi kenyataan
(Chachavalpongpun, 2006).
Upaya
Sekretariat
ASEAN
dalam
meningkatkan kesadaran rakyatnya terkait pentingnya
identitas bersama maupun pembangunan komunitas
dapat dikatakan belum maksimal. Dalam Survei
Upaya Pembangunan Komunitas ASEAN 2012 yang
diselenggarakan oleh IPSOS memang merekam
bahwa lebih dari 80% responden yang disurvei di
ibukota negara-negara ASEAN telah mengenal
ASEAN. Walaupun demikian, secara keseluruhan
pemahaman publik maupun pebisnis masih sangat
rendah karena kurangnya kepentingan maupun tidak
efektifnya saluran komunikasi yang diupayakan
(ASEAN, 2013).
Hasil survei di atas sekilas mencerminkan
potret perjalanan ASEAN sejak 1967. Suatu
organisasi yang digerakkan oleh pemerintah dan
kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh
karenanya, pemerintah bersama-sama masyarakat
seyogyanya berpartisipasi aktif mencari identitas
bersama guna menyukseskan Komunitas ASEAN
2015 yang sejalan dengan Visi ASEAN 2020.
Dalam Visi ASEAN 2020 tertulis bahwa
negara-negara
Asia
Tenggara
berkeinginan
mewujudkan sebuah komunitas yang sadar dengan
ikatan sejarah, menyadari warisan budaya dan terikat
dengan identitas regional bersama. ASEAN juga ingin
mewujudkan suatu masyarakat yang dinamis dan
terbuka sesuai dengan identitas nasional masingmasing di mana semua orang menikmat kesetaraan
akses dan peluang untuk pembangunan manusia yang
seutuhnya tanpa memandang jenis kelamin, ras,
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agama, bahasa, atau latar belakang sosial dan budaya.
IV. KESIMPULAN
Makalah ini menyimpulkan bahwa
ASEAN masih mencari identitas bersama. Hal
tersebut sulit untuk diwujudkan mengingat
tingginya tingkat keragaman antar negara
anggotanya. Selain itu, kurangnya keterlibatan
masyarakat dalam dinamika institusionalisasi
ASEAN membuat rendahnya rasa memiliki dan
kepentingan menyongsong Komunitas ASEAN
2015. Oleh karena itu harus berbenah guna
mewujudkan semboyan: satu visi, satu identitas dan
satu komunitas yang sejalan dengan Visi ASEAN
2020.
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