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Abstrak-Untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi ASEAN Community 2015, University
of San Carlos, Filipina menggandeng Universitas Jember untuk pelaksanaan pembelajaraan bahasa indonesia
untuk sekitar 1000 orang mahasiswanya. Ini merupakan dampak dari ASEAN Community yang tidak hanya
dirasakan oleh warga negara Indonesia melainkan juga masyarakat di negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Namun tidak sedikit dari masyarakat di negara-negara anggota ASEAN yang sering kali masih
mempertanyakan untuk apa ASEAN Community itu harus dilaksanakan?. Karena hampir dari sebagian
masyarakat negara-negara anggota ASEAN pedul dan memahami mengenai fokus dan sasaran dari ASEAN
Community yang merupkan pilar yang menjadi pencapaian ASEAN seperti ASEAN Political Security
Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio Cultural Community. Selain itu juga bahwa fokus
dan sasaran dari ASEAN Community itu sendiri kurang ditanggapi secara serius oleh pers dengan
pemberitaannya. Ini terjadi dengan berbagai munculnya isu dari persiapan menuju ASEAN Community itu
sendiri dimana dari peran pemerintah dari setiap negara anggota ASEAN yang tidak komitmen dengan
deklarasi tersebut. Pembahasan makalah ini memfokuskan pada pentingnya sosialisasi isu ASEAN Community
yang berpedoman pada perspektif komunikasi internasional dengan pendekatan komunikasi internasional yang
dominan.
Kata kunci: ASEAN Community dan Komunikasi Internasional

I.

PENDAHULUAN

Tahukah anda jika ASEAN Community jadi
diberlakukan pada tahun 2015, maka tidak hanya
tenaga kerja terdidik dari negara-negara Anggota
ASEAN yang akan berkumpul dan bebas bekerja
atau mencari pekerjaan di Indonesia dan begitu pula
sebaliknya. Namun komoditas barang, infratrsuktur
fisik dan infrastruktur sains dari negara-negara
anggota ASEAN lainnya juga ikut masuk dan
bersaing dengan infrastruktur lokal yang sudah ada
di Indonesia.
Itu menunjukkan dan menggambarkan
bahwa tidak hanya mengenai lapangan pekerjaan
saja yang ada di Indonesia yang nantinya akan
semakin kecil dan sangat kompetitif akibat dampak
tersebut. Akan tetapi persaingan dalam bentuk
bidang yang lain seperti ekonomi, politik, budaya,
juga akan masuk dengan bebas ke Indonesia dan
memiliki pengaruh yang cukup besar (unej.ac.id,
2013).
Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan
Uni Eropa dalam menciptakan suatu kawasan
tunggal yang saling berintegrasi dan telah
mengilhami dari negara-negara anggota ASEAN
untuk ikut melakukan hal yang sama agar mampu
bersaing dengan kawasan benua lainnya dalam
menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi
perdagangan dunia saat ini. (beritasatu.com, 2012).

Menurut Sari Wahyuni dalam bukunya
Competitiveness of Special Economic Zone (Amhar
Maulana Arifin, 2013) dalam kasus ASEAN
Community terdapat kesempatan dan tantangan
yang harus di hadapi bangsa Indonesia. Dimana
kelebihan Indonesia dibandingkan China, Malaysia,
dan Thailand yaitu dalam hal sumber daya alam.
Sedangkan untuk sumber daya manusia,
infrastruktur fisik, infrastruktur sains dan IPTEK
serta daya saing industri negara Indonesia masih
relatif dibawah negara lain.
Mengenai hal tersebut Azyumardi Azra
(republika.co.id,
2013)
mengatakan
bahwa
membayangkan komunitas ASEAN 2015 seperti
apa yang ada dalam sebuah imajinasi dan persepsi
masyarakat Indonesia dimana mungkin tidak
banyak yang bisa dibayangkan secara konsep,
praksis, dan konsekuensinya bagi masyarakat
Indonesia yang jelas tidak banyak diketahui.
Untuk itulah banyak dari kalangan atau
masyarakat di Indonesia yang kurang meyakini
bahwa Indonesia akan mampu menghadapi rencana
pengintegrasian kawasan ASEAN menjadi satu
komunitas tunggal (ASEAN Community). Ini
disebabkan karena masih terbengkalainya beberapa
penyedian sarana infrastruktur, lemahnya daya
saing, serta ketergantungan terhadap barang impor
menjadi alasan utama (Abdul Hakim, 2013)
Secara khusus Adi Putra Manurung
(kompasiana.com, 2013) menyatakan bahwa bentuk
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ASEAN Community yang dicita-citakan kali ini
merupakan bentuk integrasi yang akan lebih kuat
dari bentuk ASEAN sebelumnya. Dimana di dalam
ASEAN Community sendiri terdiri dari tiga pilar
yang menjadi fokus dan sasaran dari ASEAN
Community antara lain :
1. ASEAN Political Security Community.
2. ASEAN Economic Community.
3. ASEAN Socio Cultural Community
Ketiga pilar yang menjadi pencapaian
ASEAN
Community
merupakan
hasil
penandatangan Cebu Declaration On The
Acceleration Of The Establishement of an ASEAN
Community 2015 oleh para pemimpin negaranegara anggota ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN
di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007.
Dengan kata lain dengan ditandatangani deklarasi
ini, para pemimpin ASEAN menyepakati
percepatan pembentukan ASEAN Community dari
tahun 2020 menjadi tahun 2015 (Igor Dirgantara,
2010).
Selain itu juga Arie I. Chandra dan Atom
Ginting Munthe dari Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik
Parahyangan
(journal.unpar.ac.id,
2013)
berdasarkan hasil penelitian Profil Aspirasi
Masyarakat Terhadap Eksistensi Komunitas
ASEAN menjelaskan bahwa yang Pertama
komunitas ASEAN pada dasarnya merupakan
keinginan dari para elite pimpinan negara dari
seluruh negara anggota ASEAN. Dimana mereka
menginginkan agar kohesivitas perhimpunan ini
bertambah kokoh manakala jejaring, aktivitas, dan
interaksi terjadi tidak hanya pada tingkatan formal
dan pada tataran negara saja. Akan tetapi juga
menjadi pada tataran kehidupan masyarakat dan
dalam semua aspek yang ada di dalam kehidupan
masyarakat itu baik ekonomi maupun sosial
budaya.
Peneliti lain yaitu M. Fathoni Hakim dari
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
IAIN Sunan Ampel (uinsby.ac.id, 2014)
menjelaskan bahwa kesepakatan terbentuknya
ASEAN Community yang mengintegrasikan aspek
ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya
telah merubah dinamika kehidupan sosial
masyarakat ASEAN. Dimana dampak dari
pengintegrasian tersebut ternyata juga berpengaruh
kepada pendidikan dimana pendidikan yang
diharapkan harus mampu menjadi penopang dan
penguat keberadaan ASEAN Community tersebut
yang pada akhirnya harus merumuskan kebijakankebijakan yang strategis dan komprehensif dalam
merespon berbagai tantangan yang muncul di
kawasan Asia Tenggara.
Untuk itulah berkaitan dengan fokus dan
sasaran dari ASEAN Community setiap negaranegara anggota ASEAN akan merasakan dampak
yang ditimbulkan dalam pelaksanaan roda
pemerintahaan. Seperti terkait dengan ASEAN
Political Security Community berarti adanya
dampak yang harus dihadapi oleh negara-negara
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anggota ASEAN di masa yang akan datang, yaitu
yang pertama dampak tradisional seperti
munculnya gesekan sengketa perbatasan antar
kedua negara. Yang kedua dampak dalam hal
mengenai tantangan non tradisional yang bersifat
transnasional
seperti
terjadinya
terorisme,
penegakan HAM dan demokrasi, narkotika, Piracy,
Human Trafficking, money loundering, ilegal
logging, sampai becana alam. Sedangkan dampak
ASEAN untuk dapat mengatasi ancaman keamanan
tradisional sebenarnya usaha dari ASEAN itu
sendiri untuk dapat menyelesaikan konflik antara
negara anggotanya (Igor Dirgantara, 2010).
Selanjutnya mengenai ASEAN Economic
Community, maka dampak yang dapat dirasakan
yaitu timbulnya pengintegrasian wilayah ASEAN
dimana dalam hal ini berarti menciptakan pasar
dengan cakupan wilayah seluas 4,47 juta km
persegi dengan jumlah penduduk mencapai kurang
lebih 601 juta jiwa. Selain itu juga dampak dari
pengintegrasian itu sendiri akan dibagi menjadi
empat faktor penting yaitu, Pertama ASEAN akan
menjadi wilayah dengan aliran bebas barang, bebas
jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik,
dan bebas modal (single market and production
base). Kedua ASEAN diharapkan bisa menjadi
kawasan dengan daya saing yang tinggi (a highly
competitive economic region). Ketiga, ASEAN
diharapkan menjadi wilayah dengan pertumbuhan
dan pengembangan ekonomi yang merata dengan
elemen yang difokuskan pada usaha kecil
menengah (a region of equitable economic
development). Dan yang terakhir dampak yang
dirasakan ASEAN akan menjadi wilayah atau
teritorial yang betul-betul terintegrasi dengan
perkembangan global (a region fully integrated in
to the global economy) (Abdul Hakim, 2013).
Adapun dampak yang dihadapi oleh ASEAN
Community terkait ASEAN Socio Cultural
Community itu sendiri yaitu bagaimana upaya
meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya
“A Caring and Sharing Community” yang mana
dalam hal ini sebuah masyarakat ASEAN yang
peduli dan berbagi dalam kerjasama sosial budaya
mencakup kerjasama di semua apsek bidang
seperti: kepemudaan, perempuan, kepegawaian,
penerangan,
kebudayaan,
pendidikan,
ilmu
pengetahuan dan teknologi , lingkungan hidup,
penanggulangan
bencana
alam,
kesehatan,
pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan,
ketenagakerjaan
serta
Yayasan
ASEAN
(http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%2
0Fungsional%20ASEAN.rtf).
II.

LANDASAN TEORI

Komunikasi Internasional
Fokus dan sasaran dari ASEAN Community
yang telah dijelaskan diatas bukan semata-mata
dilaksanakan oleh satu negara atau beberapa negara
saja yang ada di wilayah ASEAN. Melainkan oleh
seluruh negara-negara anggota ASEAN yang
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memprakarsai dan menandatangani terjadinya
ASEAN Community tersebut. Namun praktik
dilapangan yang terjadi bahwa masih banyak dari
negara-negara anggota ASEAN yang tidak secara
sungguh-sungguh berkomitmen dan berkontribusi
untuk
melaksanakan
deklarasi
ASEAN
Community.
Dalam hal penanganan sengketa perbatasan
antar kedua negara misalnya dalam ASEAN
Political Security Community yaitu masih banyak
dari beberapa anggota ASEAN yang tidak
mematuhi dan komitmen terhadap perjanjian dari
deklrasi yang sudah mengaturnya. Selain itu juga
seperti penangan mengenai terorisme, human
trafficking, money loundering, dan ilegal logging.
Masih banyak dari negara-negara anggota ASEAN
yang tidak komitmen untuk menangani masalah
tersebut dan terkesan seperti melindungi aktor atau
penjahatnya dari kejadian tersebut dengan harapan
bahwa perekenomian negara anggota ASEAN
tersebut tetap berjalan dan tidak terpengaruh
dengan kejadian tersebut walaupun disisi lain ada
juga dari negara anggota ASEAN yang dirugikan
dengan kejadian tersebut.
Bisa dipahami bahwa dalam penerapan
ASEAN Community itu sendiri tidak berupaya
untuk melakukan usaha komunikasi dengan baik.
Menurut Ruesch (1957) dalam Sasa Djuarsa
Senjaya (2007:1.22) bahwa salah satu komponen
dalam konseptual teori komunikasi yaitu usaha
menghubungkan atau menggabungkan dimana
dalam hal tersebut komunikasi adalah suatu proses
yang menghubungkan satu bagian dalam kehidupan
dengan bagian lainnya.
Oleh karena itu seperti sebuah bangunan,
Deddy Mulyana dalam Mohammad Shoelhi
(2009:25) menyatakan bahwa komunikasi (proses
penyampaian pesan) yang dapat dilihat dari
berbagai sudut pandang (perspektif). Dimana
perspektif itu sendiri pada wilayah keilmuan
diartikan suatu kerangka konseptual (conceptual
framework), suatu perangkat asumsi, nilai atau
gagasan yang mempengaruhi cara kita bertindak
dalam suatu situasi. Oleh karena itu memahami
ilmu komunikasi internasional, perlu mempelajari
dahulu definisi dan perspektif serta fungsifungsinya.
Berkaitan dengan ASEAN Community yang
berimplikasi dengan komunikasi internasional,
maka komunikasi internasional merupakan salah
satu bidang, arena, dan konteks dalam ilmu
komunikasi sehingga ada semacam tuntutan untuk
membuat batasan. Oleh karena itu mempelajari
komunikasi internasional dapat dikelompokkan ke
dalam dua kategori yaitu : Pertama, fenomena arus
informasi komunikasi global yang menjadi
pembahasan dominan sarjana komunikasi yaitu
media internasional. Kedua, fenomena-fenomena
yang meliputi komunikasi politik internasional,
hubungan internasional, dan hubungan antar budaya
(Nanang Trenggono, 2004).

Menurut
Onong
Uchjana
Effendy
(Mohammad Shoelhi, 2009:27) bahwa yang
dimaksud dengan komunikasi internasional adalah
komunikasi yang dilakukan komunikator yang
mewakili suatu negara dalam usaha menyampaikan
pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai
kepentingan negaranya kepada komunikan yang
mewakili negara lain dengan tujuan untuk
memperoleh dukungan, bantuan, dan kerjasama,
melalui berbagai media komunikasi atau media
massa internasional. Ini menunjukkan bahwa dalam
penerapan dan pengaplikasian fokus serta sasaran
dari ASEAN Community setiap negara anggota
ASEAN harus saling berinteraksi. Dengan
demikian Onong Uchjana Effendy mengatakan
bahwa komunikasi internasional merupakan sebuah
komunikasi yang interaksi dan ruang lingkupnya
bersifat lintas negara serta berlangsung diantara
orang-orang yang berbeda kebangsaan atau
lembaga-lembaga dari negara yang berbeda-beda
dan memiliki jangkauan penyampaian pesan
melintasi batas-batas suatu negara.
K.S. Sitaram dalam Mohammad Shoelhi
(2009:27)
menyatakan
bahwa
komunikasi
internasional adalah komunikasi antara strukturstruktur politik alih-alih antara budaya-budaya
individual, artinya komunikasi internasional sering
dilakukan lewat para pemimpin negara atau wakilwakil negara (menteri luar negeri, duata besar,
konsul jenderal). Para wakil negara tersebut
mewakili kepentingan negaranya dalam upaya
meyakinkan negara lain atas berbagai kebijakan
yang tengah ditempuhnya.
Sedangkan menurut Gerhard Maletzke
dalam bukunya Intercultural and Interantional
Communication (Mohammad Shoelhi, 2009:27)
mengatakan bahwa komunikasi internasional adalah
proses komunikasi antara berbagai negara atau
bangsa yang melintasi batas-batas negara. Lebih
lanjut, dalam pandangan Gerhard Maletzke bahwa
komunikasi internasional tercermin dalam hal
diplomasi dan propaganda serta sering kali
berhubungan dengan sebuah situasi intercultural
(antarbudaya).
Adityo Darmawan Agung (fotokopihiunpad,
2012) juga menyatakan bahwa mengenai program
integrasi ASEAN Community 2015 ternyata dalam
persiapannya masih menghadapi kendala dari
dampak penerapan ASEAN Community itu sendiri
dimana kendala utama seperti kurangnya sosialisasi
pemerintah kepada masyarakat. Dimana dalam hal
ini akibat dari kurangnya sosialisasi serta
komunikasi
kepada
masyarakat
mengenai
permasalahan aturan atau tata tertib yang mengatur
mengenai ASEAN Community. Sehingga masih
banyak dari masyarakat di Asia Tenggara yang
dalam perhatiannya merupakan negara-negara
anggota ASEAN secara penuh belum mengetahui
dan memahami garis besar atau poin utama dari
aturan tersebut. Selain itu juga kurang peka dan
tidak adanya perhatian dari masyarakat di Asia
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Tenggara itu sendiri dalam mempersiapkan diri
untuk menghadapi ASEAN Community.
Secara
lebih
spesifik
Sastropoetro
(Mohammad Shoelhi, 2009:27) menjelaskan bahwa
komunikasi internasional mempelajari pernyataan
antarnegara, antarpemerintah, atau antar bangsa
yang bersifat umum melalui lambang-lambang
yang berarti. Ini menunjukkan bahwa pendekatan
terhadap subdisiplin komunikasi dengan melihat
unsur-unsur serta hukum-hukum yang berlaku
dalam bidang ilmu komunikasi.
Pada perkembangannya, peran pemerintah
dan warga negaranya dari negara-negara anggota
ASEAN dalam menyambut ASEAN Community
sangat dibutuhkan. Oleh karena itu yang perlu
dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam hal
ASEAN Community seperti (Zed Harisah
Suryagrana, academia.edu) :
1. Sosialisasi dan informasi secara massa melalui
media massa oleh negara-negara anggota
ASEAN.
2. Pelaksanaan acara pra ASEAN Community
2015 pada tahun 2014.
3. Pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar,
mahasiswa, pemuda, dan wirausaha muda pada
pra ASEAN Community pada tahun 2014.
4. Pembuatan rancangan “ASEAN Community
International School” pada tahun 2015 atau
2016.
5. Perencanaan dan penetapan penggunaan dua
bahasa resmi yang digunakan pada ASEAN
Community 2015.
Bagaimana
mengatasi
cara
berpikir
masyarakat negara-negara anggota ASEAN dalam
menyambut ASEAN Community?. Alo Liliweri
dalam Mohammad Shoelhi (2009:28) menyatakan
pemikirannya bahwa sebaiknya yang dilakukan
oleh masyarakat negara-negara anggota ASEAN
dalam komunikasi internasional dalam menyambut
ASEAN Community menggunakan pendekatanpendekatan seperti :
a. Pendekatan peta bumi (geographical approach),
yaitu yang membahas arus informasi maupun
liputan internasional pada bangsa atau negara
tertentu, wilayah tertentu, lingkup dunia, dan
antar wilayah atau antar kawasan.
b. Pendekatan media (media approach), yaitu
pengkajian berita internasional melalui suatu
media atau multimedia.
c. Pendekatan peristiwa (event approach) yaitu
yang mengkaji suatu peristiwa internasional
lewat suatu media.
d. Pendekatan ideologis (ideological approach),
yaitu yang membandingkan sistem pers antar
bangsa atau melihat penyebaran arus berita
internasional dari sudut ideologis semata-mata.
Dengan demikian apabila ditinjau dari aspek
paradigma komunikasi, pendekatan komunikasi
internasional yang digunakan bersifat makro,
dengan aktor-aktor non individual sebagai unit
analisis, dan bersinggungan erat dengan wilayah
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disiplin ilmu hubungan internasional atau ekonomi
politik internasional.
Salah satu cara untuk membangkitkan
pemahaman masyarakat di negara-negara anggota
ASEAN terhadap penerapan fokus dan sasaran dari
ASEAN Community itu sendiri yaitu menerapkan
komunikasi internasional. Mohammad Shoelhi
(2009:28-29) memaparkan rancangan pendekatan
komunikasi
internasional
yang
dominan.
Berdasarkan konsep beliau ada empat elemen
komunikasi internasional yaitu : (a) idealistikhumanistik dimana komunikasi internasional
diterapkan sebagai metode untuk memupuk serta
mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama
internasional,
memecahkan
masalah-masalah
hubungan antar manusia, antar penduduk dan antar
bangsa serta menemukan cara-cara untuk
memelihara dan meningkatkan kesejahteraan dunia.
(b)
kepengikutan
politik
baru
(political
proselytization) yaitu komunikasi internasional
juga kerap dieksploitasi oleh negara-negara maju
yang memiliki kepentingan politik untuk
memperluas wilayah pengaruh politiknya dan atau
untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri.
(c) informasi sebagai kekuatan ekonomi dimana
sebuah negara berlaku ‘adagium’ yaitu negara mana
yang menguasai informasi dialah yang mengusai
dunia. Ini menunjukkan dengan penguasaan
informasi merupakan ambisi politik dan ekonomi
sebuah negara terhadap berbagai sumber daya
lainnya dan kerap mengabaikan pihak lain. (d)
Kekuatan politik dalam komunikasi internasional
dijadikan sebagai alat untuk memperkuat
cengkaraman hegemoni suatu negara atas negara
lain atau atas suatu kawasan tertentu.
Berikutnya untuk memahami elemen dalam
komunikasi internasional Mohammad Shoelhi
(2009:29-34) menjelaskan komunikasi internasional
dapat dipelajari dalam 5 (lima) perspektif
komunikasi internasional yaitu :
1. Perspektif jurnalistik.
Dalam perspektif jurnalistik, komunikasi
internasional adalah studi tentang berbagai macam
interaksi yang lebih bersifat mass mediated
communication (MMC) yang dilakukan antara dua
atau beberapa negara yang berbeda latar belakang
budaya, bahasa, ideologi, politik, tingkat
perkembangan
ekonomi,
dan
sebagainya.
Komunikasi
internasional
bersifat
MMC
memfokuskan perhatiannya lebih kuat pada isu-isu
sosial dan politik, ekonomi, dan kebudayaan serta
pemanfaatan jaringan media massa internasional.
Dimana dalam kegiatannya perspektif jurnalistik
lazimnya dilakukan melalui saluran media cetak
dan media elektronik berupa pertukaran informasi
tentang
perisitiwa
internasional
untuk
mempengaruhi opini publik internasional.
2. Perspektif diplomatik.
Komunikasi internasional adalah kegiatan
komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau
negara lain melalui saluran diplomatik. Jalur
diplomatik lebih kerap ditempuh melalui
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komunikasi langsung antara pejabat tinggi negara.
Dalam perspektif diplomatik merupakan kegiatan
atau upaya untuk membina rasa saling percaya atau
memperteguh keyakinan terhadap suatu gagasan.
Dengan
menggunakan
saluran
diplomatik
komunikasi internasional lebih banyak digunakan
untuk memperluas pengaruh, meningkatkan
komitmen
dan
solidaritas,
menanggulangi
perbedaan pendapat dan salah paham serta
menghindari pertentangan dalam masalah tujuan
dan kepentingan yang dikehendaki sebuah negara.
3. Perspektif propagandistik.
Komunikasi internasional lebih ditujukan
untuk menanamkan gagasan ke dalam bentuk
masyarakat
negara lain atau
masyarakat
internasional
secara
keseluruhan.
Upaya
propaganda dipacu sedemikian kuat bukan sekedar
untuk mengarahkan opini publik internasional,
melainkan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan,
serta tindakan pemerintah dan khalayak di negara
lain, baik negara lawan atau negara kawan.
Propaganda bisa dirancang untuk mencapai tujuan
yang eksklusif (terbatas) dan berjangka pendek.
Keampuhan pengaruh propaganda dapat dirasakan
ketika propaganda berhasil mewujudkan kondisi
terdapatnya kesatuan psikologis dalam komunikasi
internasional.
4. Perspektif kulturalistik.
Dalam perspektif kulturalistik suatu bangsa
perlu memahami persoalan bangsa lain. Saling
memahami dan melakukan dialog memungkinkan
terjaganya persahabatan antar negara. Ini bisa
dicapai melalui upaya saling memahami budaya
antarnegara atau antarbangsa. Dalam hal ini
komunikasi internasional kerap mengambil saluran
media seni budaya untuk memperbaiki aau
meningkatkan sikap saling pengertian. Beberapa
keuntungan yang diperoleh dari perspektif
kulturalistik komunikasi internasional adalah
diperolehnya pengetahuan tentang budaya bangsa
lain yang dapat membantu menghindari masalahmasalah komunikasi sehingga tidak terjadi kesalah
pahaman. Dengan memahami budaya bangsa lain,
suatu bangsa akan mampu memahami budayanya
sendiri dengan secara lebih baik untuk di
dedikasikan
bagi
pembinaan
persahabatan
internasional secara lebih rasional.
5. Perspektif bisnis.
Dalam perspektif bisnis komunikasi
internasional dilakukan para pebisnis internasional
atau para pembuat kebijakan untuk meningkatkan
kerja sama di bidang ekonomi, industri, keuangan,
dan bisnis pada umumnya. Interaksi komunikasi
internasional dalam perspektif bisnis biasanya
menggunakan saluran pameran internasional yang
merupakan ajang pertemuan para pelaku bisnis.
Dalam arti yang lebih luas selain untuk kepentingan
bisnis komunikasi internasional juga dilakukan
untuk memajukan pariwisata internasional yang
dalam hal ini bisa menyangkut promosi bisnis serta
produk.

Menurut
pandangan
penulis,
kajian
komunikasi internasional lebih banyak dipengaruhi
pada analisis yang berkarakter rasional dan terkait
dengan
publisitas
mengenai
hubungan
internasional, fokus dan sasaran ASEAN
Community, dan dampaknya bagi masyarakat yang
berada di negara-negara anggota ASEAN. Deddy
Djamaluddin Malik (1993:299) menjelaskan bahwa
peranan Indonesia sendiri dalam komunikasi
internasional dapat diketengahkan sejak terpilihnya
Indonesia sebagai tempat berlangsungya sidangsidang menteri penerangan negara-negara non blok
pada tahun 1984 dimana menteri penerangan RI
pada waktu itu juga menjabat sebagai salah seorang
presiden Cominac.
Sedangkan perkembangan jurnalistik di
Indonesia sendiri dikenal pada tahun 1744 ketika
surat kabar bernama “Bataviasche Nouvelless”
diterbitkan dengan pengusahaan orang-orang
belanda dimana munculah jurnalisme internasional
yang berarti jurnaliseme yang memaparkan
mengenai komunikasi internasional (Onong
Uchjana Effendy, 2003:103). Untuk mengetahui
bagaimana pers menyampaikan isu komunikasi
internasional, maka ada berbagai hal yang perlu di
pahami terkait organisasi media. Pertama dilihat
dari sistem pers. Menurut Elvinaro Ardianto dalam
Mohammad Shoelhi (2009:102) bahwa sistem pers
di Indonesia adalah sistem sosial yang terdiri dari
beberapa sub sistem seperti sub sistem ideologi,
politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan,
komunikasi, dan sebagainya. Oleh karena itu sistem
pers mencerimkan sistem politik negara.
Kedua yang perlu diperhatikan yaitu fungsi
pers itu sendiri. Fungsi media massa atau pers
menurut Dominique yang dikutip oleh Elvinaro
Ardianto (Mohammad Shoelhi, 2009:106) terdiri
dari 5 (lima) elemen yaitu : pengawasan
(surveillance), penafsiran (interpretation), pertalian
(lingkage), penyebaran nilai (transmission of
value), dan hiburan (entertainment). Selain itu juga
Mohammad Shoelhi (2009:119) mengatakan bahwa
dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan
dengan komunikasi internasional seorang jurnalis
harus menunjukkan 9 (sembilan) prinsip yaitu
mengungkapkan
kebenaran,
loyal
kepada
masyarakat, disiplin dalam memverifikasi, mandiri
dalam liputan peristiwa, pengawas independen
terhadap kekuasaan, membuka forum bagi kritik
dan kompromi publik, menarik dan relevan,
komprehensif dan proporsional, dan yang terakhir
inisiatif dan kreatif.
Mempelajari
tentang
komunikasi
internasional yang dikaitkan dengan isu ASEAN
Community
menurut
Azyumardi
Azra
(republika.co.id, 2013) dilustrasikan dalam
beberapa hal seperti : Pertama secara ekonomi
kawasan ASEAN mengandung ketimpangan dan
disparitas satu sama lain dimana ada negara-negara
dengan ekonomi sudah atau relatif cukup baik
namun disisi lain ada negara yang masih belum
baik perekonomiannya.
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Kedua pertumbuhan demokrasi dikawasan
ASEAN juga terlihat adanya kesenjangan. Dimana
masih banyak di beberapa negara-negara anggota
ASEAN yang paham yang berbeda sehingga masih
berkompetisi dalam proses transisi menuju
demokrasi sehingga di tengah keragaman politik itu
masih banyak terdapat pelanggaraan HAM.
Ketiga kesenjangan dalam hal dan terkait
dengan posisi serta hubungan antara agama dan
negara. Dimana kesenjangan tersebut menjadi
masalah yang serius ketika masyarakat dari
berbagai
negara-negara
anggota
ASEAN
diharapkan dapat menyambut ASEAN Community
namun disisi lain harus dihadapkan pada masalah
kebebesan
beragama,
hubungan-hubungan
mayoritas minoritas umat beragama, literalisme dan
radikalisme keagamaan, serta penyebaran agama.
III. PEMBAHASAN
Penjelasaan diatas menunjukkan bahwa
masih minimnya perhatian masyarakat di negaranegara anggota ASEAN yang belum menunjukkan
keseriusaan yang cukup berarti pada dampak
ASEAN Community. Artinya jurnalistik sebagai
salah satu partner pemerintah di negara-negara
anggota ASEAN belum secara penuh dan
dominasinya dalam membantu pemerintah untuk
mensosialisasikan ASEAN Community. berarti
pada isu dan dampak ASEAN Community itu
sendiri bahwa fokus dan sasaran dalam ASEAN
Community menjadi suatu isu strategis jangka
panjang yang sejajar dengan isu politik dan
ekonomi di suatu negara.
Sebuah dampak yang ditenggarai dapat
menimbulkan terjadinya konstruksi sosial berarti di
masa depan di tengah-tengah persoalan global
seperti masalah perekonomian disuatu negara,
paham yang dianut disebuat negara serta
kesenjangan dalam toleransi beragama. Dalam hal
ini media massa juga masih berpihak kepada
kepentingan narasumber pengusaha yang bisa
ditandai oleh dominasi narasumber pejabat
pemerintah atau pemilik modal. Dengan demikian
ASEAN Community dan dampaknya jika dikaji dari
sisi komunikasi internasional terkait dominasi
narasumber pejabat pemerintah atau pemilik modal
dalam media massa akan dimaknai dari sudut
pandang kepentingan kelompok dan pemilik modal.
Selain itu juga dampak dari pemberitaan
media massa terkait isu ASEAN Community yang
menekankan pada kelompok dominan bisa
menghilangkan kepentingan dari masyarakat
banyak. Memahami persoalan keberadaan dampak
ASEAN Community di media massa tidak dapat
hanya semata-mata dilihat dari isi pemberitaan atau
penulisan beritanya saja.
Melainkan bagaimana sistem pers yaitu
sistem sosial yang terdiri dari beberapa sub sistem
seperti sub sistem ideologi, politik, ekonomi,
budaya, pertahanan, keamanan, komunikasi, dan
sebagainya dapat saling mempengaruhi dan
bergantung dari sub sistem tersebut. Selain itu juga
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berkaitan dengan fungsi media massa atau pers
yang terdiri dari 5 (lima) elemen yaitu :
pengawasan
(surveillance),
penafsiran
(interpretation), pertalian (lingkage), penyebaran
nilai (transmission of value), dan hiburan
(entertainment). Apakah kelima elemen tersebut
jika dihubungkan dalam ASEAN Community dan
dampaknya tidak menjadikan masyarakat yang
berada di negara-negara anggota ASEAN menjadi
bingung apalagi ketakutan apabila ASEAN
Community
2015
benar-benar
terelaisasi
pelaksanaannya.
Sejalan dengan asumsi pokok dalam sistem
pers dan juga fungsi media massa atau pers
mengenai adanya dimensi kepedulian dan tanggung
jawab moral pers terhadap masyarakat dari negaranegara anggota ASEAN terkait ASEAN
Community jika dikaji dari sudut pandang
komunikasi internasional. Oleh karena itu pers
dapat meningkatkan frekuensi pemberitaan
mengenai ASEAN Community kepada masyarakat
negara-negara anggota ASEAN dalam perspektif
jurnalistik.
Hal tersebut akan terwujud apabila
perspektif komunikasi internasional yang dimiliki
pers benar-benar dijalankan sehingga perspektif
tersebut akan mampu menepiskan kepentingan
yang menjadikan informasi ASEAN Community
tidak hanya semata-mata sebagai komoditas
ekonomi belaka. Melainkan sistem sosial pers dan
fungsi pers itu sendiri dalam setiap isu yang muncul
di media massa terkait ASEAN Community akan
mampu menghasilkan efek kognitif dalam
masyarakat di negara-negara anggota ASEAN
sehingga menimbulkan efek ikutan berupa
pembiasaan (rutinitas) di kalangan masyarakat
negara-negara anggota ASEAN untuk memiliki
kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap
dampak dari ASEAN Community itu sendiri.
Sebaliknya apabila sistem sosial pers dan
fungsi pers lebih dominatif akan tetap terjadi
apabila properti sistem yang dimiliki pers belum
dapat memberdayakan agensinya (enabling) untuk
menobrak tatanan dominatif yang dimiliki oleh
pemilik modal dan kelompok dominan dalam pers.
IV. KESIMPULAN
Janganlah kita menunggu sampai terjadi
krisi komunikasi dalam hubungan internasional
yang mana akan mengakibatkan rusaknya
hubungan suatu negara yang sudah dibina dengan
baik meliputi hubungan bilateral maupun
multilateral. Kajian komunikasi internasional di
berbagai sektor dan aspek keilmuan perlu
ditingkatkan dan diperluas pemahamannya. Peran
pers sebagai media utama dan sarana
berkomunikasi
dalam
ASEAN
Community
dipandang belum mampu dan secara maksimal
untuk menginformasikan pilar yang menjadi
pencapaian yang merupakan fokus dan sasaran dari
ASEAN Community itu sendiri.
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Bagaimana sebuah institusi atau organisasi
pers akan memahami dampak dari ASEAN
Community. Apabila dari pers itu sendiri tidak
terlepas dari bagaimana menginterpretasikan
dampak ASEAN Community kepada masyarakat
negara-negara anggota ASEAN. Ini dapat terlihat
dari sikap dan tanggung jawab moral pers dalam
mengekspresikan hal tersebut.
Berawal dari munculnya pendekatan
komunikasi internasional yang dominan, akan
mendorong peran pemerintah dan pers dari setiap
negara dari anggota ASEAN untuk memunculkan
kesadaraan dan memiliki tanggung jawab moral
dalam berkomitmen untuk melakukan sosialisasi
melalui informasi dan komunikasi kepada
masyarakat demi kepentingan mensukseskan
ASEAN Community 2015. Oleh karena itu inti dari
ASEAN Community 2015 dan dampaknya dalam
kajian komunikasi internasional dapat dilihat sikap
dan perilaku yang konsisten dari setiap individu
dalam masyarakat negara-negara anggota ASEAN
yang peduli dan memiliki inisiati bahwa ASEAN
Community bukan hanya milik satu negara
melainkan semua negara dari anggota ASEAN yang
memiliki harapan dan cita-cita untuk lebih maju
dan berkembang dibandingkan dengan negaranegara dibelahan dunia lainnya.
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