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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om Swastiatu. 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
kehendak-Nya, Majalah Triwulan Lemhannas RI “Swantara” edisi dua 
belas bulan Maret 2016 dapat kembali hadir di tengah pembaca. 
Pada edisi kali ini, redaksi mengangkat laporan utama dengan topik 
Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Topik ini tentu 
sangat menarik bagi pembaca lantaran menyangkut hidup banyak 
orang, dalam artian kesejahteraan bangsa. Hadirnya MEA pun 
membawa dilematis tersendiri. Satu sisi bisa memberikan keuntungan 
ganda bahkan lebih, sementara di sisi lain bisa mematikan laju bisnis 
suatu usaha. 
Untuk itulah segala persiapan dalam menghadapi MEA harus menjadi 
perhatian penuh pemerintah, bahkan seluruh lapisan masyarakat. 
Mulai dari perbaikan di lini vital seperti sumber daya manusia hingga 
elemen pendukung seperti infrastruktur dan modal dikupas tuntas 
dalam majalah edisi ini. 
Sementara dalam perspektif ketahanan nasional, negara juga punya 
peranan penting dalam mendukung tiap pengusaha Indonesia agar 
mampu bersaing dengan kompetitor. Mulai dari regulasi, standardisasi, 
sampai hal-hal macam sosialisasi dan edukasi menjadi tugas utama 
negara. Selanjutnya, memberi kesempatan seluruh pelaku untuk 
memperbaiki, introspeksi, sekaligus menyusun strategi demi 
menyongsong era pasar tunggal. 
Edisi ini pun bisa dibilang istimewa lantaran diperkuat dengan 
wawancara eksklusif dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Tak 
ketinggalan, beberapa masukan dari narasumber berkelas serta peserta 
dan alumni pendidikan Lemhannas juga ikut mengisi edisi ini dengan 
tujuan mencerahkan kekhawatiran banyak orang soal MEA. 

Selamat membaca dan semoga bermanfaat, 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om Shanti Shanti Shanti Om.
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SUARA PEMBACA

Peran Narasumber
Saya suka dengan cara Majalah Swantara dalam menyajikan laporan utama. Pem-

bedahan temanya selalu menggunakan sudut pandang luas, sehingga kaya akan masu-
kan-masukan visioner. Namun saya tetap berharap majalah ini bisa konsisten mendapa-
tkan narasumber-narasumber yang memegang kebijakan publik. Jadi pembaca juga bisa 
tahu apa dan bagaimana cara memandang para wakilnya. Terima kasih.   

Gatot SAP
PNS Lemhannas 

Peran Majalah
Saya pikir Majalah Swantara sudah cukup baik, terutama dalam pemilihan tema. 

Sebab, tak sedikit majalah yang ada justru malah menjerumuskan pembaca ke hal-hal 
yang bisa meruncingkan permasalahan. Padahal semestinya majalah itu bisa memberi 
pencerahan tentang suatu hal dan bebas dari yang istilahnya berat sebelah atau memihak 
kepentingan tertentu. Hal ini kerap terjadi saat majalah tertentu terjebak dalam tema-te-
ma yang syarat ketimpangan. 

Pertahankan Swantara.
Eko Methodeus
Dosen dan Manajer Penerbitan

Poros Maritim
Maritim dan Indonesia memang tak terpisahkan. Namun menurut saya, seka-

rang Indonesia justru kehilangan status sebagai negara maritim. Keputusan Majalah 
Swantara mengangkat soal maritim tentu bisa menyegarkan pembaca sekaligus menja-
di obat kerinduan pada kejayaan bangsa ini sebagai bangsa maritim. Saya harap Pemer-
intah Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempertahankan semangatnya untuk terus meng-
galakkan rencana menjadikan negeri ini menjadi negara poros maritim. 

Suyono 
PNS Lemhannas

Internal Rasa Populer
Awalnya saya mengira Majalah Swantara itu akan membahas banyak hal soal 

militer dan semacamnya. Namun bicara soal ketahanan bangsa ternyata tak sesempit 
itu. Terima kasih Swantara telah menyajikan bahasan-bahasan yang menarik. Terlebih 
di majalah ini juga tersedia bacaan-bacaan ringan yang bisa sekadar meregangkan 
pikiran. 

Serda (K) Deannisa
PNS Lemhannas

Bagi yang ingin memberikan tanggapan tentang 
Majalah Swantara ini, dapat mengirimkan Suara Pembaca

kepada Redaksi melalui email 
humas@lemhannas.go.id.
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Sejarah Terbentuknya MEA
Berada dalam satu kawasan menumbuhkan niat untuk maju bersama bagi negara-
negara ASEAN. Meningkatkan perekonomian dan membentuk garis-garis modern 
bagi kawasan tersebut merupakan satu dari banyak cita-cita bersama Asia Tenggara. 
MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dijadikan rintisan awal menuju ke sana. Lantas, 
dari mana MEA ini di mulai?

Kawasan Asia Tenggara 
pada mulanya 
menyatukan diri 
untuk kepentingan 
politik saja. Lepas masa 

penjajahan, perang kemerdekaan, 
sampai kemudian selisih tegang 
antarnegara ASEAN, kawasan ini 
lantas sepakat membentuk kerja 
sama yang tujuannya memajukan diri 
bersama-sama.

Perjalanan panjang ASEAN yang 
dimulai sejak 1967 kemudian tak 
hanya soal politik. ASEAN juga 
merambah ke bidang sosial budaya, 
keamanan, dan ekonomi. Rancangan 

ini jelas menunjukkan bahwa ASEAN 
punya cita-cita bersama.

Dalam bidang ekonomi sendiri, 
pasca-hancurnya ekonomi ASEAN 
sekitar tahun 1960, bangsa-bangsa 
ini kemudian memiliki keinginan 
untuk memajukan ekonominya. 
Namun, untuk maju tak dapat jalan 
sendiri. Melalui berbagai kerja sama, 
ASEAN berusaha untuk mendapatkan 
kembali perhatian dari negara ketiga 
agar mau menyumbangkan uangnya 
ke dalam ekonomi ASEAN.

ASEAN yang sudah ada sejak 1967 
memiliki preferensi perdagangan, 
usaha patungan, dan skema saling 

melengkapi sebagai program-
programnya. Kerja sama dagang 
semacam ASEAN Industrial Project Plan 
(1976), Preferential Trading Agreement 
(1977), ASEAN Industrial Complementation 
Scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-
Ventures Scheme (1983), sampai Enhanced 
Preferential Trading Agreement (1987) 
merupakan tahap awal kerja sama 
ekonomi di ASEAN. Kemudian dengan 
berkembangnya zaman, kawasan 
lain mulai meniadakan beban-beban 
perdagangan dalam satu wilayah, 
ASEAN pun mulai mempersiapkan 
diri untuk menjadi kawasan yang 
rendah beban perdagangannya.

SEJARAH
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Kerja sama-kerja sama tersebut 
sudah mendukung kemajuan di 
ASEAN. Yang paling terlihat adalah 
fungsi Singapura sebagai hub 
perdagangan dari luar menuju 
dalam ASEAN. Ada juga Thailand 
dan Malaysia yang berhasil dalam 
mengembangkan produk jadi dan 
jasa mereka. Namun, kenyataannya 
kerja sama-kerja sama tersebut tak 
terlalu memberikan hasil yang 
signifikan. Bagi Indonesia misalnya, 
penetrasi barang-barang dari ASEAN 
sudah lama terjadi. Ini merupakan 
salah satu efek samping kerja sama 
ASEAN. Mulai dihapuskannya bea 
perdagangan antarnegara ASEAN 
membuat Indonesia kebanjiran 
barang dari ASEAN. 

Melihat globalisasi ekonomi 
yang terus disumbarkan oleh 
Amerika dan Eropa dalam lebih 
dari satu dasawarsa ini. Bangsa 
ASEAN kemudian merasa perlu 
untuk meningkatkan bentuk 
kerja sama mereka.

Tak hanya untuk menghadapi 
globalisasi ekonomi, peningkatan 
kerja sama ini juga sebagai usaha 
meningkatkan perekonomian negara 
ASEAN lainnya. Agar pada akhirnya 
tak dianggap timpang kerja sama 
ekonomi ASEAN itu. Kini, tak hanya 
Singapura yang diharapkan mampu 
menjadi hub perdagangan ASEAN. 
Tak hanya Thailand, Indonesia, dan 
Malaysia saja yang harus menyokong 
kebutuhan produk dan jasa di ASEAN. 
Negara-negara lain di ASEAN juga 
harus mulai dikembangkan.

Rencana ini kemudian diseriuskan 
dalam pertemuan KTT ke-5 ASEAN di 
Singapura pada 1992. KTT ke-5 ASEAN 
menyepakati Framework Agreement on 
Enhancing ASEAN Economic Cooperation. 
Kesepakatan ini lantas digunakan 
sebagai penanda dicanangkannya 
ASEAN Free Trade Area (AFTA) per 1 
Januari 1993.

AFTA memiliki pengertian untuk 
membebaskan segala beban tarif dan 
nontarif dari kawasan perdagangan 

ASEAN. Pada awalnya memang hanya 
sebatas pembebasan bea saja. Namun, 
AFTA dikembangkan untuk juga 
melayani pembebasan bea di bidang 
jasa dan investasi.

Sebagai mekanisme utama, 
AFTA menggunakan Common Effective 
Preferential Tariff (CEPT). Ini artinya, 
sejak dicanangkan AFTA, perdagangan 
di ASEAN seharusnya sudah tak 
bermasalah lagi dengan tarif mahal, 
hambatan-hambatan nontarif, dan 
mulai melakukan perbaikan dalam 

fasilitas perdagangannya. 
AFTA kemudian mendapatkan 

respons serius dalam pertemuan 
ASEAN di Kuala Lumpur pada 1997. 
Saat itu, ASEAN sepakat untuk 
meluncurkan inisiatif pembentukan 
kawasan terintegrasi melalui ASEAN 
Vision 2020. ASEAN Vision 2020 
merupakan rencana membangun 
Masyarakat ASEAN seperti Eropa 
dengan Uni-Eropanya. Inisiatif ini 
kemudian diwujudkan dalam rencana 
jangka panjang Hanoi Plan of Action 
yang disepakati pada 1998. 

Pertemuan KTT ke-9 ASEAN di 
Bali pada 2003 adalah langkah awal 
mewujudkan cita-cita untuk memiliki 
kawasan dagang yang terpadu di 
ASEAN. Kesepakatan ini dalam KTT 
ASEAN disahkan melalui Bali Concord 
II. Isinya menyetujui 3 pilar untuk 

mencapai visi kemajuan ASEAN pada 
2020. Bidang ekonomi, sosial budaya, 
dan politik keamanan menjadi fokus 
dalam perjanjian tersebut. Dalam 
bidang ekonomi sendiri, perjanjian 
ini diwujudkan melalui MEA.

Hadirnya MEA lantas 
menggantikan fungsi AFTA sebagai 
penyokong kerja sama dagang di 
kawasan Asia Tenggara. Kemudian 
pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane 
pada 2004, negara-negara Asia 
Tenggara kemudian juga menyepakati 
Vientiane Action Program (VAP) 
untuk mendukung implementasi 
pencapaian di 2020 melalui MEA.

Lantas pada pertemuan 
selanjutnya di Filipina pada 20 

November 2007, pemimpin-
pemimpin negara ini melalui 
Piagam ASEAN sepakat 
mempercepat penyelenggaraan 
satu kawasan dagang pada 
2015. Di Cebu pada Januari 
2007, tepatnya dalam KTT 

ke-12 ASEAN, ditandatangani 
kesepakatan Declaration on the 

Acceleration of the Establishment of an 
ASEAN Community by 2105. 

Dengan terbentuknya kesepakatan 
ini, bangsa ASEAN mulai mewujudkan 
ASEAN sebagai organisasi berbadan 
hukum dengan fokus perhatian pada 
intergrasi kawasan menjadi wilayah 
dagang satu dalam MEA. Karena itu, 
sejak 2007-2015 seperti dirumuskan 
dalam cetak biru MEA, bangsa-bangsa 
ASEAN harus mengambil langkah-
langkah strategis, sehingga pada 2015 
sudah siap menyambut MEA.

Rencana berlanjut, peta kebijakan 
untuk mentransformasikan ASEAN 
menjadi pasar tunggal dan basis 
produksi kemudian diwujudkan dalam 
KTT Ke-13 ASEAN di Singapura. Peta 
kebijakan ini juga mendukung ASEAN 
menjadi kawasan yang berdaya saing 
tinggi dengan tingkat pembangunan 
ekonomi yang merata. Dengan begitu 
tidak akan terjadi kesenjangan  sosial 
ekonomi dan kemiskinan.

Peta kebijakan yang disepakati di 

SEJARAH
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Singapura ini juga meminta negara-
negara ASEAN untuk meluncurkan 
National Single Window (NSW). 
Pada perjalanannya, NSW akan 
mendukung rencana diadakannya 
ASEAN Single Window (ASW) yang 
diimplementasikan pada 2009. 
Kesepakatannya sendiri sudah ada 
sejak 17 Desember 2007.

Sejak awal tahun 2016 MEA 
sudah resmi berjalan. Meski masih 
sebagian dari negara-negara ASEAN 
yang menjalankannya, aturan main 
MEA akan tetap berlaku. Indonesia, 
Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, 
dan Myanmar menjadi negara yang 
pertama mencoba aturan main ini. 
Sisanya akan mulai ikut aturan main 
ini pada 2020 sembari menyelesaikan 
persiapan di dalam negaranya sendiri.

ASEAN +3 Faktor Terbentuknya MEA
Kehadiran MEA (Masyarakat Ekonomi 
ASEAN) nyatanya tak bisa dilepaskan 
dari keberadaan negara-negara 
tetangganya. Selain kepentingan 
menghadapi globalisasi ekonomi 
Amerika dan Eropa, MEA juga harus 
memperhatikan perkembangan 
ekonomi negara-negara tetangga. 
Sejarah panjang kerja sama antara 
ASEAN dan Jepang, Korea Selatan, 
dan Tiongkok menjadi penyumbang 
alasan MEA harus terbentuk. 

ASEAN yang berdiri atas dasar 
kedekatan wilayah dan persamaan 
keinginan untuk maju, mau tak mau 
harus menyadari pentingnya bekerja 
sama dengan negara-negara tetangga. 
Sebut saja negara seperti Jepang yang 
sudah lebih dari 40 tahun bekerja 
sama dengan ASEAN. Korea Selatan 
dan Tiongkok yang muncul sebagai 
kekuatan baru di kawasan Asia Timur 
juga telah lama bekerja sama dengan 
ASEAN.

Tiga negara tersebut, ASEAN 
+3, merupakan negara yang paling 
dekat dengan usaha pengembangan 
ekonomi ASEAN. Lantas mengapa 
negara-negara ini memiliki 
kepentingan dalam hadirnya MEA? 

Bukankah mereka tak termasuk 
dalam negara anggota ASEAN? 

Fakta itu memang benar, tapi 
negara-negara tersebut merupakan 
lingkar pertama dan terdekat untuk 
diajak bekerja sama. Kenyataan ini 
akhirnya menimbulkan dinamika 
pada masa pengembangan konsep 
MEA sampai cetak biru untuk 
menjalankan MEA. Dalam kata 
lainnya, Jepang dan kawan-kawannya 
menjadi mitra bicara ASEAN dalam 
mengembangkan dan menguatkan 
potensi ekonomi di ASEAN.

Ketika ASEAN dalam masa 
pengembangan konsep MEA, Korea 
Selatan hadir sebagai negara tujuan 
kerja sama baru. Terhitung sudah 
lebih dari dua dasawarsa kerja sama 
yang terjalin antara ASEAN dan Korea 
Selatan. Pada tahun 2009, Presiden 
Lee Myung-bak mengatakan bahwa 
perdagangan ASEAN dan Korea Selatan 
telah tumbuh 11 kali lipat dalam dua 
dekade terakhir. Angkanya sudah 
mencapai US$90,2 miliar. Dalam 
tahun-tahun mendatang diperkirakan 
nilai ini akan bertambah sampai 
US$150 miliar. 

Korea Selatan yang dianggap 
tidak stabil pada era 1960-an berhasil 
mengubah dan mengembangkan 
ekonomi negaranya dalam 40 tahun 
terakhir. Tak heran jika kemudian 
negara ini menjadi salah satu partner 
kerja sama ASEAN yang terkuat. 
Keberhasilan ini lantas diterapkan 
dalam konsep-konsep yang akan 
dijalankan dalam MEA. Transfer 
teknologi dalam pengembangan 
bidang otomotif dan perangkat 
hiburan seperti televisi menjadi 
konsentrasi utama yang akan diadopsi 
dari Korea Selatan.

Sementara itu, Jepang sudah ada 
dalam lingkaran pergaulan ASEAN 
sejak awal kawasan ini terbentuk. 
Selama lebih dari 40 tahun itu pula 
banyak bantuan ekonomi, sosial, 
kebudayaan, dan lain-lain diberikan 
oleh Jepang. Kontak pertama Jepang 
dan ASEAN ini dilakukan oleh Perdana 

Menteri Takoe Fukuda pada 1973. 
Kemudian pembicaraan informal ini 
disepakati untuk menjadi kerja sama 
resmi antara ASEAN dan Jepang pada 
1977.

Negara-negara ASEAN melakukan 
pembicaraan mengenai kerja 
sama dengan Jepang secara resmi 
dalam KTT ASEAN di Bali tahun 
1976. Pembicaraan ini kemudian 
dimatangkan dan diputuskan dalam 
KTT ASEAN di Kuala Lumpur tahun 
1977.

Sejarah panjang tersebut juga 
menunjukkan bahwa pada krisis Asia 
tahun 1997, Jepang mengucurkan 
dana sebesar US$80 miliar untuk 
membangkitkan kembali ekonomi 
Asia, khususnya ASEAN. Bantuan ini 
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nyatanya sangat efektif bagi negara-
negara Asia itu.

Pada 1999, melalui forum KTT 
ASEAN +3 diajukan program untuk 
melakukan pertukaran di 10 rencana 
pokok. Tujuan dari pertukaran ini 
adalah memberikan bantuan dana 
dan bantuan bagi perguruan tinggi 
yang berkenaan dengan pendidikan 
sumber daya manusia, pertukaran 
sumber daya manusia, dan bantuan 
bagi mahasiswa yang hendak belajar 
di Jepang.

Usaha mendorong perkembangan 
ekonomi ASEAN yang dilakukan 
Jepang tak berhenti sampai di 
situ saja. Jepang juga membantu 
pengembangan wilayah Sungai 
Mekong. Seperti kita ketahui, Sungai 
Mekong mengaliri 5 negara yang 
ada di ASEAN, Vietnam, Kamboja, 
Thailand, Myanmar, dan Laos. Proyek 
ini ditargetkan untuk memberikan 
fasilitas jalan dan pelabuhan yang 
meliputi multinegara. 

Selain proyek Sungai Mekong, 
Jepang dan ASEAN juga melakukan 
kerja sama melalui proyek ODA. 
Singapura dan Brunei Darussalam 
yang sudah melakukan kerja sama ini 
lantas tumbuh sebagai negara maju 
di ASEAN. Belakangan Indonesia, 
Thailand, dan Malaysia juga sedang 
menunggu untuk merampungkan 
proyek ODA ini bersama Jepang.
ODA sendiri merupakan kerja sama 
untuk pembangunan dan konsolidasi 
prasarana ekonomi-sosial serta 
pendidikan sumber daya manusia 
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antarnegara ASEAN. 
Tentu saja kerja sama yang 

dilakukan antara ASEAN dan Jepang 
tak terlepas dari kepentingan dagang 
Jepang. Tahun 1960-an Jepang sudah 
mulai membangun basis produksi 
mereka di ASEAN. Sampai sekitar 
tahun 1980, perusahaan Jepang sudah 
bertebaran di kawasan ASEAN. Ini 
sangat menguntungkan bagi mereka, 
sebab basis produksi dan ekspor 
mereka tak lagi diambil dari Jepang. 
Mereka mulai melakukan produksi 
dan ekspor dari Thailand dan Malaysia.

Basis produksi Jepang memang 
baru berada di dua negara tadi. 
Namun lingkup bidang yang kuasai 
sudah hampir seluruhnya. Bidang 
jasa atau servis, termasuk di dalamnya 
distribusi, retail, dan industri jasa 
lain, sudah dikuasai oleh Jepang.

Dalam beberapa tahun belakangan 
ini, Jepang dan ASEAN juga sudah 
mulai serius untuk melakukan kerja 
sama perdagangan dengan ASEAN. 
Terhitung sudah lebih dari US$13 
triliun angka kerja sama ASEAN 
dengan Jepang. Kerja sama ini terlihat 
mulai serius sejak Perdana Menteri 
Abe pada 2013 mulai memfokuskan 
tujuan perdagangannya ke wilayah 
ASEAN.

Tak heran jika dalam era MEA ini 
Jepang juga mencari peluang bisnis 
demi mencapai globalisasi ekonomi 
versi mereka. Tentu ini hal biasa 
dalam dunia ekonomi. Bagi ASEAN, 
kerja sama dengan Jepang ini berguna 
untuk menumbuhkan basis produksi 
dunia agar beralih ke kawasan ini.

Framework Trade Agreement (FTA) 
antara ASEAN dan Jepang akan 
menambah perluasan skala pasar 
yang dimiliki kawasan ASEAN dalam 
MEA. Maksudnya, kawasan ASEAN 
melalui MEA akan mendapatkan 
tambahan tenaga, teknologi, dan 
bantuan lainnya dari Jepang pada 
masa MEA ini. Tujuan lain dari kerja 
sama ASEAN dan Jepang adalah 
mewujudkan penerapan Tokyo Vision 
dalam konsep MEA. Tokyo Vision ini 

dipercaya sebagai gambaran awal 
yang baik untuk mewujudkan konsep 
kawasan satu basis produksi.

Negara ketiga dari ASEAN +3 yang 
memberikan dampak besar dalam 
mewujudkan MEA adalah Tiongkok. 
Keberadaan Tiongkok di kawasan Asia 
sendiri mulai menjadi sorotan dunia 
sejak 1960. Seterusnya, kemajuan 
perekonomian Tiongkok, terutama di 
Asia, tak terbendung lagi.

Tiongkok sepertinya akan terus 
mempertahankan kepentingan dan 
menyebarkan masukan strategis 
untuk ASEAN baik secara politik 
maupun militer. Kepentingan mereka 
terhadap negara-negara ASEAN 
adalah menciptakan pembangunan 
ekonomi yang cepat. Kepentingan ini 
pada dasarnya untuk meneruskan laju 
perkembangan ekonomi yang dimiliki 
Tiongkok dan berharap menjadi 

kekuatan ekonomi baru.
Bagi ASEAN, kepentingan Tiongkok 

ini tentu saja membawa efek positif 
juga. Pada kenyataannya Tiongkok 
tak mampu lagi berkembang sendiri 
sebagai sebuah negara. Tiongkok 
harus mengajak serta kawasan di 
sekitarnya untuk lekas maju. Kondisi 
ini membuat Tiongkok mau tak mau 
harus membagi “resep” suksesnya.

Hubungan kerja sama ini sudah 

dimulai sejak 1991 secara informal. 
Pada pertemuan di Jakarta tahun 
1996, Tiongkok dikukuhkan sebagai 
salah satu mitra wicara ASEAN melalui 
forum ASEAN Ministerial Meeting ke-
29. Melalui pengukuhan ini, ASEAN 
dan Tiongkok lantas membagi strategi 
untuk maju.

Beberapa dokumen penting lantas 
ditandatangani sebagai langkah awal 
mewujudkan hal itu. Joint Declaration 
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SEJARAH

of the Head of State/Government of the 
Association of the Southeast Asian Nations 
and the People’s Republic of China on 
Strategic Partnership for Peace and 
Prosperity ditandatangani pada KTT 
ASEAN-Tiongkok pada 2003 di Bali. 
Plan of Action of the ASEAN-China Joint 
Declaration on Strategic for Partnership for 
Peace and Prosperity juga ditandatangani 
di Vientiane pada 2004. Selain itu, Joint 
Statement of ASEAN-China Commemorative 
Summit di Nanning pada 2006 juga 
membuahkan kesepakatan yang 
banyak memberikan keuntungan bagi 
ASEAN.

Paling tidak kerja sama bidang 
pertanian, energi, informasi, 
teknologi, komunikasi, sumber daya 
manusia, mutual investment, Mekong 
development, transportasi, budaya, 
pariwisata, dan lain-lain sudah mulai 
berlaku. Dengan begitu, paling 
tidak kawasan ASEAN memiliki 
arah yang jelas dalam melakukan 
pengembangan di bidang-bidang tadi. 
Sebab seperti kita tahu, Tiongkok 
sudah menjadi pemimpin dalam 
perekonomian di bidang-bidang tadi. 

Pada tahun 2002, ASEAN dan 
Tiongkok menandatangani Framework 

Agreement on Comprehensive Economic 
Cooperation untuk merealisasikan 
ASEAN-China Free Trade Area (ACTFA). 
Program ACTFA ini kemudian 
direalisasikan pada 2010 untuk 
Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, 
Singapura, Thailand, dam Tiongkok. 
Sementara untuk Kamboja, Laos, 
Myanmar, dan Vietnam dijalankan 
pada 2015.

Dengan adanya kesepakatan ACTFA 
ini, ASEAN dan Tiongkok sudah mulai 
berkonsentrasi untuk membangun 
kerja sama antar-kawasan. Pada KTT 
ke-14 ASEAN, kedua kawasan ini 
sepakat untuk menandatangani Joint 
Statement of the 14th ASEAN-China Summit 
to Commemorate the 20th Anniversary of 
Dialogue Relations.

Melalui kesepakatan ini 
terbentuklah ASEAN-China Center. 
Fungsi lembaga ini sebagai pusat untuk 
promosi kerja sama perdagangan, 
investasi, pendidikan, dan pertukaran 
kebudayaan antara ASEAN dan 
Tiongkok. Dengan kata lain, melalui 
lembaga ini ASEAN dalam era MEA 
akan memiliki kesempatan lebih 
besar untuk melakukan promosi 
potensi ekonomi dan pasar yang ada 
di ASEAN.

Tiga negara ini memang menjadi 
negara tetangga paling dekat untuk 
ASEAN. Meski sebenarnya ada kekuatan 
ekonomi baru yang patut diwaspadai 
juga, seperti India, Australia, dan 
Selandia Baru. Namun, ASEAN +3 
melalui kerja sama yang sudah 
dimilikinya akan membawa MEA lebih 
berpeluang menghadapi globalisasi 
ekonomi pada masa mendatang.

Melihat dari sejarah panjang kerja 
sama dengan ketiga negara tersebut, 
MEA mungkin saja akan menjadi 
bentuk lain yang menggabungkan 
tiga konsep dari tiga negara tersebut. 
Namun bisa juga melahirkan konsep 
baru yang diarahkan untuk bisa lebih 
menonjol dari konsep ketiga negara 
tersebut. Jika saja dalam perjalanannya 
tak terlalu banyak kisruh kepentingan 
antarnegara ASEAN sendiri.
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Membangun Ketahanan 
Ekonomi Melalui MEA
Kawasan Asia Tenggara kini resmi memasuki babakan baru pasar bebas regional. 
Bisa dipastikan, atmosfir kompetisi daya saing diantara bangsa – bangsa di kawasan 
ASEAN akan semakin meningkat. Berbagai persiapan memang sudah dilakukan. 
Namun, tampaknya Indonesia masih perlu berbenah menata diri untuk peningkatan 
daya saingnya agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

SWANTARA NO. 01 TAHUN I/MEI 201612

LAPORAN UTAMA

Apa Itu MEA?
Sudah sejak lebih dari dua dekade 

lalu para pemimpin negara-negara 
ASEAN sepakat membentuk kekuatan 
dagang baru. Kekuatan dagang baru ini 
ditujukan menyaingi pasar Tiongkok 
dan India, sehingga investasi asing 
bisa lebih besar terserap oleh ASEAN. 
Melalui ASEAN Free Trade Area atau AFTA 
yang diresmikan 1992, ASEAN resmi 
merancang pembangunan kawasan 
ekonomi bebas yang lebih punya daya 
saing meski pada kenyataannya hanya 
menurunkan tarif perdagangannya 
hingga angka 0-5%..

Namun tahun 1997, pada KTT 
ASEAN di Hanoi melahirkan visi ASEAN 
2020 yang tujuannya menciptakan 
ASEAN Community yang dalam 

kesepakatannya akan ditopang melalui 
3 pilar yaitu Masyarakat Keamanan 
ASEAN / ASEAN Security Community 
(ASC), Masyarakat Ekonomi ASEAN / 
ASEAN Economic Community (AEC) dan 
Masyarakat Budaya ASEAN / ASEAN 
Socio Cultural Community (ACC). Sesuai 
kesepakatan para Menteri Ekonomi 
ASEAN (ASEAN Economic Ministers) pada 
pertemuan di Filipina tahun 2006, 
rencana pembentukan Masyarakat 
Ekonomi ASEAN / ASEAN Economic 
Community (AEC) akhirnya dipercepat 
tahun 2015 meski pada akhirnya 
berlaku pada tahun 2016.

Masyarakat Ekonomi ASEAN 
atau sering disebut MEA merupakan 
kawasan ekonomi di wilayah Asia 
Tenggara dengan tujuan membentuk 

kesatuan pasar dan basis produksi serta 
dapat menciptakan kawasan ekonomi 
ASEAN yang stabil, makmur dan sangat 
kompetitif dengan kebebasan aliran 
barang, jasa, investasi, dan tenaga 
kerja terampil. Diharapkan MEA ini 
akan menunjang kesejahteraan di 
masing-masing negara pesertanya. 
Kawasan ekonomi ini juga diharapkan 
mampu mengubah peta perdagangan 
dunia yang sampai sekarang bertumpu 
di Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang 
agar beralih ke kawasan Asia Tenggara. 
Tujuan akhirnya, integrasi ekonomi di 
ASEAN dalam menghadapi tantangan 
secara global. 

Untuk mewujudkan niat 
itu, negara-negara ASEAN harus 
bersepakat menghapuskan berbagai 
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LAPORAN UTAMA

hambatan layaknya di Indonesia 
utamanya hambatan wilayah 
geografis. Perdagangan barang dan 
jasa, mobilitas tenaga kerja, investasi 
antarnegara, dan pembangunan 
infrastruktur harus dapat dilakukan 
dengan mudah. Artinya, tak akan 
ada lagi hambatan seperti bea 
masuk barang yang memberatkan 
produsen dan konsumen. Selain itu, 
kemudahan perjalanan dagang dan 
pergerakan tenaga kerja juga harus 
segera diwujudkan. Dengan kata lain, 
perdagangan antarnegara di kawasan 
Asia Tenggara harus sama mudahnya 
dengan perdagangan di dalam wilayah 
suatu negara.

Yang harus diingat adalah 
konsekuensi untuk terus berhubungan 
antarnegara agar makin diperkuat. 
Jangan sampai kecolongan oleh 
pelaku nakal karena minimnya 
hubungan kerja sama soal wilayah ini. 
Masing-masing negara harus mampu 
menyesuaikan diri dalam waktu cepat. 
Sebab yang terjadi di suatu negara, 
akan berakibat langsung di negara 
lain.

Menilik Keuntungan MEA
Meningkatnya persaingan di 

negara-negara ASEAN ini akan terjadi 
di semua negara peserta. Bisa dibilang 
ini merupakan persaingan sehat 
antarnegara. Yang diuntungkan dari 
kondisi ini tentu saja konsumen. Nilai 
barang dan jasa yang mereka beli akan 
jauh lebih murah dari sebelumnya. 
Sebab, tingginya persaingan tidak 
mungkin akan membuat produsen 
atau penyedia jasa akan memberikan 
tarif selangit. Bisa-bisa tak laku 
dagangan mereka kalau melakukan 
itu. 

Regulasi baru soal tata kelola 
wilayah perdagangan ini akan 
membuat persaingan di negara-negara 
ASEAN sendiri meningkat. Mereka 
yang kuat akan jaya, sementara 
mereka yang malas dan lemah akan 
kalah. Seperti hukum alam biasa, 
jika hendak bertahan, maka suatu 

negara harus mengerahkan segala 
kemampuannya untuk menang. 
Membidik bidang-bidang tertentu yang 
dianggap kekuatan dari negaranya, 
menetapkan kebijakan wilayah yang 
menguntungkan, dan meratakan 
kelola ekonomi di wilayahnya boleh 
jadi trik jitu untuk menghadapi 
datangnya MEA.

Konsumen juga tak perlu lagi kuatir 
akan kualitas barang atau jasa yang 
mereka dapat dengan harga murah 
itu. Dengan tingginya persaingan, mau 
tidak mau produsen atau penyedia jasa 
akan memberikan layanan terbaiknya. 
Bagi produsen, hal ini bukan sebuah 
kemunduran. Penyediaan barang dan 
jasa dengan kualitas yang baik dan 
harga yang rendah akan membuat 
kepercayaan konsumen meningkat. 
Dengan begitu, tak akan terjadi 
konsumen kabur ke produsen lain. 

Sisi baik untuk kawasan ASEAN 
secara umum tentu saja kompetisi 
dengan kawasan lain seperti Tiongkok, 
Korea Selatan, India, dan Jepang akan 
jadi berimbang. Jika kualitas barang 
dan jasa yang ditawarkan sudah 
memiliki daya saing, konsumen yang 
tadinya ada di negara-negara itu bisa 
jadi melirik produk dari ASEAN. 

Tentu saja hal ini harus dibarengi 

dengan usaha pemerintah masing-
masing negara. Tak mungkin berhasil 
dengan pasar yang demikian besar 
tidak ada peningkatan kualitas baik 
peraturan atau pun standar barang 
dan jasa di suatu negara. Pemerintah 
harus membuat iklim kondusif 
bagi para pelaku bisnis. Iklim bisnis 
yang baik di negara tersebut akan 
membantu pelaku bisnis lebih cepat 
meningkatkan kualitas dagangannya.

Peluang Investasi dan Persaingan 
Barang/Jasa

Seperti kita ketahui, penanaman 
modal asing ke suatu negara sangat 
penting maknanya bagi negara 
ASEAN. Dengan begitu, suatu negara 
akan punya kesempatan untuk 
meningkatkan lapangan pekerjaan 
dan sektor ekonomi secara umum, 
di samping membawa kesejahteraan 
bagi masyarakatnya juga. Berdasarkan 
semangat tersebut, kerja sama ekonomi 
secara sektoral kemudian dilakukan, 
terlebih sejak AFTA terwujud. General 
Agreements on Trade in Services (GATS) 
atau kesepakatan dagang di bidang 
jasa pun sudah sejak 1996 lalu 
ditandatangani. Tak hanya lewat GATS, 
bidang jasa juga didukung ASEAN 
Framework of Agreements on Services atau 
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AFAS untuk mengatur tata kerja sektor 
jasa di kawasan Asia Tenggara.

Bidang jasa memang jadi 
konsentrasi utama kawasan Asia 
Tenggara. Sebab bidang ini paling laku 
daripada sektor yang lain. Untungnya, 
kesepakatan yang ada sudah mencakup 
hampir seluruh bidang jasa yang ada 
pula. Layanan transportasi udara, 
jasa bisnis, konstruksi, keuangan, 
transportasi laut, komunikasi, wisata, 
ecommerce, kesehatan, dan masalah 
listrik merupakan bidang-bidang 
yang sudah terpenuhi kesepakatan 
dagangnya.

Fakta yang lumayan membuat 
pelaku dagang tersenyum adalah sektor 
modal dan investasi yang sudah punya 
kesepakatan jauh sebelum AFTA ada. 
ASEAN Investment Guarantee Agreement 
(AIGA) disepakati pada 1987 sebagai 
usaha untuk menjembatani pasar bebas 
di sektor ini. Sektor modal dan investasi 
ini juga yang rupanya paling dinamis 
perkembangannya. Setelah kesepakatan 
AIGA terbentuk, pada 1998 disepakati 
pula ASEAN Investment Area (AIA) sebagai 
pembaruan perjanjiannya. Kemudian 
pada 2009 dimutakhirkan lagi dengan 
kesepakatan ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement (ACIA). Meski 
begitu, ACIA baru resmi dijalankan 
pada 2012.

Rentetan perjalanan berbagai 
kesepakatan dagang memang baru 
sedikit. Dengan kata lain, ke depannya 
ASEAN masih butuh lebih sering 
bertemu dan menyepakati berbagai 
bentuk kerja sama, terutama mengenai 
bidang atau sektor lainnya, seperti 
bidang ekonomi kreatif. Banyak sektor 
lain juga yang sejak dulu dirasa kurang 
memberi andil besar dalam ekonomi 
negara, sudah saatnya diberi perhatian. 
Mau tak mau dengan terwujudnya MEA, 
makin banyak bidang ekonomi yang 
dibutuhkan untuk menjalankannya. 
Jika tidak bersiap, di depan nanti sektor 
ekonomi lain bisa tersandung masalah.

Untuk itu, di samping terbentuknya 
satu kesatuan pasar, beberapa 
hambatan juga tak boleh luput dari 

perhatian. Bahkan melalui Menteri 
Perencanaan dan Pembangunan 
Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan 
negara memberi label prioritas 
setidaknya untuk tiga hambatan 
utama, yakni investasi, perdagangan, 
dan ketenagakerjaan. Untuk investasi, 
misalnya, Indonesia ternyata masih 
kalah dibanding Singapura, Malaysia, 
Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, 
dan Filipina menurut peringkat Ease 
of Doing Business. Artinya, dalam hal 
berbisnis dan berinvestasi masih lebih 
mudah di negara ASEAN lain dibanding 
Indonesia.

Sementara di sektor perdagangan, 
lanjut Sofyan, adanya MEA ini 
membuka peluang barang-barang 
impor menekan eksistensi produk 
nasional. Sehingga peningkatan mutu 
menjadi sebuah kewajiban yang 
utama. Hambatan tersebut ditambah 
dengan masih kalahnya mutu 
pendidikan dan produktivitas tenaga 

kerja nasional. “Namun dengan jumlah 
usia produktif terbesar di ASEAN, 
Indonesia sebenarnya punya potensi 
yang harus dimanfaatkan. Maka dari 
itu Pemerintah terus meningkatkan 
pendidikan dan pelatihan tenaga 
kerja, mendorong lembaga sertifikasi 
profesi, dan menjamin informasi 
peluang kerja,” katanya kepada Majalah 
Swantara, beberapa pekan lalu. 

Hal ini pun diamini Kepala Dagang 
Indonesia (Kadin), Rosan Roeslani, 
saat ditemui Majalah Swantara di sela 
penyambutan delegasi Pemerintah 
Belgia di Hotel Pullman, beberapa 
waktu lalu. Ia mengatakan 40 persen 
kekuatan ekonomi ASEAN berada di 
Indonesia. Terlebih besarnya potensi 
alam kian menambah kepercayaan 
diri pengusaha dalam negeri. 
Sederhananya, kehadiran MEA secara 
tidak langsung membuka akses 
manfaat yang besar. 

“Indonesia itu memiliki potensi 

LAPORAN UTAMA
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pasar paling besar dengan adanya 
MEA. Dari segi populasi, misalnya, 
Indonesia memiliki 250 juta orang. 
Hampir setengah dari total populasi 
ASEAN yang mencapai 625 juta 
orang,” ujarnya. Lebih lanjut, ia juga 
mendorong pelaku usaha untuk 
mengetahui mendalam mengenai MEA 
terlebih dahulu. 

Hal ini juga yang tetap menjadi 
motivasi dan perhatian dari Menteri 
Koordinator Bidang Perekeonomian 
Darmin Nasution. Meski ia tak 
menampik akan masalah bahwa 
negeri ini masih kurang instrumen 
dalam pengembangan SDM, toh dalam 
perebutan pasar saat MEA, ekspor 
Indonesia ke negara-negara ASEAN 
lebih besar dibanding impornya. “Kalau 
dilihat sekarang neraca perdagangan 
kita dengan Malaysia, Filipina, Thailand 
masih positif. Kita ekspor lebih banyak 
ke Malaysia dibanding impornya, jadi 
kenapa musti takut,” tegas Darmin. 

Dari sisi usaha kecil menengah 
pun Menteri Koperasi dan UKM Anak 
Agung Gede Ngurah mengajak semua 
pelaku usaha tidak perlu takut dengan 
masuknya era ini. Sebab, baginya, MEA 
bukan merupakan perdagangan bebas, 
tetapi bertujuan memperkuat ekonomi 
negara-negara satu kawasan. 

Intinya apa yang disampaikan bapak 
Presiden bahwa MEA itu adalah bagian 
dari Masyarakat ASEAN yang tujuannya 
meningkatkan masyarakat ekonomi di 
ASEAN itu kuat. Jadi kita tidak perlu 
takut. Yang terpenting kita tingkatkan 
kualitas produk serta SDM pelaku 
usahanya. Supaya masing-masing 
bisa bersaing dengan mengutamakan 
prinsip saling ketergantungan di antara 
negara-negara ASEAN. Karena pada 
dasarnya semua negara yang ada di 
ASEAN itu punya kelebihan dan punya 
kekurangan,” kata Puspayoga.

Kesiapan Indonesia
Lalu bagaimana dengan Indonesia? 

Sudah siapkah Indonesia menghadapi 
dinamika persaingan ekonomi baru di 
ASEAN? Sudah sejak bertahun-tahun 
lalu sektor jasa Indonesia selalu paceklik. 
Paceklik di bidang jasa ini sudah tentu 
jadi penyumbang utama ekonomi 
Indonesia morat-marit. Pemerintah 
harus mulai membangun regulasi baru 
untuk sektor ini. Percuma saja maju di 
sektor modal dan investasi atau sektor 
produksi barang lainnya kalau setiap 
tahun hanya akan digunakan untuk 
menutupi defisit sektor jasa.

Memang tidak bisa dipungkiri, 
sejak krisis 1998 kinerja ekonomi 
nasional hanya sebatas guyonan 
belaka. Jika hendak dijadikan contoh, 
bidang manufaktur Indonesia adalah 
bidang yang paling kelihatan lambat 
kemajuannya. Ekspor-ekspor yang 
dilakukan Indonesia hanya sebatas 
ekspor bahan mentah. Sudah jadi 
pengetahuan umum kalau ekspor 
bahan mentah tak akan pernah bisa 
dijadikan andalan. Ekspor bahan 
mentah tak pernah memiliki nilai jual 
yang lebih tinggi ketimbang ekspor 

barang jadi.
Kenyataan ini bisa jadi membuat 

Indonesia turun sebagai negara tujuan 
investasi. Dengan potensi sumber daya 
alam dan manusia yang berlimpah, 
ditambah dengan sumber daya 
geografis yang strategis, Indonesia 
seharusnya jadi tujuan utama investasi 
di kawasan Asia Tenggara. Pesaing 
terdekatnya hanya ada Singapura, 
Malaysia, dan Thailand sebenarnya. 
Jika dihitung, ketiganya masih kalah 
jauh dalam hal potensi alam, manusia, 
dan letak geografis dengan Indonesia.

Meski begitu, mendatangkan 
investasi pun tak sembarangan. 
Terjemahan singkatnya, negara tak 
asal menerima investasi yang masuk 
ke Indonesia. Berbagai regulasi tetap 
dipegang teguh, dengan tetap memberi 
kemudahan. Di sinilah peran Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
diperlukan untuk menjembatani 
investor dengan pemerintah. “Sesuai 
arahan Presiden, BKPM terus berupaya 
mendatangkan investor yang bisa 
memberikan keuntungan dan sinergi 
bagi Indonesia. Karena memang 
Indonesia butuh investor,” terang 
Franky Sibarani kepada awak media, 
termasuk Majalah Swantara, di Jakarta 
medio Maret lalu. 

Disisi lain, SDM Indonesia masih 
bisa dikatakan tertinggal, lihat saja 
dengan kesepakatan MEA yang 
hanya mengatur liberalisasi tenaga 
kerja profesional dan terlatih saja, 
bagaimana nasib SDM Indonesia? 
Dengan kondisi SDM yang dianggap 
miris karena rata-rata merupakan 
pekerja dengan pendidikan rendah 
dan bekerja di sektor informal. “Tenaga 
kerja profesionalnya saja tak lebih dari 
10% dari total pekerja Indonesia. Selain 
itu, sebanyak 7,5 juta jiwa merupakan 
pengangguran. Sedangkan angkatan 
kerjanya 122 juta jiwa dan 90 persen 
dari jumlah itu adalah orang dengan 
pendidikan rendah,” jelas Menteri 
Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Bisa jadi dengan kondisi seperti 
ini, keleluasaan pekerja dari negara 
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ASEAN lainnya merambah ke 
Indonesia, bukan tidak mungkin 
tenaga ahli sampai tenaga kasar 
pun akan tergantikan, apalagi jika 
pekerja Indonesia yang berpendidikan 
rendah harus bertarung di negeri 
seberang tanpa sertifikasi profesi dan 
keterampilan. Disinilah pemerintah 
melalui Kementerian Tenaga 
Kerjanya harus melakukan upaya 
mensertifikasi para pekerja Indonesia 
dengan menggiatkan secara besar-
besaran Balai Latihan Kerja (BLK) 
seluruh wilayah.

Seharusnya MEA menjadi 
momentum penting bagi Indonesia 
untuk bergegas memajukan diri. 
Asal orang Indonesia tidak terlalu 
“nyaman” di rumah sendiri, MEA 
akan menjadi kesempatan besar untuk 
berkembang. Pelaku bisnis UKM akan 
mendapatkan kesempatan paling besar 
karena MEA. Mereka akan lebih mudah 
dalam memasarkan produk atau 
jasanya. Asalkan mereka mau terus 
meningkatkan daya saing dan kualitas 
dagangannya. 

Namun, pemerintah pun telah 
meletakan prioritas nya pada 
pengembangan industri untuk 
merangsek masuk ke pasar ASEAN. 
Prioritas ini dilakukan agar dapat 
mengamankan pasar dalam negeri, 
pengembangan IKM, SDM dan 
penelitian nasional. Menurut Menteri 
Perencanaan dan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan 
Djalil, hal tersebut telah sesuai dengan 
regulasi yang ada. “Ini menyesuaikan 
Instruksi Presiden No.6 Tahun 2014 
tentang peningkatan Daya Saing 
Nasional dalam rangka menghadapi 
MEA,” ucapnya.

Tentu saja kemudahan yang 
diterima para pelaku bisnis ini bukan 
tanpa syarat. Sedianya, Pemerintah 
Indonesia harus bergegas memperbaiki 
sistem ekonomi-bisnisnya. Tak 
selamanya bidang ekonomi-bisnis 
ini hanya diserahkan jadi tanggung 
jawab pihak swasta saja. Pemerintah 
harus membidik bidang yang akan 

dioptimalkan dan membangun 
infrastruktur untuk menciptakan 
surplus bagi Indonesia. Jangan sampai 
Indonesia hanya jadi anak bawang 
MEA.

Melihat nilai dagang yang lebih besar 
dengan kawasan ASEAN dibandingkan 
Eropa, Amerika, Tiongkok, dan Jepang, 
Indonesia harus mengeluarkan strategi 
paling jitu untuk menarik keuntungan 
ekonomi. Jangan sampai terjadi defisit 
lagi seperti tahun-tahun ke belakang. 
Lihat saja, sektor nonmigas pada 2012 
menyumbang US$4 miliar sebagai 
defisit perdagangan. Sementara pada 
2013 dimeriahkan oleh perdagangan 
migas yang defisit US$13,4 miliar. 
Angka ini bukan hal kecil dalam 
perdagangan Indonesia. 

Melempemnya Indonesia 
dipengaruhi terlalu bergantungnya 
konsumen Indonesia dengan produk 
impor dari ASEAN, terutama Thailand. 
Ini artinya, bahkan di negeri sendiri 
produk barang dan jasa Indonesia 
masih kurang dipercaya kualitasnya. 
Pemerintah Indonesia terus 
memikirkan cara untuk memeratakan 
wilayah pasar Indonesia. Wilayah 
Indonesia barat (Sumatra, Jawa, dan 
Bali) diupayakan mudah berhubungan 
dengan wilayah Indonesia timur 
(Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, 
dan Papua). Jika konektivitas 
antarpulau di Indonesia sudah erat, 
Indonesia akan semakin diuntungkan 
karena luas wilayah pasarnya akan 
semakin besar.

Indonesia bagian barat yang lebih 
dekat dengan wilayah ASEAN lainnya, 
akan menjadi gerbang interaksi 
dengan negara-negara lain. Sementara, 
Indonesia bagian timur dengan potensi 
alam dan manusianya, akan menjadi 
menyuplai produk dan jasa bagi 
perkembangan ekonomi Indonesia.

Sudah tak ada pilihan lain, 
perbaikan daya saing SDM dan tata 
kelola ekonomi Indonesia memang 
harus segera dilakukan jika ingin 
meraup untung di MEA. Soal interaksi 
barat dan timur ini misalnya, Indonesia 

pun segera memperbaiki segala urusan 
soal infrastruktur, kualitas tenaga 
kerja, efisiensi birokrasi, konsistensi 
kebijakan, dan iklim usaha yang 
nyaman agar dua wilayah ekonomi 
Indonesia itu dapat berkembang 
bersama.

Kalau tak mau benar-benar kalah 
sebelum bertanding, Pemerintah 
Indonesia harus lekas membenahi 
infrastruktur ekonominya. 
Membangun pelabuhan baru yang 
layak saing sebagai hub ekonomi bisa 
jadi salah satu contohnya. Ini juga 
harus dibarengi dengan pembaruan 
kebijakan ekonomi. Masalah dwelling 
time yang sejak puluhan tahun jadi 
borok harus lekas diselesaikan. 
Jangan lupa pula untuk memberikan 
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keleluasaan atau kemudahan bagi para 
pelaku usaha, UKM khususnya, untuk 
mendapatkan investasi agar tak selalu 
layu sebelum berkembang. Pemerintah 
Indonesia harus lekas sadar kalau 
usaha kecil ini merupakan cikal bakal 
penopang ekonomi.

Soal mutu sumber daya manusia 
juga harus dibenahi. Meningkatkan 
mutu pendidikan dan pelatihan 
keterampilan bisa jadi fokus utama 
Indonesia supaya tak selamanya 
jadi babu asing. Pemerintah melalui 
Kementerian Ketenagakerjaan harus 
aktif mengawasi pemajuan sumber 
daya manusia. Lembaga negara ini 
harus lekas mengeluarkan kebijakan 
yang menguntungkan bagi para 
pekerjanya.

Ternyata, masih banyak pekerjaan 
rumah yang harus diselesaikan oleh 
Indonesia untuk eksis dalam MEA. 
Biar tak hanya jadi penonton di rumah 
sendiri, sudah semestinya Indonesia 
bergegas menyelesaikan berbagai 
pekerjaan rumah itu. Yang perlu 
diingat, luas wilayah Indonesia dua 
pertiga wilayah ASEAN dan jumlah 
penduduknyapun terbesar diantara 
negara – negara ASEAN. Belum lagi 
bicara potensi sumber kekayaan alam  
yang  demikian besar. Pertanyaan 
besarnya, Apakah kita rela Indonesia 
hanya dijadikan pasar dan sumber 
kekayaan alamnya dinikmati bangsa 
lain? 

Dengan komitmen dan perbaikan 
yang konsisten, bukan tak mungkin 
Indonesia bisa meraup untung 
besar dari MEA dan mewujudkan 
ketahanan ekonomi Indonesia yang 
kokoh. Disamping berbagai perbaikan 
tersebut, yang dibutuhkan bangsa ini 
untuk memenangkan kompetisi di 
era MEA ini adalah kesatuan pikir dan 
langkah dalam jangka panjang setiap 
elemen yang tidak terkontaminasi oleh 
kepentingan – kepentingan kelompok 
jangka pendek. Apabila hal ini dapat 
dilakukan, mimpi Indonesia untuk 
berdikari dalam ekonomi pasti dapat 
diwujudkan bersama. Semoga...!!!
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Antara Kesepakatan 
dan Regulasi
Dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bukan 
tanpa konsekuensi. Proses penyatuan kesepakatan 
untuk menjadi pasar tunggal ASEAN adalah salah satu 
konsekuensi yang harus dijalani negara pesertanya. 
Setidaknya, sektor produk barang, jasa, investasi, 
modal, dan tenaga kerja harus diprioritaskan untuk 
segera dibahas.

Bukan perkara mudah 
memang menyatukan 
berbagai kepentingan 
dari negara-negara 
ASEAN. Namun, adanya 

semangat untuk membangun pasar 
tunggal di kawasan Asia Tenggara, 
mereka yang punya kepentingan-
kepentingan tersebut harus bahu-
membahu mewujudkan terciptanya 
MEA. Terwujudnya pasar tunggal 
tentu jadi harapan masing-masing 
negara ketika merancang MEA . 
Selain itu, diharapkan juga mampu 
menampung segala kepentingan 
untuk menyejahterakan masing-
masing negara peserta, bukan hanya 
sekadar jadi monopoli satu dua negara 
saja.

Paling tidak ada lima sektor usaha 
yang harus segera dibahas bentuk 
kerja samanya. Sektor produksi 
barang, jasa, modal, investasi, dan 
tenaga kerja terampil merupakan 
tonggak berdirinya ekonomi baru 
di ASEAN. Kelima sektor usaha tadi 
harus menjadi perhatian utama para 
petinggi negara-negara ASEAN.

Untuk menyelesaikan bentuk kerja 
sama lima bidang itu, sekurangnya 
ada tiga elemen yang bisa dipakai, 
yakni ketentuan di perbatasan, 
ketentuan di luar perbatasan, serta 
ketentuan lintas perbatasan demi 
menyegerakan pergerakan pasar 

tunggal ASEAN. Ketiga elemen 
itu bertopang pada pembebasan 
atau penghapusan restriksi untuk 
kelima sektor tadi. Tak perlu lagi ada 
pembatasan untuk mobilitas tenaga 
kerja ahli, penghapusan bea masuk 
ke berbagai pelabuhan sebuah negara, 
dan sama rata dalam memperlakukan 
produk domestik dengan regional.

Mengapa tiga elemen di atas perlu 
diterapkan? Pelaku bisnis yang punya 
peluang untuk mengembangkan 
usahanya di negara lain, akan memilih 
mengembangkan usahanya di negara 
sendiri jika masih ada restriksi itu. 
Besarnya bea dan birokrasi yang rumit 
untuk masuk ke dalam suatu negara, 
selama ini menjadi penghambat 
berkembangnya usaha-usaha yang ada. 
Karena itu, penghapusan berbagai hal 
yang menyulitkan pelaku usaha akan 
menjadi pendorong utama dalam 
meningkatkan daya saing kawasan 
ASEAN terhadap negara-negara 
seperti Tiongkok, Korea Selatan, India, 
dan Jepang. 

Terkait daya saing itu, Menteri 
Perencanaan dan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas, 
Sofyan Djalil memberi prioritas 
pada pengembangan industri 
untuk memenuhi pasar ASEAN. 
Pengembangan ini juga difokuskan 
untuk mengamankan pasar dalam 
negeri, pengembangan IKM, SDM, dan 

penelitian nasional. Meski bersifat 
prioritas, Pemerintah juga membagi 
perhatiannya pada pengembangan 
vital lainnya, seperti pertanian, 
energi, infrastruktur, UMKM, tenaga 
kerja, hingga kelautan dan perikanan. 

“Ini menyesuaikan Instruksi 
Presiden No.6 Tahun 2014 tentang 
peningkatan Daya Saing Nasional 
dalam rangka menghadapi MEA,” 
ujarnya dalam sebuah wawancara 
eksklusif dengan Majalah Swantara, 
akhir Maret lalu. Selain beberapa 
poin di atas, ia juga menyampaikan 
perhatiannya pada sektor kesehatan, 
perbankan, perdagangan dan logistik, 
kewirausahaan, serta andalan bangsa 
yakni pariwisata dan industri kreatif.   
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Sofyan Djalil
Menteri Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

Berkembangnya pelaku bisnis, 
lanjutnya, akan memberikan dampak 
positif dalam berkembangnya daya 
saing ASEAN terhadap negara-negara 
lainnya. Sebagai negara peserta, 
Indonesia atau yang lain tak perlu 
ketakutan dengan penghapusan 
restriksi kawasan itu. Tinggal 
bagaimana pengaturan kerja sama 
kawasan dalam menghapuskan 
restriksi perbatasan itu tetap bisa 
menghasilkan keuntungan bagi tiap-
tiap negara.

Dalam sektor perdagangan 
barang, restriksi yang paling penting 
harus dihilangkan adalah adanya 
tarif atau bea masuk barang ke suatu 
negara. Mekanisme tarif barang ini 
dilihat sebagai penghambat utama 
kemajuan ekonomi ASEAN dan tak 
majunya daya saing ASEAN terhadap 
negara-negara di luarnya. Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei 
Darussalam, dan Filipina sudah sejak 
jauh hari merealisasikannya. Namun, 
tak bisa dibilang sudah selesai total. 
Nilai pembebasannya memang sudah 
mencapai 0-5% untuk keenam negara 
tersebut, tapi masih ada bea yang 
dikenakan untuk impor yang masuk 
kategori sensitive list dan highly sensitive 

list.
Dua daftar ini mengacu 
pada komoditas utama 
masing-masing negara. 
Indonesia, misalnya, 
memberlakukan bea 

masuk untuk impor 
beras dan gula. Sementara 
Thailand, untuk impor 

kopi, kopra, dan kentang. 
Kondisi ini sebenarnya 
sudah merupakan kondisi 
yang lumayan baik untuk 
kawasan Asia Tenggara. 
Tinggal menunggu selain enam 
negara tadi yang akan mengejar 
ketertinggalan menghapus 

bea masuk barang. Pada 2012 
tercatat keempat negara 
lainnya, Kamboja, Laos, 
Myanmar, dan Vietnam 
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sudah mencapai rata-rata bea masuk 
di angka 2,46%. “Semoga nanti 2020 
mereka sudah bisa mencapai angka 
nol persen,” katanya. 

Selain pembebasan restriksi 
perdagangan barang, ASEAN juga 
harus berbenah dalam hal hambatan 
nontarif. Nyatanya, soal nontarif ini 
lebih menguatirkan jika dibanding 
hambatan tarif. Regulasi pemerintah 
masing-masing negara ASEAN 
mengenai teknis perdagangan, 
standar produk, dan prosedur 
kepabeanan masih jauh dari kata 
selesai. Basis data yang digunakan 
juga masih belum valid, aturan main 
atau definisi mengenai kesepakatan 
ini masih belum jelas, regulasi standar 
barang masih belum terlihat, dan 
kurangnya komitmen di tiap negara 
peserta bisa jadi faktor pendukung 
terpuruknya kesepakatan nontarif ini. 

Jika pekerjaan rumah di atas 
sudah dapat diselesaikan oleh MEA, 
selanjutnya yang harus diselesaikan 
adalah soal fasilitas perdagangan. Tak 
mungkin membangun perdagangan 
tanpa infrastruktur yang baik. 
Tak mungkin pula infrastruktur 
perdagangan yang baik akan berguna 
kalau fasilitas untuk kemudahan 
membangun usahanya tetap sulit 
didapatkan

“Konektivitas memang menjadi 
salah satu kunci suksesnya Indonesia 
memanfaatkan peluang. Dari jalan 
raya, pelabuhan, hingga bandara 
punya porsi peran yang besar dalam 
mendorong mobilitas modal, investasi, 
perdagangan, maupun tenaga kerja. 
Salah satu strateginya adalah dengan 
mengoptimalkan peran swasta 
melalui mekanisme PPP (Public Private 
Partnership),” imbuh Sofyan. 

Sampai saat ini sudah ada Mutual 
Recognition Arrangements (MRA) dan 
Movement of Natural Persons (MNP) untuk 
mengatur pergerakan tenaga kerja 
itu. Intinya, melalui dua kesepakatan 
itu, tenaga kerja terampil dan ahli 
diwajibkan memiliki sertifikasi 
profesi untuk bisa bekerja di negara 

lain. Sertifikasi ini dikeluarkan atau 
bisa diperoleh melalui lembaga 
profesi masing-masing individu. 
Namun, sampai saat ini belum 
semua lembaga profesi memiliki 
kesepakatan kerja sama se-ASEAN. 
Tercatat baru profesi insinyur, arsitek, 
dokter, dokter gigi, perawat, tenaga 
ahli bidang pariwisata, surveyor, dan 
akuntan yang sudah terdaftar dalam 
kesepakatan MRA.

Karena itu, ke depannya perlu 
ditambah lagi kesepakatan dalam 
berbagai profesi untuk bisa bekerja 
di negara lain. Dari delapan bidang 
profesi tersebut, secara umum 
mengharuskan seorang individu 
untuk memiliki sertifikat pekerja 
profesional di negara asal dan negara 

tujuan. Dua sertifikat itu nantinya 
akan didaftarkan kepada lembaga 
ASEAN. Namun, ada juga beberapa 
profesi yang cukup menggunakan 
sertifikat profesi di dua negara itu, 
tanpa harus dirujuk ke lembaga 
ASEAN. 

Penerapan Kesepakatan dalam MEA
Kesepakatan-kesepakatan yang 

sudah dicapai oleh ASEAN sejak masa 
persiapan MEA, kemudian diterapkan 
pada masa berjalannya pasar tunggal 
ini. Dalam menjalankannya, ASEAN 
menggunakan sistem AEC Scorecard 
berdasarkan tonggak tiap negara yang 
disepakati dalam Blueprint MEA. AEC 
Scorecard ini mengukur kemajuan 
yang sudah dicapai oleh ASEAN 
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dalam era MEA. Dengan kata lain, ini 
merupakan implementasi terhadap 
rancangan-rancangan dan tujuan 
yang hendak dicapai oleh ASEAN 
melalui MEA. 

Tahun lalu, AEC Scorecard 
menunjukkan persiapan MEA 
dan implementasinya dalam 
menghapuskan berbagai hambatan 
sebelum resmi dibuka sudah mencapai 
lebih dari 90%. Namun, nyatanya 
data ini sendiri memiliki kelemahan. 
Data yang ada merupakan hasil 
pengumpulan data yang dilakukan 
masing-masing negara. Yang bisa jadi 
terdapat kecurangan-kecurangan di 
dalamnya. Kemudian, laporan data 
AEC Scorecard ini hanya dilakukan 
di masing-masing ibu kota negara 

saja, tanpa melihat perkembangannya 
di daerah. Setelah hasil data ini 
terkumpul pun tak ada penjelasan dan 
jadi sulit digunakan sebagai pemecah 
persoalan yang ada. Yang paling parah 
adalah AEC Scorecard ini tak bekerja 
untuk mewujudkan cita-cita MEA.

Apa boleh buat, MEA memang baru 
berjalan seumur jagung. Belum lagi 
berkembang, tapi persiapannya tak 
kelihatan matang juga. Makin tambah 
parah sebab komitmen masing-
masing negara untuk berbenah dan 
mempersiapkan kehadiran MEA 
sebaik-baiknya kian kecil.

“Belum ada data komprehensif 
hingga saat ini yang menunjukkan 
dampak dari implementasi MEA secara 
penuh mulai awal 2016. Kita perlu 
menunggu sampai beberapa bulan 
ke depan untuk dapat menganalisa 
persaingan yang terjadi,” lanjut ahli 
ekonomi bergelar Doktor ini. 

Lihat saja di Thailand, sudah 
sejak lebih dari dua tahun lalu 
mereka mempersiapkan kehadiran 
MEA dengan penuh semangat. 
Kantor-kantor pemerintahan meriah 
dikibarkan bendera negara-negara 
ASEAN demi membangun suasana 
keberadaan MEA. Dana yang cukup 
besar untuk menunjang promo 

kehadiran MEA disediakan. Di 
kantor-kantor negara terdapat ASEAN 
corner yang bertujuan mengedukasi 
masyarakat Thailand mengenai MEA. 
Perusahaan swasta diberikan donasi 
oleh negara jika dalam acara-acara 
mereka mencantumkan nama ASEAN.

Soal kendala bahasa? Thailand 
sudah lebih dulu menyadarinya 
ketimbang negara lain. Beberapa 
media lokalnya mulai diwajibkan 
memberikan pelatihan bahasa Inggris 
kepada wartawannya. Sejumlah 
kampus di Thailand juga mulai 
mendirikan pusat bahasa Inggris 
dan Indonesia demi meningkatkan 
kemampuan masyarakatnya dalam 
berbahasa. Ini menunjukkan 
keriusannya. Memang masih banyak 
kekurangan dalam persiapannya, 
tapi bukan berarti MEA tak dijadikan 
peluang serius untuk maju. Jika 
saja setiap negara ASEAN antusias 
menyambut MEA, bisa jadi pada awal 
kemunculannya kemarin tak jadi sepi 
peminat.

“Tapi kita terus optimalisasi 
pemanfaatan potensi yang ada. 
Indonesia pasti bisa bersaing dengan 
lainnya jika masyarakat mau dan 
bersungguh-sungguh untuk maju dan 
menang,” pungkasnya. 
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Bermanuver di 
Arena Industri 

Sudah tentu yang jadi medan tarung utama dalam 
ekonomi gabungan ASEAN adalah sektor industri. 

Lantas apa yang bisa dilakukan tenaga kerja 
Indonesia?Simak pandangan dari dua Kaki Tangan 

Pemerintah ini. 

Sudah kepalang 
tanggung. Itu mungkin 
ungkapan yang pas 
disematkan kepada 
perekonomian ASEAN 

secara umum. Wilayah di Asia 
Tenggara ini semestinya cocok untuk 
mengembangkan  sektor agraria. 
Namun, nyatanya ASEAN sudah 
terlanjur menjamur jadi kawasan 
industri.

Dengan skill pekerja seadanya, 
kemampuan menciptakan teknologi 
baru yang cupet, dan pengembangan 
industri berdasarkan ilmu 
pengetahuan yang sangat tertinggal 
jauh dari Eropa atau Amerika, 
kawasan ini seakan hanya menjadi 
pengekor saja. Ironis memang 
mendengarnya. Karena itu, sudah 
semestinya masyarakat yang tinggal 
di kawasan ini satu suara untuk 
menghantam balik invasi dari Barat.

“Keadaan ini menjadi hal yang 
tidak bisa dihindari lagi. Mau tidak 
mau kita harus hadapi, siap tidak 
siap harus kita jalani. Termasuk juga 
dengan persaingan yang tentu saja 
tidak terelakkan seiring cepatnya 
perkembangan waktu,” ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, 
saat ditemui Majalah Swantara di 
kantornya, pertengahan Maret lalu. 
Yang perlu diketahui sekarang, tenaga 
kerja Indonesia, baik di dalam atau 
luar negeri, merupakan penyumbang 
besar devisa negara. “Tapi ini bisa saja 

berbalik di era MEA,” tegasnya. 
Mengapa bisa begitu? Skenarionya, 

menyatunya pasar ASEAN 
memberikan keleluasaan orang-
orang dari berbagai negara masuk 
ke Indonesia dan mencari pekerjaan 
di sini. Asal syarat dan ketentuan 
terpenuhi, bukan tak mungkin 
sebagian besar dari tenaga ahli sampai 
pekerja kasar bisa diisi oleh orang 
seberang. Kalau sudah begini, lantas 
bagaimana dengan pekerja kita?

“Pekerja kita sebagian besar 
merupakan pekerja dengan 
pendidikan rendah, SMP ke bawah, 
yang bekerja di sektor informal. 
Tenaga kerja profesionalnya saja 
tak lebih dari 10% dari total 
pekerja Indonesia. Selain 
itu, sebanyak 7,5 juta 
jiwa merupakan 
p e n g a n g g u r a n . 
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Sedangkan angkatan kerjanya 122 
juta jiwa dan 90 persen dari jumlah 
itu adalah orang dengan pendidikan 
rendah,” jelas Menteri yang juga 
berasal dari keluarga TKI itu. 

Masalahnya, MEA hanya mengatur 
liberalisasi tenaga kerja profesional 
dan terlatih saja. Belum lagi merambah 
kepada tenaga kerja dengan 
ketrampilan menengah-rendah. 
Tentu bisa dibayangkan, dalam era 
MEA akan makin banyak pekerja 
profesional masuk ke Indonesia, 
sementara pekerja Indonesia sendiri 
akan semakin banyak yang menjadi 
pengangguran.

“Meningkatnya pengangguran 
ini ada dua alasan. Pekerja dengan 
pendidikan rendah tapi memiliki 
posisi mapan, akhirnya tergusur 
dengan kehadiran pekerja asing 

yang punya kapabilitas lebih tinggi. 
Kedua, pekerja Indonesia yang rendah 
pendidikannya tak akan mampu 
bekerja di bidang formal di luar 
negeri karena tak memiliki sertifikasi 
profesi dan ketrampilan. Sudah 
pasti Pemerintah Indonesia harus 
mendorong mangkraknya keahlian 
tenaga kerja kita. Balai Latihan Kerja 
(BLK) merupakan lembaga pemerintah 
yang punya tanggung jawab paling 
besar untuk mengentaskan tenaga 
kerja tak terlatih ini,” terang Menteri 
yang masih berusia 43 tahun itu. 

BLK, lanjutnya, harus menggenjot 
angka keikutsertaan pekerja tak 
terampil melewati angka 4,2% atau 7,6 
juta jiwa per tahunnya. Serta jangan 
sampai pula BLK ini tak dimanfaatkan 
oleh mereka yang menjadi target. 
Jangan sampai yang ikut pelatihan 

ini justru mereka yang sebenarnya 
berpendidikan dan berketrampilan. 
Jika situasi ini bisa teratasi, tinggal 
lapangannya yang dipersiapkan 
seperti industri, perdagangan, dan 
jasa. 

Namun, kondisi perdagangan dan 
jasa di Indonesia seperti makan buah 
simalakama. Sudah santer terdengar 
kalau dari dulu sektor ini selalu merugi. 
Setali tiga uang, Malaysia, Singapura, 
dan Vietnam juga mengalami hal yang 
sama tiap tahunnya. Kondisi ini sangat 
memprihatinkan mengingat sektor 
jasa jadi andalan di era MEA sekarang.

Catatan positif justru dimiliki 
Filipina dan Thailand yang bisa 
bertahan bahkan untung dari 
sektor perdagangan yang satu ini. 
Keterbatasan sumber daya manusia 
yang dialami beberapa negara, bisa 
dengan baik dimanfaatkan oleh 
Filipina. Sampai saat ini ekonomi 
negara kepulauan ini ditopang dari 
sektor jasa penyedia tenaga kerja. 
Sementara di Malaysia, Singapura, 
Thailand, dan Vietnam, soal 
komunikasi dan transportasi yang 
jadi andalan.

 Tapi Kementerian Tenaga 
Kerja tak hanya diam. Akar 
problemnya ditemukan, tenaga kerja 
nasional terbelenggu keterbatasan 
skill. Masih tingginya angka 
pengangguran di level sarjana, 
melahirkan spekulasi kebutuhan 
akan BLK itu tadi. Maka dari itulah 
pengadaan BLK yang profesional 
dan berkelas internasional digenjot. 
Terlebih saat beberapa negara di Asia, 
bahkan dunia, mulai memfokuskan 
tenaga kerjanya pada perbekalan 
keterampilan bersertifikat profesi. 

“Sekarang ini ada 279 BLK di 
seluruh Indonesia. Terdengarnya 
banyak, tapi sebenarnya masih sangat 
sedikit. Kita kan punya 520 daerah, 
artinya belum semua kabupaten 
ada. Untuk itulah penggenjotan BLK 
dinilai sudah urgensi,” tegasnya. 

 Selain itu, bidang usaha jasa 
lainnya yang juga butuh diperhatikan 
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dalam MEA adalah sektor usaha 
telekomunikasi. Mengapa komunikasi 
dianggap dijadikan andalan di 
era MEA ini? Sudah tiga tahun ke 
belakang pertumbuhan di bidang 
telekomunikasi itu sampai pada rata-
rata 10% per tahunnya. Kita tentu 
tahu, sektor lainnya paling banter 
cuma sampai 5% saja tumbuhnya. 
Disadari atau tidak, persaingan usaha 
telekomunikasi di Indonesia sangat 
dinamis. Terutama untuk mereka yang 
melakukan usaha telekomunikasi 
sebagai penyedia layanan atau provider. 

BUMN punya Telkom untuk 
mewakili lomba, sementara dari sisi 
swasta sangat menjamur perusahaan-
perusahaan telekomunikasi. Hitung 
saja, perusahaan macam Excelcomindo 
Pratama dan Bakrie Telecom sangat 
banyak di Indonesia. Ada pula pesaing 
dari pihak asing layaknya Indosat 
yang juga meramaikan persaingan 
telekomunikasi Indonesia.

Memang dilihat dari pengguna 
internet, jumlah penggunanya di 
Indonesia tak lebih dari 100 juta 
jiwa. Angka ini jauh tertinggal 
dibandingkan negera ASEAN lainnya. 
Namun, dari sisi pengusaha yang 
sudah terbiasa bersaing antara 
BUMN, swasta, dan asing tentu 
memberikan potensi tersendiri bagi 
Indonesia. Pengusaha telekomunikasi 
Indonesia tak akan lagi gagap dalam 
menapaki MEA. Ini merupakan modal 
penting. Jika ruang bagi investasi 
asing dalam bidang telekomunikasi 
disepakati di angka 70%, mau tak 
mau, pengusaha lokal akan dipaksa 
bersaing dengan mereka yang dari 
luar. Terlebih, angka ini bisa dibilang 
paling besar keleluasaannya di ASEAN 
dibandingkan negara-negara lain yang 
mentok di 65%.

Optimalisasi Industri
Dari beberapa opsional prioritas 

tadi, sektor industri sudah lebih 
dulu menjanjikan bagi Indonesia. 
Hanya saja industri Indonesia sendiri 
sampai saat ini masih bertumpu 

pada ekspor bahan mentah. Namun 
Menteri Perindustrian, Saleh Husin, 
menegaskan optimistisnya. Target 
pertumbuhan di tahun ini, seperti 
industri pengolahan, sekitar 5,7%. 
Kalau tahun lalu, sekitar 5,2%. 

“Jumlah itu masih tetap di atas 
pertumbuhan ekonomi yang berkisar 
4,73%. Jika kita bandingkan dengan 
negara lain, pertumbuhan Indonesia 
cukup bagus. Dibanding Singapura, 
drop-nya minta ampun, malah mereka 
minus. Di beberapa negara lain, 
pertumbuhannya ada yang sekitar 
1–2%. Namun, dengan situasi ekonomi 
global saat ini, pertumbuhan ekonomi 
di dalam negeri memang ikut 
terpengaruh,” ujarnya, saat ditemui 
tim Swantara, di Jakarta, Maret lalu. 

Memang, lanjutnya, kalau kemarin 
itu agak melambat. Selain karena 
ekonomi global, juga dipengaruhi 
oleh belanja APBN yang tahun lalu 
baru cair pada Mei–Juni. “Di daerah 
sama sekali stop. Sekarang ini kan 
beda. Misalnya belanja kementerian 
atau lembaga, anggarannya cukup 

besar, begitu masuk Januari lalu, kan 
mereka langsung kerja. Begitu juga 
di daerah. Perputaran ekonominya 
pun langsung bergerak, terutama 
di bidang infrastruktur, mulai dari 
bahan bangunan, transportasi, 
penginapan, sampai restoran. Beda 
halnya dengan awal 2015 lalu yang 
belanja pemerintahnya baru jalan 
pada Mei atau Juni. Jadi, saya yakin 
pertumbuhan industri kita tahun ini 
akan lebih baik dibanding 2015 lalu 
walaupun situasi ekonomi global 
masih belum baik,” imbuhnya. 

Untuk ekspor manufakturnya 
masih jauh panggang dari api. 
Kondisi ini akan menyebabkan usaha 
manufaktur jadi anak bawang dalam 
menyumbang produk domestik 
bruto (PDB). Sejak memasuki abad 
21, manufaktur hanya menyumbang 
tak kurang 21,6% dari total PDB 
yang ada. Itu pun tiap tahunnya 
selalu mengalami penurunan sejak 
masa jayanya 1995. “Malaysia dan 
Filipina juga sebenarnya terus 
mengalami penurunan dari hasil 
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manufakturnya sejak tahun yang 
sama dengan Indonesia. Bahkan pada 
2009, Filipina menjadi negara yang 
sumbangan industri manufakturnya 
paling rendah se-ASEAN. Di sisi lain 
Kamboja, Thailand, dan Vietnam 
malah mengalami peningkatan 
indeks partisipasi dari industri 
manufakturnya,” sambung pria yang 
lahir di Rote, Nusa Tenggara Timur 
itu. 

Tak heran jika Indonesia juga 
memiliki peningkatan pendapatan 
per kapita yang rendah, yaitu US$302. 
Sementara negara-negara ASEAN 
lain sudah jauh di atas itu. Singapura 
misalnya, peningkatan pendapatan 
per kapitanya sudah mencapai 
US$8.189. Disusul Malaysia dengan 
US$1.426 dan Thailand US$1.053.

Kondisi ini belum apa-apa. Banyak 
faktor lain yang memperlihatkan 
perkembangan ekonomi Indonesia, 
terutama dalam 15 tahun terakhir bak 
kapal hendak karam. Jika dihitung 
secara umum, peningkatan ekonomi 
Indonesia tak pernah bergeser dari 
rata-rata 2,73%-5,89% tiap tahunnya. 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
ini benar-benar dipengaruhi oleh 
tingginya biaya logistik yang harus 
dikeluarkan di Indonesia. Sudah tentu 
kondisi ini akan memengaruhi harga 
barang yang ada di pasar. Dengan 
harga logistik yang terus melambung, 
harga barang akan berjalan sejajar.

Sepintas gambaran di atas 
menjelaskan mengapa Indonesia 
tak mampu menyerap sebagian 
besar tenaga kerjanya masuk sektor 
industrinya. Pada 2012 daya serap 
sektor industri memang cukup baik 
dibandingkan dengan Vietnam, 
Thailand, dan Filipina. Namun, ini 
tak menjawab tantangan globalisasi 
pasar yang ada. Buktinya tenaga 
kerja Indonesia masih banyak yang 
memilih merantau ke luar negeri 
untuk mendapatkan penghidupan.

Sementara pekerja dari negara lain 
terus berdatangan ke Indonesia. Dari 
negara-negara ASEAN, mereka yang 

datang ke Indonesia rata-rata jadi bos. 
Pekerja dari Indonesia yang berada di 
luar negeri hanya jadi pekerja kerah 
biru atau buruh kasar saja. Tentu 
kondisi ini meresahkan Indonesia. 
Sebab, dengan daya saing yang kecil, 
Indonesia tak akan mampu menguasai 
industri regional dan global.

Badan Pusat Statistik (BPS) 
mengeluarkan pernyataan bahwa 
total investasi asing ke Indonesia 
sebenarnya sedang mengalami 
peningkatan. Dari yang tadinya hanya 
US$19,5 miliar pada 2011, berubah 
menjadi US$28,6 miliar pada tahun 
2013. Ini artinya dalam waktu 2 
tahun, investasi Indonesia meningkat 
sebesar 48,2%. 

“Kalau 2015 lalu memang ada 
kekhawatiran menghadapi MEA, 
misalnya kita akan dibanjiri tenaga 
kerja asing, dalam hati saya berkata, 
‘Apanya yang mau ditakuti?’ Buktinya, 
sudah dua bulan ini biasa-biasa saja. 
Tidak ada satupun pekerja yang mau 
pindah dengan pendapatan yang lebih 
rendah. Makanya, kita tidak perlu 
takut. Justru yang seharusnya takut 
itu Malaysia. Sebab, mereka akan 
diserbu tenaga kerja kita yang pindah 
ke sana. Mungkin yang ditakutkan 
ini adalah mereka yang di tingkatan 
kerja level atas, misalnya manajer,” 
tambahnya. 

Pada akhirnya efisiensi dan 
produktivitas perdagangan dalam 
negeri wajib dioptimalkan. Dua 
hal ini saling berhubungan. Jika 
hendak meningkatkan produktivitas, 
pemerintah harus menerapkan 
efisiensi perdagangannya dulu. 
Soal jaminan kemudahan modal 
untuk para pelaku bisnis bisa jadi 
salah satu cara mengefisienkan 
sistem dagang dalam negeri. Dengan 
adanya jaminan kemudahan, para 
pelaku bisnis tak akan segan 
lagi mencari dana pinjaman 
modal dari bank-bank yang 
ada di Indonesia. Cara ini 
akan dapat meningkatkan 
mutu ekspor Indonesia. 

Dengan meningkatnya mutu 
ekspor dibandingkan impor, berarti 
produktivitas Indonesia dalam neraca 
positif.

Kementerian Perindustrian 
menyatakan targetnya untuk 
memiliki 9.000 unit industri besar 
baru dalam empat tahun ke depan. 
Sementara untuk unit usaha 
kecilnya ditargetkan 20.000 unit 
sudah terbentuk pada 2019. Bukan 
tak mungkin target ini bisa segera 
tercapai kalau kondisi perdagangan 
Indonesia terus dalam tren positif. 
Untuk targetnya ini, pemerintah 
tak hanya bisa meningkatkan daya 
produksi industri saja, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan volume 
unit industri itu sendiri. Kemenperin 
bisa juga menerapkan sistem investasi 
asing dan domestik yang bagus. 

Pemberesan masalah birokrasi, 
regulasi, dan kelembagaan ini akan 
menciptakan iklim persaingan yang 
kondusif di Indonesia. Pada akhirnya, 
hal ini akan kembali lagi kepada 
tujuan utama, yaitu membentuk 
produk manufaktur yang meningkat 
dan berkualitas. Di titik inilah, BKPM 
masuk menjadi “juru selamatnya”. 
Tentunya jika ujung-ujungnya 
memang investasi. 
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Terbukanya Peluang 
Investasi
Pintu gerbang telah dibuka lebar. Presiden Joko Widodo 
mengundang siapa saja yang hendak berinvestasi. 
Sebagai bayarannya, jaminan kemudahan dan 
keuntungan besar-besaran. Sektor mana yang paling 
dibutuhkan?

Siapa tidak tergiur dengan 
Indonesia? Dilimpahi 
sumber daya, dikaruniai 
wilayah yang begitu 
luas dan strategis. Belum 

lagi keindahan alamnya—yang 
bisa menarik perhatian wisatawan 
rela merogoh koceknya untuk 
sekadar melancong memanjakan 
mata. Tak hanya pusat, hingga 
pelosok Nusantara pun jadi target 
pengunjung lantaran tak mempunyai 
pemandangan setara di negaranya. 
Sayang bagi Indonesia, tak semua 
akses sudah dalam keadaan baik. Hal 
inilah yang melatari infrastruktur jadi 
pekerjaan rumah utama saat ini. 

Ya, semua upaya kini mengarah ke 
infrastruktur. Transportasi jadi salah 
satunya, khususnya laut yang memang 
harus benar-benar jadi perhitungan. 
Namun Pemerintah tentunya tak 
mau asal-asalan. Salah pembangunan 
infrastruktur transportasi laut 
malah akan merugikan. Sementara 
hitung-hitungannya jelas, seharusnya 
Indonesia akan menang besar di sektor 
ini. Sebab, tak hanya soal pariwisata, 
melainkan perdagangan bersifat 
internasional yang bisa menyentuh 
sektor lain, macam lapangan kerja 
dan jasa. 

Untuk perdagangan, selama ini 
baru Tanjung Priok dan Tanjung Perak 
saja yang bisa digolongkan dalam 

pelabuhan bertaraf internasional. 
Tapi lagi-lagi setumpuk masalah ada 
di dua pelabuhan besar Indonesia 
itu. Pemerintah harus mulai 
memperhatikan masalah lamanya 
bongkar muat sampai tak pernah 
ditambahnya kemudahan 
pelayanan di sana. Kondisi 
ini tentu akan mengganggu 
dari sisi biaya logistik yang 
dibutuhkan setiap kali kapal 
transit di Indonesia. 
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Menurut indeks kinerja logistik 
(LPI) Indonesia menempati urutan 
53 dunia. Kalah jauh dibandingkan 
Singapura yang ada di posisi 5 atau 
Thailand di posisi 35. Biaya logistik 
yang dibutuhkan untuk bersandar 
di pelabuhan kita bahkan mencapai 
24,6%. Terhitung yang paling tinggi 
jika dibandingkan dengan rata-rata 
biaya logistik Singapura yang ada di 
bawah 8%.

“Maka dari itu sesuai instruksi 
Presiden, didirikanlah Pusat Logistik 
Berikat (PLB). Ini sudah diresmikan 
dan ada 12 investor yang berminat. 
Kami akan upayakan di berbagai area 
dan dorong lebih besar lagi bersama 
Kementerian Keuangan supaya cepat 

direalisasikan,” kata Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
Franky Sibarani, saat didatangi tim 
Majalah Swantara, di kantornya, akhir 
Maret lalu. Menurutnya, adanya PLB 
ini membuat Indonesia tidak perlu 
mengimpor beberapa produk strategis 
lagi. “Tidak impor lagi dari Malaysia 
dan Singapura. Jadi justru pusat 
logistiknya kita hadirkan di Indonesia 
supaya lebih efisien dan efektif dari 
sisi logistik dan resort bahan bakunya,” 
imbuhnya. 

Ya, peran BKPM, selain mengatur 
koordinasi, juga menjembatani 
investor bertemu dengan pemegang 
kepentingan. “Untuk itulah kami 
semakin aktif mendatangkan 

investor dari luar. Yang sudah ada 
kita tingkatkan, yang belum kita 
datangi dan ajak untuk berinvestasi. 
Kami fasilitasi dan bantu apa saja 
keluhan dan rintangan yang kerap 
membuat mereka ragu menaruh 
kepercayaannya di sini. Tentunya 
investasi bisa dalam bidang apa saja,” 
sambungnya.  

Sesuai instruksi Presiden, 
lanjut ayah tiga anak ini, ada lima 
prioritas yang diusung BKPM untuk 
para investor saat ini. Pertama, 
infrastruktur yang mencakup energi 
dan transportasi tadi. Lalu industri, 
pertanian, maritim, dan pariwisata 
serta kawasan ekonomi. Untuk 
yang disebut terakhir tergolong 
“super” prioritas lantaran kunjungan 
wisatawan dari dalam dan luar 
negeri memiliki grafik positif dalam 
tiga tahun belakangan. Terlebih 
saat kompetitor ASEAN seperti 
Thailand dan Malaysia sudah mampu 
mendatangkan lebih dari 25 juta 
wisatawan ke negaranya pada 2014. 

Dengan potensi serupa, di tahun 
yang sama Indonesia hanya berhasil 
membawa pulang 9,44 juta wisatawan. 
Angka pendapatannya saja hanya 
US$10,3 miliar. Tentu ini masih jauh 
dari kata sukses dalam bersaing. Usut 
punya usut, kondisi ini dipengaruhi 
dan akan terus dipengaruhi oleh 
pelemahan rupiah tahun-tahun 
terakhir. Di era MEA yang seharusnya 
Indonesia bisa mendapatkan outbound 
tourists sebanyak 7,9 juta, nyatanya hal 
itu masih sulit terjadi. Minat orang 
Indonesia untuk bepergian ke luar 
negeri jadi menurun karena nilai 
rupiah. 

Satu-satunya yang tak jadi rapor 
merah untuk Indonesia adalah 
sektor keuangan dan perbankan. Tak 
jadi rapor merah karena Indonesia 
menjadi negara paling terbuka dalam 
menerima dana asing melalui bank-
bank yang buka di Indonesia. Ini 
tentu akan menciptakan stabilitas 
bagi Indonesia, terutama kalau dana 
asing ini bisa diimplementasikan jadi 
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modal pembangunan infrastruktur 
Indonesia.

Dana asing yang masuk lewat 
bank ini bisa jadi penyegaran bagi 
Indonesia. Soalnya untuk berharap 
dari investasi asing secara langsung 
ke Indonesia, bisa jadi hal yang 
rumit juga—walaupun sebenarnya 
peraturannya sendiri sudah jauh-
jauh dari disepakati. Kesepakatan 
dalam ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement (ACIA) sebagai kesepakatan 
paling mutakhir nyatanya tak 
sanggup memberi dampak besar 
untuk perputaran modal investasi di 
ASEAN. Investasi asing yang masuk 
ke ASEAN sampai saat ini terjadi 
tak merata. Hampir setengah dari 
total nilai investasi asing diserap 
oleh Singapura. Sumber investasi ini 
muncul dari Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) 
yang berisikan Jepang, Amerika, dan 
negara-negara Eropa.

Sumber investasi lain yang 
berpotensi mengembangkan ASEAN 
adalah investasi antarnegara-negara 
ASEAN. Pada 2014 nilai investasinya 
sudah mencapai angka US$24,3 
triliun. Ini meningkat yang tadinya 
hanya 8% pada 2000 menjadi 18% dari 
total investasi di ASEAN pada 2014. 
Nah, sektor yang sebenarnya paling 
penting untuk segera disepakati 
adalah mobilitas tenaga kerja. Jika 
pasar tunggal sudah terwujud 100%, 
lalu lintas tenaga kerja yang ada di 
ASEAN ini jadi problem paling besar 
akhirnya. Sebab, sesulit-sulitnya 
mengatur barang atau layanan jasa, 
lebih sulit lagi mengatur pergerakan 
manusia. 

Selain itu, Indonesia juga bisa 
berkaca kepada Malaysia yang sudah 
mulai bersiap sejak 2000. Malaysia 
di bawah bimbingan Kementerian 
Pendidikannya membentuk Program 
Pelancong Pelajar. Program ini 
merupakan semacam ekstrakurikuler 
yang mewajibkan para siswa dan juga 
orang tua siswa untuk berwisata di 
dalam negeri.

Strategi jitu yang bisa dimainkan 
Indonesia dalam sektor ini adalah 
dengan melakukan kerja sama 
komparatif bersama negara-negara 
ASEAN. Indonesia bisa memanfaatkan 
misalnya keunggulan pariwisata 
yang dimiliki Thailand dan Malaysia 
untuk menarik turis-turis juga 
datang ke Indonesia. Jadi dalam 
menghubungkan destinasi wisata, 
tak hanya sebatas wilayah nasional 
saja seperti di Thailand. Harus sudah 
mulai dilakukan kerja sama regional 
untuk memberikan paket wisata yang 
menarik untuk wisatawan.

Manfaatkan Momentum 
Ibarat peribahasa sekali 

dayung dua-tiga pulau terlampaui, 
Pemerintahan Jokowi-JK yang punya 
cita-cita memanfaatkan potensi 
maritim tentu jadi kabar gembira 
untuk sektor usaha ini. Paling tidak, 
diharapkan akan ada perubahan 
besar dalam beberapa waktu ke 
depan mengenai infrastruktur laut 
Indonesia. Sebab dengan menyatunya 
pasar Asia Tenggara dalam MEA, 
layanan jasa laut ini cukup bertambah 
luas bentuknya.

Pemeliharaan kargo maritim, 
pernyimpanan dan pergudangan, 
agen transportasi, pengemasan, dan 
jasa kepabeanan baru sedikit dari 
banyak usaha yang bisa dilakukan 
di era MEA kini. Pemerintah harus 
didorong untuk melakukan alih 
teknologi untuk meningkatkan 
kinerja pelabuhan-pelabuhannya. 
Selain itu, Indonesia juga harus 
mulai memikirkan investasi swasta 
asing yang bisa digunakan untuk 
meningkatkan kualitas kapal-
kapalnya.

Transportasi laut baru satu dari 
banyaknya jenis usaha transportasi 
yang bisa dilakukan oleh Indonesia. 
Sektor lain yang diharapkan juga bisa 
memberikan keleluasaan bagi sektor 
swasta untuk berkembang adalah 
transportasi udara. Bidang ini juga 
diharapkan mampu meredam defisit 

sektor jasa.
Jokowi-JK dalam RPJMN 2014-

2019 memang mengusung pariwisata 
sebagai salah satu program kerjanya. 
Rancangan ini juga menargetkan 
20 juta wisatawan diraih pada 2019 
nanti. Untuk mencapai target ini, 
tentu kita tak bisa menggantungkan 
diri kepada tren linear yang sedang 
terjadi di Indonesia atau di dunia.

Tak ada salahnya mulai belajar 
dari Thailand dalam mengelola 
sektor pariwisatanya. Di Thailand, 
jasa perjalanan wisata sudah 
dilakukan pemerataan. Misalnya, 
menghubungkan Phuket di sebelah 
barat, Nakhon Ratchasima di sebelah 
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Timur, Songkhla di selatan, dan 
Chiang Mai di utara merupakan 
program dasar dari wisata Thailand. 

Bidang lainnya yang sarat 
investasi dan juga butuh diperhatikan 
dalam MEA adalah sektor usaha 
telekomunikasi. Mengapa komunikasi 
dianggap dijadikan andalan di 
era MEA ini? Sudah tiga tahun ke 
belakang pertumbuhan di bidang 
telekomunikasi itu sampai pada rata-
rata 10% per tahunnya. Kita tentu 
tahu, sektor lainnya paling banter 
cuma sampai 5% saja tumbuhnya.

Disadari atau tidak, persaingan 
usaha telekomunikasi di Indonesia 
sangat dinamis. Terutama untuk 

mereka yang melakukan usaha 
telekomunikasi sebagai penyedia 
layanan atau provider. BUMN punya 
Telkom untuk mewakili lomba, 
sementara dari sisi swasta sangat 
menjamur perusahaan-perusahaan 
telekomunikasi. Hitung saja, 
perusahaan macam Excelcomindo 
Pratama dan Bakrie Telecom sangat 
banyak di Indonesia. Ada pula pesaing 

dari pihak asing layaknya Indosat 
yang juga meramaikan persaingan 
telekomunikasi Indonesia.

Memang dilihat dari pengguna 
internet, jumlah penggunanya di 
Indonesia tak lebih dari 100 juta 
jiwa. Angka ini jauh tertinggal 
dibandingkan negera ASEAN lainnya. 
Namun, dari sisi pengusaha yang 
sudah terbiasa bersaing antara BUMN, 
swasta, dan asing tentu memberikan 
potensi tersendiri bagi Indonesia. 
Pengusaha telekomunikasi Indonesia 
tak akan lagi gagap dalam menapaki 
MEA. 

Ini merupakan modal penting. 
Jika ruang bagi investasi asing dalam 
bidang telekomunikasi disepakati di 
angka 70%, mau tak mau, pengusaha 
lokal akan dipaksa bersaing dengan 
mereka yang dari luar. Terlebih, 
angka ini bisa dibilang paling 
besar keleluasaannya di ASEAN 
dibandingkan negara-negara lain 

yang mentok di 65%.
Meningkatnya bisnis 

telekomunikasi di Indonesia 
sebenarnya akan berefek 

langsung kepada 
meningkatnya bisnis 
online. Sejumlah 100 
juta jiwa pengguna 
layanan internet akan 
ramai-ramai mencari 
peluang dalam pasar 

maya tersebut. Kebiasaan 
beralih dari pasar 

sebenarnya menuju pasar 
online atau ecommerce ini tentu 

harus diwaspadai pula.
Indonesia utamanya harus 

mendorong ASEAN untuk melakukan 
liberalisasi telekomunikasi dengan 
pihak di luar ASEAN. Ini penting 
dilakukan agar tak lagi ada penyedia 
layanan online populer dari Eropa 
atau Amerika masuk ke ASEAN 
tanpa ada investasi sepeser pun. Bisa 
jadi bahaya untuk Indonesia yang 
sebenarnya sudah terbiasa bersaing 
dan memiliki potensi menguasai jasa 
telekomunikasi di MEA.
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Membenahi diri merupakan jalan terakhir Indonesia untuk mendapat keuntungan 
lewat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  Tak sembarangan tebang kebijakan 
dan pilih sektor. Sementara karut-marut fokus yang dimiliki Indonesia harus 
segera pula diselesaikan.

Indonesia masih kalah jauh dari 
Thailand dan Malaysia soal 
persiapan menghadapi MEA. 
Ketika dua negara tetangga 
itu sudah terang-terangan 

mempromosikan MEA di negaranya, 
Indonesia masih saja ketakutan 
dengan tangan asing. Mau sampai 
kapan hal ini berlangsung? 

 “Penyatuan pasar nasional 
menjadi pasar regional memang akan 
melahirkan berbagai polemik. Seperti 

dua sisi keping mata uang, MEA 
memiliki sisi membangun sekaligus 
mengancam bagi Indonesia. Sektor 
industri Indonesia akan mendapatkan 
peluang untuk berkembang karena 
pasar yang tadinya terbatas hanya 
di Indonesia, kini akan meluas ke 
seluruh wilayah ASEAN. Sementara, 
harus pula diakui bahwa meluasnya 
pasar ini akan mengancam persaingan 
dagang yang tadinya sudah nyaman,” 
ujar Prof. Dadan Umar Daihani, 

Tenaga Profesional 
Bidang Ekonomi Lembaga 
Ketahanan Nasional 
Republik Indonesia 
(Lemhannas RI), kepada 
Majalah Swantara, beberapa 
waktu lalu. 

Pertanyaannya adalah, pertaruhan 
seperti apa yang dihadapi oleh 
Indonesia? Melalui MEA 
Indonesia akan terdorong 
sisi ekonominya. MEA akan 

Menawar Pilihan Indonesia
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menjadi semacam jalan pintas menuju 
era kemajuan. Yang harus disadari, 
dengan atau tanpa MEA industri lokal 
Indonesia sebenarnya memang harus 
segera dikembangkan. K o n d i s i 
ekonomi Indonesia memang sedang 
mencapai titik nadir lepas dari tahun 
1998. Pajak, suku bunga tinggi, dan 
nilai rupiah yang berfluktuatif, dan 
biaya impor bahan baku yang kian 
mencekik, merupakan segelintir dari 
banyak persoalan yang melemahkan 
daya saing Indonesia. Industri-
industri yang dulunya sempat jadi 
andalan Indonesia, seperti tekstil, 
makin meringkuk diserang kemajuan 
negara lain. 

Jika ini terus berlangsung, tak 
ayal tenaga kerja Indonesia yang 
melimpah hanya akan jadi pembantu 
di negeri orang dan melamun di negeri 
sendiri. Begitu juga soal sumber daya 
alam. Tinggal tunggu waktu saja 
sedikit demi sedikit potensi Indonesia 
berpindah tangan kepada asing tanpa 
ada penawaran apa pun. Tapi kita 
tidak boleh pesimis dan berpangku 
tangan melihat kondisi ini. Indonesia 
tak boleh dibangun dengan semangat 

malas-malasan. Setidaknya 
dari sisi manusianya yang 
harus lebih dulu berbenah 
dan memperkuat mental 
diri untuk menghadapi 
pasar tunggal ASEAN.
Merumuskan kebijakan 

industri dan terobosan peraturan 
baru tak lagi punya waktu. 

Kini pemerintah harus 
menyadari bahwa 

sekarang bukan lagi 

waktunya mempersiapkan kebijakan 
atau mulai membidik sektor-sektor 
strategis, akan tetapi sekarang adalah 
waktunya menjalankan strategi. Jika 
memang tak sempat merancang, 
paling tidak keputusan harus diambil 
dalam waktu yang singkat.

Sementara itu, Ekonom Didik 
J. Rachbini berpendapat bahwa 
Indonesia bisa bertumpu pada 
sektor industri dan jasa. Sembari 
membenahi infrastruktur ekonomi 
yang mengarah untuk lebih 
produktif, membangun kebijakan 
yang memihak kepada kepentingan 
pelaku usaha domestik akan menjadi 
arti penting buat Indonesia. Tentu 
saja semua itu didasari dengan 
pengembangan ilmu pengetahuan di 
tiap sektor. Selebihnya tinggal cara 
Indonesia membangun citra negara 
yang positif dan menguntungkan 
untuk menjalankan usaha atau 
berinvestasi dan mempromosikan  
MEA lebih gencar.

“Dalam upayanya menuju 
kemakmuran lewat MEA, industri-
industri prioritas butuh lebih banyak 
terobosan dari sekadar insentif fiskal. 

Pemerintah harus memberikan 
jaminan biaya produksi awal 
sebuah industri tak melonjak tajam 
melalui berbagai kebijakannya. Tak 
sekadar memberikan suntikan lewat 
menaikturunkan bahan bakar minyak 
dan tarif dasar listrik,” ujarnya kepada 
Majalah Swantara, Februari silam

Paling tidak, lanjutnya, dengan 
sokongan dari pemerintah itu, pelaku 
bisnis akan lebih konsisten dalam 
menjalankan usahanya. Konsistensi 

Pada akhirnya, dari segala pilihan 
yang bisa diambil dan dikerjakan 
oleh Indonesia, fokus dan 
komitmen akan menjadi kunci 
pokok keberhasilan Indonesia 
menghadapi MEA
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dalam menjalankan usaha ini penting 
bagi mereka yang bergerak di industri 
hilir. Rasanya sudah tak perlu malu-
malu lagi Indonesia untuk belajar 
kepada Malaysia dalam mengatur 
industri kelapa sawitnya. Mereka 
mampu mengembangkan industri ini 
menjadi pemasok ekspor dan menarik 
tenaga kerja asing.

Prof. Dadan kembali 
menambahkan bahwa jika Indonesia 
mampu mengembangkan industri 
hilir sawit dengan baik, untuk 
sementara waktu industri ini dapat 
menopang perekonomian. Untuk itu 
Indonesia bisa sembari menguatkan 
lagi sektor padat karyanya. Tekstil, 
alas kaki, makanan-minuman, 
elektronik, dan lain-lain tak boleh 
kalah start. Industri-industri ini yang 
sudah sejak lama menjadi andalan 
Indonesia, harus segera disinergikan 
dengan sistem perdagangan regional.

Boleh percaya boleh tidak, sinergi 
antara sektor industri dan sistem 
perdagangan akan mampu menolong 
Indonesia bersaing dalam MEA. 
“Pengaturan kebijakan perdagangan 
untuk tak lagi memunggungi 
pengembangan industri lokal, bisa 
jadi membuat pelaku dagang lebih 
leluasa berkembang. Namun, tetap 
diingat bahwa aneka produk yang 
masih prematur harus tetap dalam 
perlindungan. Jangan sampai layu 
sebelum berkembang,” imbuhnya. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, 
tak mungkin masing-masing sektor 
dapat berkembang tanpa ada sinergi 
antarsektor. Industri domestik bakal 
lebih moncer kalau infrastruktur 
yang ada tak ketinggalan zaman. 
Karena itu, kebijakan pemerintah 
untuk menggenjot pembangunan 
infrastruktur dirasa sudah tepat.

Asal pembangunannya tak 
melenceng dari target pembangunan, 
termasuk di dalamnya pembangunan 
ekonomi, tak jadi masalah seberapa 
banyak dana yang digelontorkan 
untuk membangun wilayah 
Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan 

hub internasional misalnya, sudah 
sejak dulu infrastruktur ini perlu 
ditambah di Indonesia. Jangan cuma 
mengandalkan pelabuhan yang ada. 
Kita tentu sadar, masalah dwelling time 
di semua pelabuhan Indonesia masih 
karut-marut. 

Membangun pelabuhan di Maluku 
sebagai gerbang masuk perdagangan 
dari Asia Timur akan membuka 
peluang emas untuk Indonesia. 
Tiongkok, Jepang, dan Korea bisa 
dipotong kompas untuk masuk 
lewat Indonesia, bukan melulu lewat 
Singapura. Keberadaan pelabuhan hub 
internasional di kawasan Indonesia 
timur akan membuat ekspor-impor 
Indonesia lebih kompetitif, terutama 
dari segi waktu.

Peningkatan mutu tenaga kerja, 
timpal Didik, akan sangat diperlukan 
ketika nanti infrastruktur sudah 
beres dan industri-industri mulai 
menggeliat lagi. Di banding Singapura, 
Malaysia, dan Thailand memang upah 
buruh Indonesia masih lebih rendah. 
Namun itu bukan tanpa alasan, 
rendahnya upah buruh Indonesia 
karena memang tenaga kerja kita 
tak cukup mampu bersaing secara 
kemampuan individu.

Kondisi ini yang kemudian 
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membuat pekerja Indonesia mau 
dibayar murah. Nah, pada akhirnya 
pemerintah memang harus 
menyiapkan berbagai fasilitas, 
pelatihan, dan usaha-usaha lain untuk 
mengembangkan keahlian pekerja 
kita. Mulai dari pendidikan yang 
berkaitan dengan keahlian teknis 
sampai yang bersifat soft skill harus 
diadakan untuk pekerja kita.

Selanjutnya, mereka yang bekerja 
sebagai para ahli atau profesional 
juga harus didorong untuk segera 
melakukan sertifikasi profesi. 
Sertifikasi profesi ini tentu untuk 
mereka yang tercakup dalam Mutual 
Recognition Arrangement (MRA). Dengan 
begitu tak akan ada lagi yang namanya 
tertinggal dalam hal tenaga kerja. 
Toh, usaha-usaha di atas bukan cuma 

menguntungkan individu pekerja. 
Jika upah buruh meningkat, pajak 
penghasilan pun akan naik.

Indonesia juga tak boleh 
ketinggalan membidik sektor jasa 
untuk bersaing di MEA. Di kawasan 
ASEAN sektor jasa memiliki peran 
yang cukup besar. Kurang lebih 40% 
pendapatan kawasan ini berasal dari 
sektor jasa. Mulai dari jasa transportasi, 
kesehatan, sampai pariwisata jadi 
dagangan laris di Asia Tenggara.

Untuk Indonesia, bisa mulai 
mengembangkan jasa telekomunikasi 
dan pariwisata. Soalnya, dilihat dari 
jasa yang lain, dua bidang usaha ini 
memiliki potensi paling besar di 
Indonesia. Mungkin saja jika alokasi 
dana pengembangan wisata itu 
digunakan dengan baik, Indonesia bisa 

terlepas dari kebiasaan kekurangan 
pendapatan dari sektor jasa. Terobosan 
mutakhir juga harus segera dilakukan 
untuk dapat mengalahkan Thailand 
dalam merekrut turis asing.

Semuanya tadi memang tinggal 
soal promosinya saja. Tanpa promosi 
yang benar dan memiliki target yang 
tepat, percuma saja persiapan matang 
yang dilakukan. Belajarlah dari 
Thailand dengan memberikan ASEAN 
corner di berbagai kantor instansi 
pemerintahnya. Bukan tanpa arti 
penyediaan pusat-pusat penerangan 
ASEAN ini. Keberadaan mereka akan 
memberikan gambaran yang benar 
mengenai ASEAN dan MEA. Dengan 
informasi yang benar, tentu orang 
Indonesia tak akan salah ambil strategi 
untuk dirinya sendiri. Sebab, akar 
bangsa ini sudah pasti ada di masing-
masing individu di dalamnya. Jika 
individu di dalamnya berkembang, 
Indonesia pun berkembang.

“Pada akhirnya, dari segala 
pilihan yang bisa diambil dan 
dikerjakan oleh Indonesia, fokus dan 
komitmen akan menjadi kunci pokok 
keberhasilan Indonesia menghadapi 
MEA. MEA bukan momok. ASEAN 
membentuknya untuk kesejahteraan 
bersama. Tinggal seberapa berani 
Indonesia menawar pilihan yang ada,” 
tutup Dadan. 
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Mengapai Posisi Jawara MEA
Dr. Enny Sri Hartati
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Pasar bebas bernama 
Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) sudah 
dibuka sejak 1 Januari 
2016 yang lalu. Pergerakan 

bebas arus barang dan jasa diantara 
10 negara anggota ASEAN, sudah 
benar-benar tidak dapat dihindari. 
Dengan adanya penghilangan tarif 
perdagangan dan kemudahan prosedur 
kepabeanan maka kompetisi menjadi 
betul-betul terbuka. Konsekuensinya, 
siapa yang akan menjadi jawara sangat 
ditentukan oleh tingkat efisiensi dunia 
usaha. 

Di tengah perlambatan ekonomi 
dunia, tentu tidak dapat dipungkiri 
daya beli masyarakat juga menurun, 
termasuk daya beli masyarakat di 
kawasan ASEAN. Bahkan daya beli 
masyarakat di Indonesia  mengalami 
penurunan yang sangat signifikan. 
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga 
yang biasanya diatas 5 persen, pada 
tahun 2015 hanya tumbuh 4,9 persen. 

Padahal konsumsi rumah tangga 
merupakan kontributor terbesar 
dalam pembentukan produk domestik 
bruto (PDB), sekitar 56 persen.   

Penurunan daya beli masyarakat 
memiliki pengaruh yang sangat 
signifikan terhadap pola konsumsi 
masyarakat (consumer behavior). Dengan 
pendapatan riil yang terbatas dan 
menurun, maka prefrensi dan pilihan 
masyarakat terhadap barang yang 
akan dikonsumsi lebih ditentukan 
oleh kemampuan akses. Artinya 
harga barang menjadi pertimbangan 
utama, dan kualitas barang nomor 
dua. Pemenuhan prioritas barang 
konsumsinya pun tentu didahulukan 
untuk barang-barang kebutuhan 
pokok. Jadi, ditengah himpitan daya 
beli, kampanye gencar “Aku Cinta 
Produk Indonesia” pun tidak akan 
efektif, jika harga produk dalam 
negeri lebih mahal dari produk impor. 

Terbukti, selama dua bulan pertama 
2016 kinerja neraca perdagangan 

Indonesia dengan negara-negara 
ASEAN semakin memburuk. Ekspor 
Indonesia ke ASEAN selama Januari – 
Februari 2016 menurun yaitu minus 
6,96 persen (yoy).  Sekalipun impor 
juga menurun sebesar minus 3,63 
persen (yoy). Secara keseluruhan, 
posisi neraca perdagangan Indonesia 
Januari-Februari 2016 memang masih 
dalam kondisi surplus. Pasalnya, impor 
bahan baku/penolong turun 53,65 
persen (yoy) dan impor barang modal 
turun 12,62 persen (yoy). Sayangnya, 
impor barang konsumsi mengalami 
kenaikan drastis sebesar 34,39 persen 
(yoy). Tekanan impor barang konsumsi 
terutama karena terjadi peningkatan 
impor yang cukup besar dari Thailand. 
Impor non migas Indonesia dari 
Thailand naik sebesar 11.18 persen, 
diantaranya karena tekanan impor 
produk pangan.

Posisi neraca perdagangan 
Indonesia dengan ASEAN, 
harus betul-betul dicermati, 
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utamanya oleh Pemerintah dan 
dunia usaha. Karena menjadi indikasi 
bagaimana posisi daya saing produk 
Indonesia setelah terbukanya MEA. 
Apakah Indonesia menjadi Jawara 
atau sebaliknya justru Indonesia akan 
menjadi penonton dan obyek dari 
MEA? Jika Indonesia hanya melihat 
posisi neraca perdagangan secara 
umum saja yang masih surplus, maka 
dalam hitungan bulan niscaya pasar 
Indonesia akan betul-betul menjadi 
penetrasi barang impor. Mengapa 
demikian? 

Pertama, posisi surplus neraca 
perdagangan hanya tipis sekali. 
Itupun karena didominasi oleh 
ekspor komoditas. Sementara 
harga komoditas masih dalam tren 
menurun dalam beberapa tahun ke 
depan. Kedua, impor bahan/baku 
penolong turun drastis sebesar 53,65 
persen (yoy). Ini mengindikasikan 
bahwa industri manufaktur dalam 
kondisi tekanan. Minimal investasi 
baru tidak cukup 
menggant ikan 
industri yang 

tutup. Sementara industri substitusi 
impor masih jalan di tempat. Artinya 
suplai produk-produk industri untuk 
kebutuhan pokok masyarakat bisa jadi 
juga menurun.  Ketiga, impor barang 
modal hanya turun 12,62 persen (yoy). 
Namun impor untuk kepentingan 
industri manufaktur turun drastis. 
Impor barang modal relatif tertahan 
karena adanya percepatan proyek 
infrastruktur yang membutuhkan 
impor modal cukup tinggi. Keempat, 
impor barang konsumsi melonjak 
drastis, 34,39 persen (yoy). Ini yang 
harus betul-betul diwasadai oleh 
semua pemangku kepentingan. 

Kunci mengendalikan penetrasi 
barang-barang impor tentu tidak 
mungkin lagi melalui berbagai 
barier dan upaya pelarangan impor. 
Apalagi impor dari Negara ASEAN 
tidak mungkin lagi dibendung 
dengan menaikkan tarif impor. Cara 
yang paling efektif mengendalikan 
impor tentu meningkatkan produksi 
dalam negeri dibarengi dengan 

meningkatkan efisiensi. Utamanya 
adalah menekan ekonomi 

berbiaya tinggi, baik yang 
terkait  biaya input faktor 
produksi, distribusi barang 
maupun berbagai proses 
administrasi dan perijinan. 
Konon, biaya transaksi di 
Indonesia bisa mencapai 
hampir 30 persen. Jika 
biaya diluar ongkos 
produksi barang ini 
dapat dipangkas niscaya 
produk Indonesia 
akan lebih efisien dan 

memiliki daya 

saing di pasar MEA.   
Sementara untuk meningkatkan 

ekspor, Indonesia harus fokus pada 
produk-produk yang memiliki 
nilai tambah dan daya saing tinggi. 
Karenanya, harus ada pemetaan 
produk  unggulan yang unik, seperti 
batik, tenun, produk herbal, industri 
agro, perikanan, industri berbasis 
karet, industri berbasis kayu, 
tekstil dan masih banyak lagi. Juga 
keragaman produk kuliner antar 
propinsi di Indonesia. Belum lagi 
berbagai industri kreatif dan inovatif 
seperti handicraft, home industry, 
furniture dan sebagainya.  Untuk itu 
harus ada dukungan pengembangan 
diversifikasi produk kreatif tersebut. 
Seperti kemudahan dan fasilitasi 
dalam hal labeling, packaging, ingredient. 
Dengan demikian, selain kemasannya 
menarik sekaligus adanya jaminan 
standar mutu. 

Peluang Indonesia menjadi jawara 
di pasar MEA sebenarnya sangat besar, 
diantaranya dengan memperkuat  
UMKM.  Indonesia memiliki sekitar 
55 juta usaha UMKM dan sekitar 
3,5 juta industri kecil menengah 
(IKM). Sayangnya, produk IKM masih 
memiliki pasar terbatas, sekitar 75 
persen hanya untuk pemenuhan 
konsumsi dalam negeri. Pasar IKM 
hanya terbatas di wilayah kabupaten, 
hanya sebagian kecil yang mampu 
menembus lintas wilayah provinsi, 
apalagi nasional. Padahal porsi 
terbesar, sekitar 40 persen, dari IKM 
bergerak di industri kreatif yang 
memiliki peluang ekspor sangat besar. 

Pasar bebas bersama MEA menjadi 
peluang bagi produk-produk IKM. 
Pemerintah memiliki peran penting 
untuk memfasilitas produk-produk 
IKM agar dapat menembus pasar 
ekspor. Melalui pola pembinaan dan 
pelatihan dapat meningkatkan kualitas 
produk IKM.  Ditambah informasi 
terkait dinamika permintaan pasar 
eskpor, membantu IKM menyesuaikan 
produknya dengan permintaan dan 
selera pasar. 
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Ketika Indonesia
Mengambil Manfaat

I Kadek Dian Sutrisna Artha
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 
Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Indonesia (LPEM-FEBUI).

MEA merupakan 
kelanjutan dari 
integrasi ekonomi 
yang sebenarnya 
sudah berlangsung 

sejak diterapkannya Asean Free Trade 
Area (AFTA) sejak tahun 1993. Menurut 
Pangestu dan ING (2015) MEA jauh 
lebih komprehensif dibandingkan 
dengan AFTA. MEA memiliki empat 
tujuan yang diwujudkan dalam empat 
pilar yaitu pertama, ASEAN sebagai 
pasar tunggal dan basis produksi; 
kedua, ASEAN sebagai kawasan 
berdaya saing ekonomi tinggi; ketiga, 
ASEAN sebagai kawasan dengan 
pengembangan ekonomi yang merata, 
dan keempat, ASEAN sebagai kawasan 
yang terintegrasi penuh dengan 
ekonomi global. Dari keempat pilar 
tersebut, sebagian besar fokus dari 
MEA diarahkan pada pilar pertama 
yaitu pasar tunggal dan basis produksi 
melalui bebasnya arus barang, jasa, 
modal, dan investasi serta tenaga kerja 
terdidik. 

Tercapainya integrasi ekonomi 
yang mendalam berupa pasar tunggal 
dan basis produksi, tentunya berkaitan 
dengan pilar-pilar lainnya. Misalnya 
pasar tunggal akan tercapai apabila 
pengembangan ekonomi antar negara 
anggota ASEAN merata dan memiliki 
daya saing tinggi. Di samping itu 
ASEAN juga harus terintegrasi secara 
global di mana usaha ini sudah 
terlihat dari dibukanya kerjasama 
ASEAN +6 yaitu ASEAN-China, ASEAN-
Jepang, ASEAN-India, ASEAN-Australia 
dan New Zealand, dan ASEAN-Korea. 

Menurut Soesastro (2008) bahwa 
ASEAN menjadi pasar tunggal dan 
basis produksi akan memberikan 
pasar yang lebih luas bagi konsumen di 
ASEAN untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsinya dan memberikan ruang 
yang lebih luas bagi produsen untuk 
melakukan kegiatan produksinya 
tanpa kekhawatiran akan adanya 
hambatan di masing-masing negara  
ASEAN. 

Banyak yang menganggap bahwa 
MEA merupakan agenda yang terlalu 
ambisius. Pendapat ini berdasarkan 
fakta bahwa sejak diterapkannya 
AFTA di tahun 1993 integrasi ekonomi 
di antara negara-negara ASEAN 
masih sangat terbatas. Ekspor di 
antara negara-negara ASEAN (intra- 
ASEAN exports) hanya mencapai 25.8% 
pada tahun 2013, sisanya adalah 
perdagangan ASEAN dengan negara-
negara non-ASEAN. Begitu juga 
dengan kegiatan impor antar negara-
negara ASEAN (intra-ASEAN imports) 
pada tahun 2013 hanya mencapai 
25.8%.

Ini artinya bahwa secara rata-
rata ASEAN lebih banyak melakukan 
aktivitas perdagangan dengan negara 
lain di luar negara-negara anggota 
ASEAN dibandingkan dengan negara-
negara anggota ASEAN. Terbatasanya 
perdagangan intra-ASEAN ini tidak 
seiring dengan rendahnya tarif antar 
anggota ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, 
Singapura, Thailand, Filipina, dan 
Brunei) yang sudah mencapai 2.39% 
pada tahun 2003 dan ditargetkan nol 
persen untuk semua negara ASEAN 

pada tahun 2015. 
Begitu juga dengan investasi 

asing langsung atau foreign direct 
investment (FDI) antar negara ASEAN 
masih terbatas. Data menunjukkan, 
dari total FDI di ASEAN, secara rata-
rata yang berasal dari ASEAN sendiri 
hanya 15% selama periode tahun 
2006-2008. Sedangkan sisanya adalah 
dari negara-negara lain di luar ASEAN 
seperti Jepang, USA, dan Eropa. 

Rendahnya integrasi ekonomi 
antar negara-negara ASEAN 
disebabkan oleh beragamnya tingkat 
pembangunan ekonomi, daya saing, 
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dan jumlah penduduk yang dimiliki 
oleh masing-masing negara ASEAN. 
Integrasi ekonomi yang diwujudkan 
melalui kerjasama ASEAN akan 
tercapai apabila masing-masing 
negara memiliki persepsi yang 
sama mengenai manfaat yang akan 
didapatkan dari integrasi ekonomi 
tersebut. Berdasarkan penelitian Chia 
(2013), keberagaman kondisi ekonomi 
menimbulkan perbedaan persepsi 
mengenai manfaat dan kerugian dari 
integrasi ekonomi. 

Kalau dilihat dari pendapatan 
per kapita, di satu sisi Singapore 

dan Brunei Darussalam memiliki 
pendapatan per kapita tinggi yaitu 
secara berurutan US$ 51.709 dan US$ 
41.127. Sedangkan Vietnam, Laos dan 
Cambodia memiliki pendapatan jauh 
lebih rendah yaitu secara berurutan 
US$1596, US$1399, US$946. Indonesia 
sendiri pendapatan per kapitanya 
termasuk negara berpendapatan 
menengah yaitu sebesar US$3.557. 

Selain itu, dalam hal daya saing kondisi 
negara-negara ASEAN juga beragam. 
Berdasarkan Global Competitiveness 
Index (GCI) pada tahun 2015, diantara 
negara-negara di dunia, Singapore 
berada di rangking 2, sedangkan 
Indonesia berada di rangking ke-37 
di bawah Malaysia (ranking 18) dan 
Thailand (rangking 32). Negara-negara 
seperti Laos dan Cambodia secara 
berurutan berada pada rangking 83 
dan 90. GCI ini mencakup beberapa 
aspek seperti kualitas institusi, 
infrastruktur, kualitas sumber daya 
manusia, inovasi, dan  aspek lainnya. 

Dilihat dari jumlah penduduk, pada 
tahun 2015, Indonesia merupakan 
negara berpenduduk terbanyak di 
ASEAN yaitu sebesar 255,5 juta jiwa 
atau sekitar 3,51% penduduk dunia. 
Sedangkan Singapore berpenduduk 
5,5 juta jiwa (0,076% total penduduk 
dunia). Selain keberagaman kondisi 
ekonomi, rendahnya integrasi ekonomi 
antar negara ASEAN disebabkan oleh 

kurangnya informasi tentang fasilitas 
dalam AFTA yang bisa dimanfaatkan 
oleh pengusaha terutama pengusaha 
skala menengah,kecil, dan mikro 
(UMKM). 

Dengan keberagaman kondisi 
ekonomi negara-negara ASEAN, 
bagaimana dampak dari MEA 
terhadap ASEAN secara umum dan 
terhadap masing-masing negara 
ASEAN? Secara teori, keterbukaan 
ekonomi akan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi karena akan 
terbuka pasar yang lebih luas baik 
bagi konsumen mapun produsen. 
Studi yang dilakukan oleh Plummer 
dan Chia (2009) menemukan bahwa 
dengan MEA kesejahteraan ekonomi 
ASEAN akan mengalami peningkatan 
di mana ukuran kesejahteraan di sini 
adalah Produk Domestik Bruto (PDB). 

Namun, dengan beragamnya 
kondisi negara-negara ASEAN maka 
MEA akan memberikan dampak yang 
berbeda antar negara. Dalam studi 
tersebut menemukan bahwa walaupun 
MEA meningkatkan kesejahteraan 
negara-negara ASEAN secara umum, 
namun distribusinya berbeda untuk 
masing-masing negara. Singapore dan 
Brunei Darussalam yang merupakan 
negara kecil dari sisi penduduk namun 
memiliki pendapatan per kapita tinggi 
akan menerima manfaat lebih besar. 
Sedangkan Indonesia sebagai negara 
dengan penduduk terbesar namun 
memiliki daya saing relatif rendah 
akan menerima manfaat lebih rendah. 

Begitu juga dengan negara-negara 
ASEAN lainnya seperti Vietnam 
dan Laos. Studi yang lain oleh 
Ariyasajjakorn, Gander, Ratanakomut, 
dan Reynold (2009) menemukan 
bahwa liberalisasi perdangan di 
ASEAN akan memberikan dampak 
yang lebih besar terhadap negara-
negara dengan perekonomian yang 
sudah maju (developed countries) 
dibandingkan negara-negara kurang 
maju (less-developed countries). 

Integrasi ekoonomi antar 
negara ASEAN akan meningkatkan 
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produksi dari barang-barang yang 
padat modal dibandingkan dengan 
barang-barang yang padat tenaga 
kerja. Tentunya hasil studi ini harus 
mendapatkan perhatian mengingat 
dalam pilar ketiga MEA, ASEAN akan 
diarahkan menjadi kawasan dengan 
pengembangan ekonomi yang merata. 

Meningkatkan Daya Saing Indonesia
Melihat dampak MEA berdasarkan 

studi tersebut diatas membawa rasa 
pesimis akan manfaat dan prospek 
dari MEA ke depan bagi Indonesia. 
Namun, suka ataupun tidak suka 
MEA sudah merupakan komitmen 
dari negara-negara ASEAN dan sudah 
mulai dilaksanakan sejak akhir 
tahun 2015. Hal yang lebih penting 
dipikirkan adalah apa yang harus 
dilakukan oleh Indonesia untuk 
mendapatkan manfaat yang lebih 
besar terhadap pelaksanaan MEA. 

Satu kata kuncinya adalah daya 
saing. Ini sesuai juga dengan pilar 
kedua dari MEA yaitu menjadikan 
ASEAN sebagai kawasan yang berdaya 
saing tinggi. Untuk meningkatkan 
daya saing Indonesia dalam MEA 
beberapa hal harus diperhatikan. 
Pertama meningkatkan syarat 
dasar (basic requirement) dari daya 
saing yaitu institusi, infrastruktur, 

dan kualitas sumber daya manusia. 
Kualitas Institusi Indonesia harus 
ditingkatkan dengan menciptakan 
pemerintahan yang bersih dari 
korupsi, transparan dan akuntabel, 
serta mampu menegakkan hukum. 

Kualitas institusi yang baik akan 
melahirkan kebijakan ekonomi 
yang efektif dan meningkatkan 
iklim investasi. Selanjutnya kondisi 
infrastruktur yang baik akan 
meningkatkan daya saing Indonesia. 
Dengan kualitas infrastruktur yang 
buruk berimplikasi pada biaya logistik 
yang tinggi sehingga harga barang-
barang ekspor Indonesia menjadi 
relatif mahal di pasar internasional. 
Berdasarkan Logistic Performance 
Index (LPI) yang dikeluarkan oleh 
World Bank, Indonesia berada 
diurutan ke-5 di bawah Singapore, 
Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 

Peningkatan kualitas SDM juga 
menjadi faktor penting dalam 
meningkatkan daya saing Indonesia. 
Kualitas sumber daya manusia yang 
tinggi akan mampu meningkatkan 
produktivitas dan inovasi yang pada 
akhirnya akan mampu menciptakan 
produk-produk yang dapat bersaing 
di pasar internasional. Di samping itu, 
SDM yang berkualitas akan membuat 
manusia Indonesia dapat bersaing 

dimana MEA membebaskan arus 
tenaga kerja terdidik diantara negara-
negara ASEAN. 

Kedua, meningkatkan efisiensi 
pasar finansial dan pasar tenaga 
kerja. Kalau dibandingkan dengan 
negara-negara lain di ASEAN, tingkat 
suku bunga kredit Indonesia adalah 
yang tertinggi. Tingginya tingkat 
bunga kredit akan meningkatkan 
biaya investasi dan pada akhirnya 
akan meningkatkan harga produk 
Indonesia menjadi tidak kompetitif. 
Efisiensi pasar tenaga kerja juga 
harus ditingkatkan. Kenaikan upah 
minimum regional di tahun 2013 
dan demonstarsi buruh yang sering 
terjadi juga merupakan faktor yang 
menyebabkan tidak kompetitifnya 
Indonesia dibandingkan negara 
ASEAN lainnya. 

Ketiga,untuk mendapatkan 
manfaat dari integrasi ekonomi, 
Indonesia harus meningkatkan daya 
saing dalam Regional Production 
Network industri manufaktur. Dalam 
perekonomian yang terintegrasi 
produksi manufaktur tidak 
seluruhnya diproduksi di satu negara. 
Misalnya mobil produksi Jepang, 
komponennya dapat diproduksi di 
negara lain seperti Indonesia. 

Namun, berdasarkan data share 
production network dari perdagangan 
industri manufaktur, Indonesia 
berada di bawah negara ASEAN 
lainnya seperti Singapore, Malaysia, 
dan Thailand. Indonesia harus beralih 
dari ekspor komoditi menuju industri 
manufaktur yang bernilai tambah 
tinggi. Tentunya peralihan ini harus 
didukung oleh kualitas SDM yang 
lebih baik dan inovatif. 

Sebagai penutup, MEA adalah 
sebuah komitmen dan Indonesia 
sudah masuk di dalamnya. Pesimisme 
akan dampak dari MEA harus diubah 
menjadi optimisme dengan terus 
meningkatkan daya saing Indonesia 
sehingga dapat mengambil manfaat 
dari MEA untuk kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. 
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MEA Sebagai Pendorong 
Perubahan Ekonomi Indonesia

Yose Rizal Damuri
Kepala Departemen Ekonomi, Centre for Strategic and International Studies

Tanggal 31 Desember 
2015 menandai 
berlakunya secara 
formal Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) 

yang berusaha mewujudkan wilayah 
Asia Tenggara yang lebih terintegrasi 
dalam bidang ekonomi. Tidak ada 
pesta kemeriahan ataupun seremoni 
yangmenandakan terbentuknya 
MEA. Yang ada justru kekhawatiran 
dan ketidakpastian di banyak negara 
ASEAN, termasuk di Indonesia. 
Salah satu pertanyaan yang sering 
dikemukakan adalah apakah 
Indonesia sudah cukup siap untuk 
MEA tersebut. 
Bukan Pertanyaan yang Tepat

Dari banyak sisi, sebenarnya 
pertanyaan tersebut, tidaklah terlalu 
relevan. Ada beberapa hal yang 
menyebabkan pertanyaan tersebut 
tidaklah tepat. Pertama adalah 
fakta bahwa proses pembentukan 
MEA sendiri sudah berjalan sejak 
lama. Bahkan untuk liberalisasi 
perdagangan barang telah dimulai 
sejak 1992 dengan terbentuknya 
ASEAN Free Trade Area (AFTA). 
Proses pembentukan MEA sendiri 
sudah dimulai sejak 2007 dengan 
dirumuskannya Blueprint MEA. 
Proses penurunan bea masuk dalam 
liberalisasi untuk perdagangan 
barang juga sudah dijalankan 
secara penuh pada tahun 2010. Jadi 

pertanyaan tersebut agak terlambat 
untuk dikemukakan saat ini, karena 
proses yang sudah belangsung sejak 
lama.

Kedua, banyak komitmen dan 
target yang ada dalam Blueprint 
MEA belum bisa dilaksanakan dan 
memberikan dampak berarti. Salah 
satu contohnya adalah mengenai 
keterbukaan di sektor jasa yang 
menjadi bagian dari integrasi ekonomi 
di kawasan. Tetapi sampai saat ini, 
negara-negara ASEAN masih belum 
bisa mencapai kesepakatan untuk 
sektor jasa yang lebih terbuka. 

Berbagai komitmen yang ada 
di MEA bahkan lebih restriktif 
dibandingkan dengan kebijakan 
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yang dijalankan oleh banyak negara. 
Namun demikian, komitmen di 
dalam MEA membatasi kepemilikan 
asing di bawah 50%. Komitmen di 
dalam MEA tersebut tentu saja tidak 
memberikan dampak yang berarti, 
sehingga tidak diperlukan kesiapan 
untuk menjalankannya.

Ketiga, MEA bukanlah hanya 
membicarakan masalah liberalisasi, 
seperti yang sering diangkat oleh 
media. Ada dua aspek utama lainnya 
dari MEA selain liberalisasi: fasilitasi 
dan harmonisasi. Dari sekitar 500 
kesepakatan yang dijalankan dalam 
MEA, lebih dari setengahnya berkaitan 
dengan kedua aspek tersebut. Contoh 
dari kesepakatan fasilitasi adalah 
pembentukan ASEAN Single Window 
(ASW) yang akan mempermudah 
proses perdagangan antara negara 
ASEAN.

Pelaksanaan berbagai kesepakatan 
tersebut akan membantu kesiapan 
negara ASEAN dalam proses 
integrasinya. Ini bahkan juga 
membantu negara-negara tersebut 
dalam era globalisasi yang lebih 
luas. Yang menjadi masalah adalah 
berbagai kesepakatan dalam aspek 
fasilitasi dan harmonisasi tersebut 
masih banyak yang belum dapat 
dijalankan

Kesiapan dalam Menjalankan Komitmen
Yang sebenarnya lebih penting 

adalah bagaimana Indonesia dapat 
menjalankan komitmen yang telah 
disepakati dalam MEA. Seperti 
disebutkan sebelumnya, banyak dari 
kesepakatan yang ada sebenarnya 
membantu kesiapan negara anggota 
dalam menghadapi integrasi 
ekonomi. Sayangnya memang banyak 
komitmen tersebut belum dapat 
dilaksanakan dengan baik.

Indonesia telah meluncurkan 
Indonesia National Single Window (INSW) 
sebagai bagian dari ASW. Tetapi 
INSW masih banyak terkendala oleh 
berbagai persoalan, dari permasalahan 
teknis, koordinasi, hingga dukungan 

politis. INSW, misalnya, masih belum 
memberikan jasa layanan terintegrasi 
yang menyatukan seluruh otoritas 
yang berwenang, meskipun telah 
menyatukannya dalam sebuah 
layanan online. Ini menyebabkan belum 
tercapainya fasilitasi perdagangan 
yang dapat membantu usaha kecil 
dan menengah dalam meningkatkan 
pasar internasional mereka.

Berbagai kesepakatan yang terkait 
harmonisasi standar produk, juga 
banyak mengalami kendala. Jika 
dapat dijalankan dengan baik, standar 
produk-produk di ASEAN dapat 
mencapai tingkatan yang sama. Ini 
akan memberikan kemudahan bagi 
para produser, kerena mereka cukup 
mengikuti satu standar dan ketentuan 

produk saja yang akan diterima 
di negara lainnya. Perlindungan 
konsumen juga akan meningkat 
karena standar produk yang semakin 
baik.

Sayangnya, implementasi bagi 
kesepakatan tersebut belum berjalan 
dengan baik. Masih banyak negara, 
termasuk Indonesia, yang masih 
enggan menerapkannya, dikarenakan 
perlunya proses penggantian berbagai 
aturan yang terkait. Kendala teknis 
dan kemampuan juga terlihat dalam 
pelaksanaan komitmen ini.

Ketidaksiapan dalam 
implementasi terlihat bukan hanya 
di Indonesia, tetapi juga di ASEAN 
secara keseluruhan. Pada awalnya, 
ASEAN mempunyai target untuk 
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sudah menerapkan 611 kesepakatan 
ketika MEA secara formal dijalankan. 
Tetapi pada akhirnya hanya 506 
kesepakatan yang akan dijalankan. 
Tingkat implementasi untuk berbagai 
kesepakatan tersebut juga berbeda-
beda: ada beberapa negara yang 
mampu menjalankan sebagian 
kesepakatan dengan baik, tetapi 
banyak kesepakatan yang juga belum 
dapat diimplementasikan.

Memanfaatkan MEA dengan Optimal
Jadi alih-alih mempertanyakan 

apakah Indonesia siap memasuki 
MEA, mungkin pertanyaan yang lebih 
tepat adalah bagaimana kita dapat 
memanfaatkan MEA secara optimal. 
Kuncinya adalah dengan menjalankan 
komitmen yang sudah disepakati 
secara baik. Dengan adanya fasilitasi 
perdagangan dan investasi sesuai 
dengan kriteria yang dijabarkan 
dalam Cetak Biru MEA, Indonesia 
akan mempunyai lingkungan usaha 
yang mendukung pembangunan 
ekonomi. Dengan mengadopsi 
standar pembuatan produk yang lebih 
berkualitas, produk-produk Indonesia 
akan lebih mudah diterima di pasar 
internasional, bukan hanya di ASEAN.

Liberalisasi perdagangan dalam 
MEA juga akan menguntungkan 
perekonomian. Integrasi di kawasan 
Asia Tenggara dan terbentuknya MEA 

tidak terlepas dari perkembangan 
rantai nilai global dan regional. 

Di dalam model bisnis ini, 
rantai nilai produksi tidak 

lagi terbatas di dalam satu 
negara saja, tetapi terletak 

di berbagai negara.  
Sebuah kendaraan 

bermotor, misalnya, 
dapat memiliki 
bagian elektronik 
yang berasal 
dari Thailand 
atau Jepang, 
s e m e n t a r a 
bagian mesin 
d i p r o d u k s i 

di Filippina. Kendaraan tersebut 
kemudian dirakit di Indonesia untuk 
dijual di berbagai negara lainnya.

Indonesia juga telah menjadi 
bagian dari rantai nilai tersebut, 
meskipun agak tertinggal di 
bandingkan yang lainnya. Hanya 
sekitar 37% ekspor Indonesia yang 
merupakan bagian dari produk 
jaringan global, sementara Thailand 
mencapai 65% dan Malaysia 78%. 
Indonesia hanya dapat meningkatkan 
partisipasinya dalam rantai 
nilai internasional tersebut jika 
perekonomian kita menjadi terbuka. 
MEA memberikan kesempatan bagi 
Indonesia untuk meningkatkan 
partisipasi tersebut.

Selain itu, keterbukaan akan 
mendorong adanya perbaikan 
dalam perekonomian Indonesia. 
Tahun lalu, misalnya, berbagai 
perusahaan penerbangan Indonesia 
mengajukan keberatan atas harga 
Avtur di Indonesia yang lebih mahal 
hingga 25% dibanding di luar negeri. 
Ini menyebabkan perusahaan 
Indonesia kehilangan daya saing 
yang dibutuhkan dalam menghadapi 
ASEAN Open Sky Policy, salah satu bagian 
dari MEA.

Ini memperlihatkan bahwa 
ancaman persaingan dalam jasa 
penerbangan akibat keterbukaan 
ekonomi, telah mendorong 
permintaan untuk melakukan 
perbaikan dalam bidang tersebut, 
salah satunya dengan menurunkan 
harga bahan bakar. Tanpa adanya 
MEA, tingginya harga bahan bakar 
akan terus berlangsung, yang 
telah menyebabkan kerugian bagi 
konsumen dan sumber inefisiensi.

MEA akan mendorong perbaikan-
perbaikan dalam bidang lain, 
ketika kesepakatan didalamnya 
diimplementasikan dengan baik. 
Kekhawatiran yang selama ini timbul 
sebaiknya dapat digantikan dengan 
keinginan untuk memperbaiki diri 
dalam rangka menghadapi integrasi 
ekonomi.
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SUARA ALUMNI

Modal Jangka 
Panjang Bangsa

Nuning Rodiyah. M.Pdl
Alumni PPRA LIII

Bicara soal Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) 
bukan masalah soal khawatir 
atau tidak khawatir, tapi 
bagaimana mempersiapkan 

seluruh komponen bangsa ini dan 
menjaga ketahanan nasional,” demikian 
pandangan dari Ketua Pusat Studi Kajian 
Wanita, Universitas Muhammadiyah 
Sidoarjo, Nuning Nurdiyah, saat 
dihubungi majalah Swantara, beberapa 
waktu lalu. 

Sebagai seorang yang mengabdi di 
dunia pendidikan, Ibu satu anak ini juga 
berharap Pemerintah Indonesia menaruh 
perhatian lebih di sektor pendidikan. 
Baginya sektor ini punya peran besar 
yang sifatnya jangka panjang. Sebab, 
lanjutnya, menghadapi tantangan MEA 
tak hanya berkonteks siap pada hari ini 
saja, melainkan bagaimana menyusun 
perencanaan bangsa hingga masa depan. 

Lagipula, sambung alumni PPRA LIII 
ini, sumber daya manusia Indonesia 
sebenarnya tidak kalah bersaing dengan 
kompetitor lainnya, khususnya di Asia 
Tenggara. Namun terkadang kurangnya 

kepercayaan diri pada kemampuan 
sendiri kerap membelenggu mental 
pekerja Indonesia sehingga cenderung 
“malas” untuk meng-upgrade skill dan 
terjebak dalam satu jabatan seumur 
hidup. 

“Sekarang pintar saja tidak cukup. 
Seseorang harus punya keterampilan 
bertahan hidup dengan segala kondisi 
yang ada. Harus bisa ekspansi aktivitas. 
Sebab MEA sebenarnya tidak hanya 
Indonesia. meskipun Indonesia juga 
menjadi pasar terbesar. Kita juga harus 
mampu membaca peluang-peluang yang 
ada, tidak hanya pariwisata,” jelas ibu 
satu anak ini. 

Pada akhirnya negara juga harus 
memaksimalkan pemerataan. 
Menurutnya ketimpangan antarwilayah 
di Indonesia justru bisa menyebabkan 
melemahkan ekonomi. Hal ini menjadi 
penting untuk ke depannya jika ingin 
juga mewujudkan konsep poros maritim 
dunia. “Kolektivitas ekonomi antardaerah 
dan sinergisitas visi-misinya bisa menjadi 
modal utama memberikan kesejahteraan 
bagi negara,” pungkasnya. 
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SUARA ALUMNI

Dua Mata 
Pisau MEA

Dr. Bayu Prawira Hie, MBA
Alumni PPSA-19
Konsultan Manajemen 
Intellectual Business 
Community
Dosen Pascasarjana 
di berbagai Perguruan 
Tinggi

Ada dua cara menyikapi 
Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) dalam bidang 
usaha. Perspektif pertama 
dari mata konsumen. Hal 

ini tentu sangat menguntungkan lantaran 
konsumen dimanjakan persaingan para 
produsen dalam berebut pelanggan. 
Dalam artian, produsen tentunya akan 
mengoptimalkan kualitas produk mereka 
yang diimbangi dengan harga. Otomatis 
konsumen pun tidak perlu pusing dalam 
memilih karena barang bagus sekalipun 
bisa berharga murah. 

Sementara perspektif 
kedua, yakni dari sudut 
pandang produsen, 
hadirnya MEA boleh 
dibilang suatu 
kerugian. Tentunya 
kerugian di sini akan 
terasa bagi mereka 
yang dalam posisi tidak 
siap. “Kita analogikan 
lingkup pasar mereka kini 
tak lagi hanya di level kelurahan, 
tapi kecamatan. Artinya selain levelnya 
lebih besar, kelurahan-kelurahan lain 
bisa bergabung dalam lingkup ini. 
Meskipun dulunya dia juara kelurahan, 
tetap tak ada artinya bila ia tidak siap di 
level kecamatan,” ujar Bayu Prawira Hie 
memberi contoh, saat dihubungi Majalah 
Swantara, beberapa waktu lalu. 

Hal ini pun, lanjutnya, sepatutnya 
menjadi perhatian utama pemerintah. 
Harmonisasi antara pengusaha lokal 
dengan pemerintah harus terjalin. Bentuk 
dukungannya bisa macam-macam, 
seperti regulasi dan standardisasi. 
“Standardisasi di sini tentunya harus 
dibuat yang mendukung pengusaha 
dalam negeri. Jangan sampai malah kita 
yang dirugikan atau negara setuju-setuju 
saja dengan regulasi mereka,” tambah 

Dosen Pascasarjana ini. 
. Meski demikian, alumni PPSA 

Lembaga Ketahanan Nasional ini 
mengajak para pengusaha memandang 
MEA ini sebagai kesempatan untuk lebih 
maju lagi. Dengan level yang semakin 
tinggi, “piala” yang diperebutkan 
pun juga semakin presitisius. Untuk 
itu, tidak ada istilah menunda untuk 
berkembang. “Salah satu kuncinya adalah 
dengan menguasai teknologi. Sekarang 
zamannya digitalisasi,” tegasnya sambil 
menganalogikan dengan dua mata pisau. 

Bayu tak menampik bahwa 
untuk urusan teknologi 

mungkin Indonesia cukup 
tertinggal. Namun di 
sisi lain, kemajuan 
teknologi ini justru bisa 
dijadikan momentum 
untuk menyatukan 
bangsa, dalam hal ini 

mengembangkan potensi 
yang selama ini terpendam. 

“Jika dulu komunikasi saja 
susah, sekarang di era teknologi 

kita bisa menjangkau hingga timur 
Indonesia dan pelosok lainnya. Jika 
pemerintah dan pengusaha dari segala 
penjuru bersinergi dengan regulasi yang 
menguntungkan kita, Indonesia pasti bisa 
berkuasa di pasar ASEAN,” kata ayah dua 
anak ini. 

Sekali lagi, pria kelahiran 1966 ini 
tetap mengapresiasi pada segala kemajuan 
selama Pemerintahan sekarang. Salah 
satunya upaya Bank Indonesia dalam 
menurunkan suku bunga. “Meskipun 
terkesan terlambat lantaran keadaan ini 
(suku bunga tinggi) sudah terjadi sejak 
dulu, setidaknya penguaha kita bisa 
belajar dari kekurangan dan mau belajar 
untuk mengejar ketertinggalan. Salah 
satunya ya itu tadi, menguasai teknologi,” 
tutupnya. 
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Pentingnya Penyatuan 
Prinsip MEA

Diberlakukannya 
Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) sejak awal 
Januari lalu harus bisa 
dimanfaatkan betul oleh 

Indonesia. Pasalnya inilah saatnya 
menunjukkan pada dunia, utamanya 
kawasan Asia Tenggara, bahwa 
Indonesia tidak tertinggal dibanding 
dengan negara lain. Namun tentu saja 
hal ini bisa jadi bumerang, apabila 
negara tidak mampu mengatasi 
problem yang berkembang di dalam 
negeri sendiri. 

“Sekarang kita jangan merasa 
dalam tekanan untuk sekadar maju 
saja. Semua harus punya pola pikir ke 
depan. Jangan sampai kita maju, tetapi 
bangsa lain juga lebih maju lagi,” ujar 
Kombes Pol Azia Djamaluddin, kepada 

Swantara di Lembaga Pertahanan 
Nasional (Lemhannas), beberapa 
waktu lalu. Menurutnya, untuk lepas 
dari tekanan itu Indonesia harus bisa 
memahami apa saja yang berpotensi 
menghambat segala kebijakan. “Di 
sinilah saya merasa pendidikan di 
Lemhannas ini penting. 

Masih menurut ayah empat 
anak ini, Indonesia memiliki 
banyak instansi dengan peran 
dan fungsinya masing-masing. 
Semua instansi tersebut juga tidak 
tanpa problem. Baginya, duduk 
bersama untuk saling mendengar 
dan memahami bagaimana setiap 
instansi memecahkan masalah amat 
penting bagi pembuat kebijakan, 
dalam hal ini pemimpin. “Dengan 
begitu, para pemimpin tadi bisa 
membuat kebijakan yang bisa 
meminimalisir lahirnya perbedaan 
pendapat. Tentunya ini baik untuk 
perkembangan suatu bangsa,” 

imbuh pria yang lahir 
di Makassar pada 1964 

ini. 
Setelah penyatuan 

pandangan didapat, 
peluang Indonesia 

menjadi negara 
maju semakin 
terbuka. Terlebih 
dengan adanya 

MEA, dukungan dari masyarakat 
juga sangat diperlukan. Terkesan 
sederhana, namun sebenarnya 
menyimpan potensi masalah besar 
bila diabaikan. “Masyarakat juga harus 
mempunyai pemahaman yang sama 
soal MEA. Setidaknya agar mereka 
yang bukan pemain besar bisa tetap 
mempertahankan eksistensinya,” 
sambung Azia. 

Kekhawatiran bagi pemain 
kecil memang sedikit mengemuka 
ke permukaan. Namun menurut 
Kombes Pol. Azia, hal ini lagi-lagi 
karena kurangnya pengetahuan dan 
sosialiasi. Untuk itulah ia kembali 
mengingatkan akan pentingnya 
penyuluhan ke segala bidang dan 
badan terkait hingga ke pelosok. 
Sosialisasinya pun bisa macam-
macam, termasuk perihal aturan yang 
juga memiliki peran vital. Di sinilah 
Kepolisian menempatkan diri untuk 
menjaga stabilitas program negara. 

“Polisi sangat mendukung adanya 
MEA ini. Menyiapkan perangkat dan 
penegak hukum, termasuk orang-
orangnya. Sehingga bisa mencegah 
kemungkinan adanya pelanggaran-
pelanggaran,” katanya lagi. “Pelatihan-
pelatihan, pemahaman, serta 
penerapan di lapangan soal MEA juga 
diberikan pada polisi. Jadi tidak hanya 
teorinya saja,” pungkasnya. 

Kombes Pol 
Drs. H. Abd. Azia Djamaluddin, S.H.

Semua harus punya pola pikir ke 
depan. Jangan sampai kita 
maju, tetapi bangsa lain juga 
lebih maju lagi
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Optimalisasi Kekayaan Alam

Indonesia dilimpahi anugerah 
kekayaan alam yang begitu luar 
biasa. Hal ini dirasakan betul 
oleh Erry Gustion, Peserta PPAT 
Kota Palembang yang juga Ketua 

Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia 
(LCKI) Sumatera Selatan. Dengan 
bekal tersebut, harusnya Indonesia 
bisa mendominasi persaingan 
pariwisata di antara negara-negara 
ASEAN. Terlebih saat memasuki era 
Masyarakat Eknomi ASEAN, yakni 
saat setiap negara saling berlomba 
memajukan potensinya untuk 
mendatangkan sebanyak mungkin 
investor maupun keuntungan. 

“Optimalisasi kekayaan alam 
untuk pariwisata merupakan satu 
cara untuk membuktikan kepada 
dunia bahwa Indonesia punya potensi 
jadi yang paling maju di ASEAN,” 
ujarnya kepada Majalah Swantara, 
beberapa waktu lalu di Gedung 
Lembaga Pertahanan Nasional. “Di 

sinilah peran pemerintah beserta 
masyarakat dibutuhkan,” imbuhnya. 

Hanya saja, pria yang berprofesi 
sebagai seorang notaris ini masih 
menyayangkan akses menuju tempat 
wisata masih belum semuanya bagus. 

Padahal, sambung ayah empat anak 
ini, jika saja infrastruktur memadai, 
tentunya harga untuk menuju 
tempat tersebut bisa lebih murah 
dan secara tidak langsung dapat 
menarik wisatawan lebih banyak lagi. 
“Keputusan Pemerintah fokus pada 
infratruktur dan pariwisata menurut 
saya sudah tepat,” katanya lagi. 

Satu penunjang lainnya tentu 
saja kekayaan sumber daya manusia 
(SDM). Menurutnya, Indonesia 
memiliki SDM yang tak kalah dengan 
kompetitor lainnya, bahkan untuk 
level Asia dan dunia sekalipun. 
“Lihat saja, kita mempunyai juara-
juara olimpiade Fisika, kita punya 
diaspora-diaspora di luar negeri, itu 
semua kalau diberi apresiasi layak 
oleh pemerintah bisa memberikan 
sumbangsih besar untuk negara,” 
tegasnya. “Sebab negara lain saja 
justru banyak yang memberi mereka 
apresiasi dalam bentuk bantuan 

dana penelitian atau 
beasiswa lainnya,” 
sambungnya. 

Lebih lanjut, Erry 
juga menyayangkan 
apabila ilmu, bakat, 

dan kepandaian yang dimiliki SDM 
bangsa tak bisa diimplementasikan 
secara nyata untuk kemajuan negara. 
Lebih disayangkan lagi kalau gagasan 
mereka malah dipakai negara 
lain. “Implementasi ke lapangan 
sangat penting, terutama bila 
penggunaannya untuk kepentingan 
rakyat banyak,” lanjut jebolan 
Fakultas Hukum itu. 

Atas dasar inilah ia memilih 
mengambil studi di Lemhanas. Selain 
untuk memperlebar sayap jaringan, 
juga menambah pengetahuan 
dan wawasan dalam menentukan 
kebijakan-kebijakan strategis. “Ini 
menjadi dasar seorang pemimpin 
untuk mengimplementasikannya. 

Salah satunya ya dalam 
rangka MEA ini,” 

pungkasnya. 

Erry Gustion
Ketua Lembaga Cegah Kejahatan 
Indonesia (LCKI) Sumatera Selatan

Optimalisasi kekayaan alam untuk 
pariwisata merupakan satu cara 
untuk membuktikan kepada dunia 
bahwa Indonesia punya 
potensi jadi yang paling 
maju di ASEAN

HARAPAN PESERTA

D
O

C
.S

W
A

N
TA

R
A



SWANTARA NO. 16 TAHUN V/MARET 201646

“Berkedip Saja Tidak Boleh”
Kepala LIPI
Iskandar Zulkarnain

Mati lampu bergilir 
mungkin sudah 
bukan cerita 
baru bagi warga 
Indonesia. Tidak 

usah desa atau pedalaman, kota besar 
macam Jakarta saja kerap harap-harap 
maklum menghadapi fenomena ini. 
Pagi, siang, sore, bahkan malam, 
pemadaman listrik bisa terjadi 
kapan saja. Durasinya pun tak bisa 
ditentukan. Pastinya ya merugikan 

konsumen listrik yang dalam 
kesehariannya tak pernah lepas dari 
penggunaan listrik. 

Ferdi, misalnya, siswa sekolah 
dasar di daerah Bitung, Sulawesi Utara. 
Secara lokasi, siswa dengan ranking 
tiga besar di sekolahnya ini padahal 
masuk administrasi ibu kota. Namun, 
tak jua luput dari pemadaman 
listrik berkala yang secara langsung 
mengganggu aktivitas belajarnya. 
Pernah suatu hari menjelang 

ulangan pengambilan nilai bulanan, 
ia mengaku sedih karena harus 
belajar dengan bantuan penerangan 
lilin. Sedari magrib hingga lewat 
pukul sembilan malam listrik mati. 
Sedangkan saat kembali menyala, 
kantuknya sudah menyerang. 

Ancaman krisis listrik memang 
sudah di depan mata. Beberapa 
pengamat bahkan sudah menetapkan 
bahwa memasuki tahun 2020, byar 
pet akan semakin sering terjadi bila 
negara masih belum bisa mengatasi 
persoalan energi. Kepala Lembaga 
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Ilmu Pengetahuan Indonesa (LIPI), 
Iskandar Zulkarnain, malah 
mengatakan bahwa krisis listrik 
sudah terjadi sekarang. Hal ini terlihat 
dari cadangan energi yang semakin 
menipis, saat kebutuhan semakin 
meningkat. 

“Dikatakan cadangan energi 
kita aman karena di atas 70 persen. 
Padahal kategori aman itu artinya 
listrik tidak boleh berkedip. Jadi 
jangankan mati, berkedip saja tidak 
boleh,” ujarnya saat ditemui penulis 
yang merupakan kontributor majalah 
Swantara di kantornya, Desember lalu. 
Menurutnya, hal itu sudah merugikan 
secara signifikan, baik dari pemakai 
maupun penyedianya. “Dikatakan 
aman itu kalau di atas 110 persen, 
jadi melebihi suplai yang diberikan,” 
tambahnya. 

Walau demikian, sudah kewajiban 
sebuah negara untuk mencari cara 
menyediakan kebutuhan paling 
utama tersebut. Bertolak dari anomali 
inilah, Pemerintahan Jokowi-JK 
lantas mencanangkan program 
untuk memenuhi kebutuhan listrik 
negara dengan rencana pembuatan 
pembangkit listrik 35 ribu megawatt. 
Salah satunya saat Presiden 
meresmikan proyek pembangkit 
listrik hingga wilayah terluar dan 
perbatasan Indonesia.

Kecil memang, masih dalam 
jumlah 100 kilowatt (kw), 200 
kw, 500 kw dengan total 67 
MW. Tetapi dari listrik itu, anak-
anak macam Ferdi tadi 
tetap bisa belajar 
di malam 

hari. Termasuk juga untuk 
pengusaha-pengusaha kecil. Sebut 
saja macam nelayan yang bisa 
mengawetkan ikannya, peternak 
untuk menghangatkan hewannya, 
hingga petani untuk mengamankan 
panennya. 

“Pada dasarnya, kita punya banyak 
sumber energi. Tentunya selain 
sumber energi fosil yang perlahan-
lahan harus dilupakan karena 
ketersediaannya sebentar lagi sudah 
habis. Apalagi kita juga tahu dampak 
dari pemakaian sumber energi fosil, 
rumah kaca, misalnya, yang akan 
memicu dan meningkatkan global 
warming. Kalau masih terus memakai 
sumber energi ini, sama saja kita 
meningkatkan efeknya. Kalau 
semakin banyak, panas yang diterima 
bumi itu akan semakin sulit untuk 
keluar lagi ke luar angkasa, sehingga 
menaikkan temperatur di bumi. 
Kemudian kalau sudah semakin naik, 
perubahan iklim itu menjadi semakin 
unpredictable,” ungkapnya.   

Walhasil negara memang mau 
tak mau harus mulai beralih ke 
energi baru dan terbarukan. Namun 
jangan sampai juga terlena pada 
kekayaan alam seperti air, angin, 

arus, gelombang, surya. Pasalnya 
membangun energi baru 

dan terbarukan itu 
terbukti jauh lebih mahal 
daripada menggunakan 
energi fosil. “Ada data 
menunjukkan kalau 
kita membangun 1 

m e g a w a t t 

energi dari fosil itu hanya 
membutuhkan 1 miliar USD. Kalau 
membangun 1 megawatt dari 
geotermal, itu butuhnya sekitar  2-3 
miliar USD dengan kapasitas yang 
sama. Sedangkan kalau kita bangun 
dari angin, biayanya bisa 3-4 miliar 
USD. Nah, angin ini sedang dibangun 
di Bantul, kerja sama dengan 
amerika. Mahal memang. Tapi perlu 
digarisbawahi di sini, seperti yang 
sudah diutarakan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
Sudirman Said, bagi Negara itu tidak 
boleh dihitung mahal dan tidaknya. 
Sebab itulah kewajiban Negara 
menyediakan energy,” sambungnya. 

Pada akhirnya, para 
petinggi negaralah yang harus 
mempertimbangkan ke depannya 
akan lebih menguntungkan atau 
bagaimana, termasuk dari sisi 
investasi. “Toh kalau bangun energi 
angin, kita tidak perlu beli anginnya 
kan. Kita sudah punya dan tinggal 
gunakan saja. Jauh lebih baik dari fosil 
karena selain kita harus beli terus, dari 
sisi emisi, juga kian jadi persoalan,” 
imbuhnya. 

Satu hal yang pasti, Indonesia sudah 
menandatangani sebuah kesepakatan 
dengan semua Negara ASEAN, bahwa 
pada 2025 nanti Indonesia harus 
memenuhi 25 persen energinya itu 
dari energi baru terbarukan. Terlepas 
dari itu, tetap saja kita perlu ingat 
bahwa tanpa energi negara ini akan 
sulit berkembang. Bayangkan jika 
tidak ada lampu, mungkin setengah 
delapan malam anak-anak Indonesia 
sudah malas belajar. 

“Padahal kalau ada listrik, dia 
masih mau belajar, ilmu makin 
banyak, cita-cita makin tinggi. 
Jadi listrik tidak boleh berkedip. 
Jangankan mati, berkedip saja tidak 
boleh sebetulnya. Konsep orang listrik 
demikian. Sebab kalau berkedip, 
sudah merugikan penggunanya. 
Kalau ada yang sangat sensitif, begitu 
kedip saja sudah bisa merusak,” 
pungkasnya. 
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Oleh-oleh dari Luar Angkasa
Sayuran itu dipetik. Namanya selada merah. Scott Kelly, satu dari dua astronot yang 
berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) saat itu, menaruhnya di antara tisu 
dan asam sitrat untuk disterilisasi dari radiasi. Bahagialah mereka. Sayuran hasil proses 
pertanian yang disebut Veggie itu dinyatakan boleh dimakan. Tak mau polos, selada 
tadi disuguhkan dengan minyak dan cuka layaknya salad. Lahirlah sejarah baru. 

Ini adalah gigitan pertama 
manusia, sebuah lompatan 
besar bagi NASAVEGIE dan 
JourneytoMars kita. YearsinSpace, 
demikian cuitan Kelly yang 

diunggah di akun Twitternya, @
StationCDRKelly. Selain resmi menjadi 
manusia pertama yang memakan 
sayuran hasil pertanian di antariksa, 
ini juga menjadi oleh-oleh besar 
bagi perkembangan pengetahuan, 
sekaligus mendukung misi manusia 
mengarungi luar angkasa. “Ini modal 
jika kita akan ke Mars suatu hari,” 
lanjutnya, seperti dilansir Universe 
Today.  

Eksperimen itu memang menjadi 
bagian dari misi setahun di antariksa. 
Bersama kosmonot Rusia, Mikhail 
Kornienko, Scott Kelly menjalani 
misi utama dalam proyek penelitian 
perubahan kesehatan dan genetika 
tubuh manusia di tempat tanpa 
gravitasi dalam waktu yang lama. 
Penunjukkan Scott dinilai tepat 
lantaran ia memiliki saudara kembar 
Mark Kelly—yang merupakan 
pensiunan NASA. Jadi kembar identik 
ini akan dibandingkan setelah Scott 
dikarantina slama 340 hari di rumah 
angkasa. 

Benar saja, tinggi Scott ternyata 
bertambah 2 inci atau sekitar 5 cm 
saat di antariksa. Namun ini bukan 
hal baru lantaran memang sendi 
tulang belakang manusia sedikit 
berimpit akibat gravitasi di Bumi, 
sementara saat melayang di udara 
hampa cenderung merenggang. Saat 
kembali ke Bumi, sang astronot akan 

kembali ke tinggi semula. Selain itu, 
penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa lingkungan pesawat ruang 
angkasa memberi dampak otot 
melemah, tulang mengeropos, daya 
lihat menurun, tidur bermasalah, juga 
terpapar radiasi. 

“Secara fisik saya merasa cukup 
bugar, tetapi yang paling berat itu 
kala terisolasi dari orang-orang yang 
berarti bagi kita, yang berada di bumi,” 
ujar Kelly. Namun, kerinduannya itu, 
akunya, toh tertutupi semangat dari 
keluarganya untuk bertahan demi misi 
manusia selanjutnya yakni menjajaki 
Mars untuk kali pertama. Terlebih 
perjalanan ke Mars setidaknya akan 

memakan sekurangnya dua tahun. 
Selama di ruang angkasa, Kelly 

yang berusia 52 tahun dan Kornienko 
55 tahun, memang terus diberi asupan 
nutrisi dan olahraga teratur. Olahraga, 
dalam hal ini, banyak bergerak, 
sangat diperlukan untuk mencegah 
keroposnya tulang seperti yang kerap 
dialami astronot sebelumnya. Namun 
soal umur, keduanya dinyatakan akan 
sedikit ‘awet muda’. Hal ini ditegaskan 
seorang astrofisikawan dari Columbia 
University, Neil deGrasse Tyson yang 
memakai acuan teori relativitas 
Albert Einstein. “Anda berarti 1/100 
detik lebih muda,” cuit Tyson di akun 
Twitternya, Selasa lalu. 
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Lebih jelasnya yang disempurnakan 
astrofisikawan  dimuat The Huffington Post 
relativitas menunjukan bahwa ketika 
manusia mengobservasi sesuatu yang 
bergerak secara tidak pasti/relatif (dalam 
hal ini ISS), kita akan melihat waktu yang 
berjalan lebih lambat,” tulis Bennett. 
Dengan kata lain, jika satu tahun di Bumi, 
berarti Kelly mengalami kurang dari 
satu tahun penuh versi Bumi. “Kalkulasi 
rincinya Kelly lebih muda 0 0,0088 detik 
per tahun,” terangnya mengomentari 
Kelly dan Kornienko yang meninggalkan 
Bumi dari Kazakhstan sejak 28 Maret 
2015 lalu itu.

Satu keistimewaan lainnya mereka 
perlihatkan saat bunga pertama 
tumbuh di luar angkasa untuk 
kali pertama. Hal ini menobatkan 
dirinya sebaga satu-satunya “petani” 
yang mampu memproduksi bunga 
hidup. Bunga mekar itu berasal 
dari tanaman jeruk zinnia yang 
sebetulnya sulit tumbuh. Sukses ini 
melanjutkan keberhasilan sebelumnya 
menumbuhkan sayuran lettuce 
namun tanpa bunga. Toh setidaknya, 
penelitian itu bisa membuktikan 
terbukanya peluang berkebun di 
antariksa. Apalagi bunga zinnia 
akhinya mekar setelah terus diuji coba 
sejak 2014 melalui program Veggie. 
“Tanaman tumbuh dari ‘bantal’ yang 
penuh dengan pupuk, benih, air, dan 
lempung dan disinari sinar lampu LED 
(light emitting diode),” jelas Kelly. 

Memang tak menutup 
kemungkinan manusia akan bisa 
tinggal di luar angkasa. Mengutip 
penelitian Dr. Rafferty dari 
Washington University yang dimuat 
Dailymail pekan lalu, pada 2100, 
populasi manusia akan menembus 
11 miliar orang. Ia lantas sepakat 
dengan Dr. Al Globus dari NASA Ames 
yang menyebut pindah dan berdiam 
di orbit bumi adalah solusi paling 
logis. Globus sendiri bukan orang 
sembarangan. Dialah yang telah 
mengerjakan banyak proyek NASA, 
seperti teleskop Hubble, ISS, pesawat 
luar angkasa, dan lainnya termasuk 
ide gila Space Settlement—yakni kota 
buatan di orbit bumi untuk manusia. 

“Manusia punya kemampuan, 
uang, dan ilmu pengetahuan yang 
mendukung,” kata Globus. 

Namun, lanjutnya, itu semua 
dengan catatan tak ada bencana hebat 
dalam seabad ke depan, terutama 
tubrukan dengan asteroid. Selain itu? 
Ya masalah dana untuk terbang ke luar 
angkasa masalah pertanian dalam 
ruangan, serta dukungan energi 
solar. Apalagi melindungi warga di 
kota buatan dari paparan kosmis dan 
radiasi solar juga menjadi PR. Tapi toh 
Jepang sudah ada gagasan gila lainnya 
yakni membangun sebuah elevator 
menuju luar angkasa yang diprakarsai 
perusahaan kontraktor raksasa, 
Obayashi.

Elevator dengan ketinggian 
96.000 kilometer ini diklaim akan 
dioperasikan pada 2050. Malah, sistem 
robotik bertenaga motor magnetik 
linear memungkinkan seseorang atau 
sesuatu sampai dalam waktu tujuh hari 
perjalanan. Sebut Obayashi, inovasi 
ini bisa menjadi opsi meninggalkan 
penggunaan roket yang sangat mahal 
dan juga berbahaya karena harus 
menggunakan nuklir. Bayangkan, satu 
pesawat ulang-alik untuk kargo saja, 
dibutuhkan biaya sekitar US$22.000 
per kilogram. Sementara untuk 
elevator luar angkasa, perkiraan biaya 
sekitar US$200. Nah, Kelly sendiri 
untuk kamarnya saja di ISS bernilai 
US$100 miliar. 

Nah, kini ia sudah pulang ke bumi. 
Selain bawa oleh-oleh pengetahuan, 
ia juga mencetak rekor terlama (total 
540 hari sepanjang kariernya) di atas 
ketinggian 400 km dari permukaan 
bumi. Misi ini mengalahkan rekor 
sebelumnya yang dipegang mantan 
astronot AS Michael Lopez-Alegria 
yang berada di ISS selama 215 hari 
pada tahun 2007 lalu. Sedangkan rekor 
misi luar angkasa terlama di dunia 
dipegang empat kosmonot era Soviet 
yang berada di stasiun luar angkasa Mir 
yang kini tidak lagi berfungsi. Salah 
satu kosmonot Rusia yang bernama 
Valeri Polyakov berada di luar angkasa 
dengan total 483 hari pada Januari 
1994 hingga Maret 1995. 
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Menpan RB: 
Pejabat Tinggi Sebaiknya 
Harus Masuk Lemhannas

Rabu (3/2), Lemhannas 
RI menyelenggarakan 
sarasehan dalam rang-
ka HUT Korpri ke-44 di 
Ruang Auditorium Gad-

jah Mada, Gd. Pancagatra Lt. III Lem-
hannas RI. Dalam sarasehan ini turut 
hadir Menteri PAN RB Prof.Dr. Yuddy 
Chrisnandi, Ketua KORPRI Pusat seka-
ligus menjabat Direktur Utama BPJS 
Fahmi Idris, Kepala LAN Dr. Adi Sury-
anto, dan Sekretaris Utama BKN Us-
man Gumati.

Dalam sarasehan yang mengang-
kat tema “Bersama TNI dan Polri, 
Membangun ASN yang Handal dan 
Profesional  dalam rangka Memperko-
koh Ketahanan Nasional”, Gubernur 

Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo 
Soepandji, D.E.A. menyatakan harus 
ada sinergi antara ASN dengan TNI 
dan Polri secara umum maupun se-
cara khusus untuk memperkuat keya-
kinan dalam mewujudkan tata kelo-
lan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa. 

Pada kesempatan ini, Menteri 
Yuddy yang hadir sebagai salah satu 
narasumber menyatakan peran pent-
ing Lemhannas RI membentuk visi 
dan persepsi pejabat tinggi pemer-
intah dalam memandang Indonesia. 
“Pimpinan tinggi harus memahami 
nilai-nilai dan wawasan kebangsaan”, 
ungkap Yuddy. 

Menteri Yuddy juga menekank-

an bahwa semua pejabat tinggi, baik 
yang akan menjadi pejabat atau yang 
sudah menjabat, bahkan menteri, se-
baiknya diharuskan untuk mengiku-
ti pendidikan di Lemhannas RI agar 
para pejabat tersebut memiliki visi 
yang sama terhadap Indonesia. Ia juga 
mengingatkan bahwa salah satu tugas 
aparatur sipil negara yang juga harus 
menjadi jati diri adalah sebagai per-
ekat bangsa. 

Sarasehan yang merupakan salah 
satu rangkaian peringatan HUT Korpri 
ini, dihadiri oleh para pejabat struk-
tural, para Tenaga Pengajar, Tenaga 
Pengkaji, Tenaga Profesional dan se-
genap personel Lemhannas RI yang 
berasal dari TNI, Polri maupun ASN.

SEPUTAR KITA
D

O
C

.S
W

A
N

TA
R

A



SWANTARA NO. 16 TAHUN V/MARET 2016 51

Kemampuan Akademis Saja 
Tidak Cukup Memimpin 
Bangsa Yang Majemuk 

Di Ruang Dwiwarna Gd. 
Pancagatra Lt.I, Acara 
Program Pendidikan 
Reguler Angkatan (PPRA) 
LIV Tahun 2016 selama 

7 bulan dengan Peserta sebanyak 111 
orang dibuka oleh Gubernur Lemhannas 
RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. 
Ia mengatakan bahwa sebagai kader 
pimpinan tingkat nasional kemampuan 
akademis saja tidak cukup untuk 
memimpin bangsa yang plural dan 
majemuk pada Hari Selasa (1/3).

Etika moral dan kejujuran 
dibutuhkan karakter pemimpin 
yang memiliki pola pikir, sikap, dan 

tindakan berdasarkan pandangan 
geopolitik dan geostrategi Indonesia 
yang holistik dan komprehensif.

Budi Susilo Soepandji berharap 
kegiatan ini mampu mendorong 
program revolusi mental dan 
penguatan kader-kader pimpinan 
tingkat nasional sehingga siap secara 
utuh mengabdi kepada kepentingan 
bangsa dan negara.

Serangkaian kegiatan yang 
akan dilaksanakan selama proses 
pendidikan diantaranya ceramah, 
diskusi, utama (SSDN/Studi Strategis 
Dalam Negeri , SSLN/Studi Strategis 
Luar Negeri, Olahsismenas, Penulisan 

Taskap/Kertas Karya Perorangan dan 
penyajian seminar dengan tema 
pengembangan pariwisata dalam 
pembangunan ekonomi).  

Turut hadir dalam acara tersebut, 
mewakili Kementrian Pertahanan, 
panglima TNI, mewakili pimpinan 
kementrian, BPJS, Pemprov DKI , BNPT, 
MK, BNN , Wakil Gubernur Lemhannas 
RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., 
M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. 
Suhardi Alius, MH, para Deputi, Tenaga 
Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga 
Profesional, Pengurus Ikal, Pengurus 
Perista, serta para Pejabat Struktural 
Lemhannas RI.
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Skenario Indonesia 2045 
menjelaskan 4 skenario, 
skenario mata air 
yang menggambarkan 
perubahan generasi 

(X, Y dan Z), skenario sungai yang 
membahas kondisi ekonomi, skenario 
kepulauan mengenai geopolitik baik 
itu global, regional, dan nasional, serta 
skenario air terjun yang berorientasi 
pada lingkungan dengan penggunaan 
energi rendah karbon dalam 
pembangunan. Skenario ini dirancang 
dan digambarkan sebagai early 
warning dari berbagai kemungkinan 
terjadi di masa depan sehingga tujuan 
bangsa dapat tetap terwujud” ucap 
Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. 
Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dalam 
sambutannya pada Acara Peluncuran 
dan Bedah Buku “Skenario Indonesia 
2045”, di Ruang Konstitusi Lt.III, pada 
Senin (14/3).

Skenario Indonesia 2045 disusun 
menggunakan metode induktif untuk 
mendapatkan informasi dengan 
menggali perspektif kemungkinan 
dari berbagai narasumber, sehingga 
dihasilkan prediksi dan pemikiran 

Peluncuran dan Bedah Buku 
“Skenario Indonesia 2045” 
Lemhannas

yang menggambarkan tahun 2045 
mendatang.

“Skenario bukanlah untuk 
memahami masa depan melainkan 
mempengaruhi tentang apa yang 
terjadi, dapat terjadi, dan yang perlu 
terjadi maka dirumuskan pemikiran 
yang relevan dengan saat ini”, pungkas 
Tenaga Profesional Bidang Ekonomi 
dan Strategi Lemhannas Panutan S. 
Sulendra Kusuma selaku pembicara 
sekaligus anggota tim penyusun 
skenario.

 Pada kesempatan tersebut, 
Pemimpin Redaksi The Jakarta Post 
Endy Bayuni menanggapi bahwa 
Skenario Indonesia 2045 mengajak 
untuk berpikir jauh ke depan dengan 
memprediksi dan mempersiapkan 
bangsa Indonesia lewat empat kisah 
skenario pada tahun 2045. 

Menanggapi apa yang disampaikan 
oleh Panutan S. Sulendra Kusuma, 
sebagai pengamat politik, Andi 
Widjajanto berpendapat mengenai 
skenario kepulauan yang menurutnya 
perang tidak akan terjadi apabila 
negara hegemoni mengalami sebuah 
krisis.

Yang dikhawatirkan adalah 
pada saat kondisi negara hegemoni 
membaik dan normal maka negara 
tersebut akan berlomba-lomba 
mencari sumber daya. Di sisi lain, 
perlu pula mengantisipasi skenario 
yang dibangun oleh aktor non negara 
sangat mungkin terjadi.

Buku “Skenario Indonesia 2045” 
ditulis oleh Tenaga Profesional Bidang 
Ekonomi dan Strategi Lemhannas RI 
Dr. Panutan S. Sulendra Kusuma, S.H., 
S.E., M.T., Akt,  bersama dengan Tenaga 
Pengajar Bidang Ekonomi Lemhannas 
Prof. Dr. H Didin S. Damanhuri, Syahrul 
Ansory, dan Timotheus Lesmana W.

 Hadir dalam acara Peluncuran dan 
Bedah Buku tersebut Wakil Gubernur 
Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus 
Puruhito, S.E., M.M., Sekretaris Utama 
Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, 
para Deputi, Tenaga Pengajar, Tenaga 
Pengkaji, Tenaga Profesional Pejabat 
Struktural Lemhannas serta Tamu 
Undangan. Sedangkan bertindak 
sebagai moderator Tenaga Pengkaji 
Bidang Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. 
Bondan Tiara Sofyan, M. Si.
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Saat ini merupakan 
periode China dan 
India bangkit kembali, 
“Maka (kita) harus tetap 
netral dan tidak terlalu 

agresif walaupun ada saja pengaruh 
yang dapat meningkatkan eskalasi”, 
pungkas  Mantan Mentri Luar Negeri 
periode 2004-2011 Y.M. George Yeo, 
Senin (28/3), pada saat memberikan 
kuliah umum di Ruang Konstitusi Gd. 
Trigatra Lt.III dengan topik kekuatan 
China dan India serta implikasinya 
bagi Indonesia, Singapura, dan Asean.

Melalui komunikasi dan kooperasi 
untuk menurunkan ketegangan 
politik harus dimanfaatkan dalam 
menyikapi kondisi tersebut. “Kita 

George Yeo Beri Kuliah Umum 
di Lemhannas

tidak boleh terjebak kepentingan 
sempit sehingga kita meninggalkan 
kepentingan global untuk tujuan 
damai”, ungkap Gubernur Lemhannas 
RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, 
DEA.

China, Amerika, dan India 
bertekad ingin memperluas kekuatan 
mereka di kawasan Asia. Hal ini tentu 
akan berdampak pada perkembangan 
pembangunan di Asia Tenggara. 

 Menurut Yeo, akan ada kesulitan 
yang dihadapi karena Amerika, 
China, dan India karena adanya 
benturan kepentingan di ASEAN. 
“Yang harus kita lakukan adalah 
memperkecil dampak negatif, jika 
(kita) bisa melaksanakan itu, kita 

bicara “ketahanan””,  jelas George Yeo.
“Indonesia merupakan negara 

kunci. Secaraalami kekuatan dunia 
akan datang ke Indonesia sebagai 
pemegang kunci negosiasi di dunia. 
Oleh karenanya Indonesia harus 
jadi negara yang aman dan netral”, 
tegasnya.

Acara yang dimoderatori oleh 
Tenaga Profesional Lemhannas RI 
Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P 
juga dihadiri oleh Presiden PT Jababeka 
Tbk Setyono Djuandi Darmono, para 
Deputi, Tenaga Pengajar, Tenaga 
Pengkaji, Tenaga Profesional, para 
Pejabat Struktural Lemhannas dan 
Tamu Undangan yang disertai dengan 
diskusi dan tanya-jawab.
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Seni Berpikir Jauh ke Depan

Dr. Panutan S. Sulendra
Tenaga Profesional Bidang Ekonomi dan Strategi Lemhannas RI

PROFIL

Dididik untuk menjadi seorang yang serbabisa membuat dirinya memiliki pemikiran yang 
tak biasa. Tidak satu atau dua, tapi ia punya empat skenario untuk jadi bekal Indonesia 
menghadapi segala kemungkinan di masa depan. 

Terlahir dengan panggilan 
Panutan Sakti Sulendra 
sempat membuat 
dirinya terbebani nama. 
Namun ayahnya yang 

seorang hakim dan guru karate selalu 
mengajarkan bagaimana menyikapi 
segala sesuatu dengan bijak. Sejak 
mengenyam pendidikan SMP, ia 
sudah dijejali hobi berolahraga. 
Tujuannya sederhana, agar di masa 

tua nanti ia tetap prima. Terbukti saat 
usianya menginjak kepala empat pun, 
pecinta seni musik klasik ini masih 
terlihat segar bugar. 

Terang saja. Di akhir pekan pun 
mantan Rektor Institut Teknologi 
Bisnis Kalbe ini aktif mengajar 
aikido. Di sela-selanya, pria kelahiran 
Tasikmalaya ini juga bahkan masih 
bisa menyempatkan diri memenuhi 

hasrat cinta musiknya dengan 
belajar keyboard di Sekolah 

Musik Purwacaraka. Masih 
belum cukup, ia juga kerap 
hadir sebagai pembicara di 
beberapa diskusi publik. 
Tak terkecuali dirinya juga 
sering diminta untuk ikut 
serta dalam membahas 
perencanaan negara 
bersama pemegang-

pemegang kepentingan yang punya 
nama besar. 

Nah, kesibukan yang disebutkan 
terakhir itulah yang menjadi fokus 
perhatiannya kini. Namanya Skenario 
2045, sebuah gagasan besar sekaligus 
semacam ide brilian untuk menyikapi 
masa depan. Dengan kapasitasnya 
sebagai Tenaga Profesional Bidang 
Ekonomi dan Strategi Lemhannas 
RI, jebolan Sarjana Hukum UI, 
Sarjana Akuntansi Unpad, Master 
Teknik Industri ITB, dan Doktor dari 
FEUI ini berharap Indonesia punya 
bekal jelang usia seratus tahun pada 
2045.   

Bukan tanpa sebab. Pasalnya, 
menurut pria yang juga mahir 
tenis dan golf ini, pada tahun itu 
negara ini sebenarnya sudah harus 
punya antisipasi menyambut segala 
kemungkinan yang ada. “Ada empat 
skenario yang saya buat bersama 
jajaran pemegang kepentingan 
saat itu. Ada skenario penduduk 
(mata air), pembangunan ekonomi 
(sungai), perubahan lingkungan 
strategis (kepulauan), dan perubahan 
keadaan alam (air terjun). Dari 
keempat skenario ini, diharapkan 
negara bisa mengambil langkah jitu 

untuk mengatasi masalah-masalah 
yang kemungkinan muncul,” 

ujar Panutan, saat dijumpai 
Majalah Swantara, di 
kantornya, beberapa 
waktu lalu.  

 Skenario ini pun, 
lanjutnya, dibuat tidak 

mengada-ada. Namun 
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PROFIL

berdasarkan tanda-tanda yang sudah 
terjadi sejak sekarang. Meski sudah 
ada, skenario yang merupakan adaptasi 
dari metode yang pernah dilakukan 
di Afrika Selatan pada rentan 1992-
2002 ini kadang kerap diremehkan 
pemegang kepentingan. Sehingga 
cenderung menimbulkan efek kejut 
dan seolah negara tak siap menghadapi 
segala perubahan yang serbacepat. 
“Negara kita masih kadang terjebak 
dalam masa transisi yang lama,” ujar 
suami dari istri yang sesama Doktor ini.  

Namun bukan Panutan namanya 
jika tidak optimistis dalam setiap 
menghadapi masalah. Hal ini pun 
tercermin di kehidupannya yang 
memang selalu berusaha untuk 
menghindari cekcok, baik dari 
lingkup kecil macam keluarga hingga 
rekanan kerja. Masalah, baginya, 
memang seharusnya dipecahkan 
secara kemasyarakatan. “Mendengar 
dari banyak sudut pandang pelaku 
terkait dan menghindari adanya pihak 
dominan yang cenderung menguasai 
pemecahan kasus,” ujarnya sambil 
mengatakan metode ini cocok untuk 
budaya Indonesia. 

Berkaca dari itu pula yang 
lantas memantapkan dirinya 

memilih mengabdikan diri untuk 
negara melalui Lemhanas. Adapun 
keputusannya memilih Lemhanas pun 
ada ceritanya. “Ada dua alasan utama. 
Pertama paman saya alumni Lemhanas 
dan langsung menjadi deputi di Bulog. 
Jadi saya melihat karier setelah dari 
sini itu cerah. Tapi alasan utamanya 
karena saya diberitahu bahwa di 
Lemhanas diajarkan bagaimana 
mengatasi masalah dari delapan sudut 
pandang. Sejak saat itu saya menjadi 
semakin dewasa dan selalu melihat 
segala sesuatu dari aspek yang lebih 
luas dan tertata,” kata pemegang Dan 
3 di aikido ini. 

Pemikiran ini pula yang 
menjadi akar dari gagasannya 
dalam perumusan skenario 2045. Ia 
mengajak seluruh pihak untuk selalu 
berpikir jangka panjang dengan 
terlebih dulu membuat skenario 
kira-kira apa saja yang akan terjadi 
di negara ini. “Karena itulah kita 
mengumpulkan 20 narasumber dari 
segala bidang dan latar belakang, 
agar bisa melihat secara luas apa saja 
yang dipikirkan tentang negaranya,” 
imbuhnya lagi. 

Pria yang juga pernah menekuni 
jujitsu ini pun menekankan bahwa 

segala kemungkinan yang terjadi 
pada skenarionya itu bukan semata-
mata “yang pasti bakal terjadi”. 
Lebih dari itu, metode ini lebih 
mengarahkan generasi muda yang 
akan memimpin bangsa ini agar 
memiliki persiapan. “Kita harus 
tahu seperti apa kira-kira karakter 
generasi pada masa itu. Lalu akan 
didistribusi seperti apa infrastuktur 
(pengembangan ekonomi) yang 
kini sudah marak dibangun. Serta 
jangan lupa antisipasi dengan segala 
kemungkinan fenomena alam yang 
terus berkembang,” katanya lagi. 

Akhir cerita, rekam jejak 
Panutan yang awalnya bercita-
cita menjadi tentara ini mungkin 
bisa jadi representasi perlunya 
seseorang menyiapkan antisipasi. 
Saat skenarionya yang menjadi 
tentara itu terbentur kondisinya yang 
berkacamata, ia “membelokkan” 
bentuk pengabdiannya pada 
pemikiran untuk negara. Baginya, 
seni bertahan hidup tak hanya 
mengandalkan beladiri, tapi juga 
pemikiran ke depan yang harmonis 
layaknya nada-nada yang lahir 
dari tarian jemarinya saat bermain 
keyboard. 
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Cukilan Inspiratif Pengejar Cita

Bripda Ayu Novita Sari, 
Protokol Lemhannas RI

Raihlah cita-cita 
setinggi bintang di 
langit.”Bagi sebagian 
orang, penggalan kata 
ini mungkin hanya 

sekadar istilah penyemangat saat 
muda. Pelantunnya pun kebanyakan 
dari guru-guru, dengan tujuan sang 
murid mempunyai arah tujuan hidup. 
Namun setelah beranjak dewasa, 
pepatah itu pun berangsur memudar. 
Tapi tidak bagi Bripda Ayu Novita Sari.  

 Teringat didikan orangtua, 
Ayu, sapaannya, menaruh 

cita-cita tepat lima senti 
di depan matanya. 

Menurutnya, motivasi itu 
bisa terus memecutnya 
untuk selalu ”dispilin” 

mengejar mimpi. Ke 
mana pun kakinya 
melangkah, ia akan 
selalu teringat 
pada satu tujuan. 
Di matanya, 
amanah orangtua 
agar menjadi 

anak berguna bagi 
bangsa dan negara 

merupakan faktor 
utama mengapa dirinya 

bisa menjadi seperti 
sekarang. 

Ya, rekam jejak dalam 
hitam putih Ayu kini 

mulai berbuah. Polwan 
cantik berpangkat Bripda itu 
kini bertugas sebagai seorang 
protokol di Lembaga Ketahanan 
Nasional (Lemhanas) Republik 
Indonesia, setelah lulus seleksi 
pada 2012 lalu. Ayu sendiri 
yang merupakan anak ketiga 
dari empat bersaudara ini 
memandang menjadi polisi 

adalah panggilan mulia. Selain itu, 
tentu saja polisi adalah cita-cita yang 
sudah dibidik sejak duduk di bangku 
sekolah.

“Keluarga saya tidak memiliki 
latar belakang polisi. Bukan pula 
dari keluarga mapan. Saya lahir 
dari keluarga pedagang yang 
penghasilannya hanya cukup untuk 
biaya sehari-hari. Untuk biaya 
pendidikan anak-anaknya, orangtua 
saya banting tulang siang malam. 
Berangkat dari situlah saya bertekad 
ingin membuktikan pada mereka 
bahwa putrinya bisa membanggakan,” 
kenangnya dalam bincang hangat 
dengan Swantara, beberapa waktu 
lalu.  

Keinginannya menjadi polisi 
semakin menjadi setelah kakak 
tertuanya juga masuk Kepolisian. 
Namun setelah lulus SMA pada 2009, 
mimpinya terpaksa tertahan. Ia sadar 
keadaan ekonomi keluarganya saat itu 
mengharuskannya untuk bersabar. 
Niatan untuk masuk tes polisi pun 
urung dilakukan. Tak mau hanya 
santai di rumah, Ayu membuka 
kariernya dengan bekerja sebagai 
buruh karyawan di salah satu pabrik 
konveksi di Semarang. Harapannya 
hanya satu, bisa menabung untuk 
mengejar cita-citanya itu tadi. 

Entah apa memang bukan gayanya, 
pekerjaannya itu pun hanya bertahan 
setahun. Walhasil gadis yang juga 
lahir di Semarang ini lebih memilih 
untuk membantu orangtuanya 
menjalankan dagangan keluaga. Dua 
tahun kemudian, kesempatan besar 
itu pun datang. 

“Tahun 2012, saya mengambil 
keputusan untuk belajar mandiri. 
Saya lalu memberanikan diri 
mengadu nasib ke Jakarta. Berangkat 
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sendiri hanya modal keberanian dan 
niat baik serta doa dari orangtua. Tapi 
yang utama, saya ingin membuktikan 
kepada orangtua bahwa saya bisa.”

Tes masuk polisi lalu dimulai. 
Namun semua tak semudah 
membalikkan telapak tangan. 
Mimpinya pun menemui dinding tebal 
dan tinggi saat dirinya gagal selama dua 
kali berturut-turut. Putus asa? Bukan 
Ayu namanya. “Saya terus mencoba dan 
untuk ketiga kalinya itulah akhirnya 
berhasil,” kenangnya haru. 

Lembaran baru pun dimulai. 
Semua aktivitas kehidupannya 
berubah drastis selama mengikuti 
pendidikan Kepolisian di Ciputat 
hingga Oktober 2012. Usai pendidikan 
dari sana, Ayu langsung ditempatkan 
di Polda Metro Jaya, pada Divisi 
Samapta Bhayangkara (Sabhara). 
Dua tahun berselang, tepatnya pada 
2014, Ayu kemudian mendapat tugas 
baru yakni sebagai seorang Protokol 
di Lembaga Ketahanan Nasional 
(Lemhanas) RI di bawah BKO (Bawah 
Kendali Operasional). 

”Paling berkesan saat banyak 
mendapat pengalaman di Sabhara 
Polda Metro Jaya.  Apalagi di sana 
saya pernah ditempatkan di salah 

satu tim Negosiator. Tim yang identik 
melakukan negosisasi terhadap masa 
yang sedang melakukan unjuk rasa, 
penolakan masyarakat terhadap 
penggusuran, hingga patroli malam,” 
lanjutnya. 

Ya, tim Polwan divisi Sabara Polda 
Metro Jaya memang kerap ditugaskan 
berada di garis depan berhadapan 
dengan masa untuk melakukan 
negosiasi agar menghindari kaos. 
“Tapi saya tidak mengeluh. Yang 
namanya tugas itu tidak mengenal 
waktu. Yang namanya pasukan itu 
kita harus siap,” pungkasnya. 

Setahun setelah bertugas di 
lapangan, Bripda Ayu kembali ditarik 
ke bagian administrasi Sabhara Polda 
Metro Jaya hingga ditugaskan ke 
Lemhanas RI sebagai Protokol. Namun 
bukan berarti ia sepi pengalaman. 
“Justru banyak hal baru. Di Lemhanas 
ada banyak pegawai dari berbagai 
instasi lain seperti TNI, Polri, maupun 
pegawai negeri sipil (PNS). Di sini saya 
belajar menimba ilmu dari banyak latar 
belakang yang juga punya pengalaman 
luar biasa,” sambungnya lagi. 

Meski demikian, ia mengaku masih 
banyak mimpi yang harus ia kejar. 
Protokol bukanlah akhir, walaupun 

sebagai seorang prajurit ia harus siap 
ditugaskan di mana pun dan kapan 
pun. Terlebih tugas protokol sendiri 
yang selalu mendampingi seorang 
pimpinan untuk mengisi acara-acara 
kedinasan juga merupakan tugas anak 
bangsa yang tak biasa. Tak menutup 
kemungkinan, protokol pun harus 
selalu siap jika pada hari-hari libur 
harus bertugas. 

“Selama bertugas di protokol, saya 
kerap bertemu dengan tamu-tamu 
asing, pejabat-pejabat negara lain, dan 
bisa berinteraksi dengan mereka. Hal-
hal yang belum tentu bisa terjadi saat 
saya masih di Polda,” ujarnya.  

Kini, ia pun sadar, menjadi 
seorang polisi tak melulu hanya 
perlu mengetahui tentang dunia 
kepolisian saja. Lebih dari itu, banyak 
hal yang bisa ia dapat dan pelajari 
untuk berdedikasi pada negara. ”Oleh 
karena itu saya bangga bisa bertugas 
di Lemhanas RI. Sebab selama berada 
di Lemhanas, saya bisa mendapat 
kesempatan langsung mengambil 
sekolah perwira kepolisian. 
Intinya, saya selalu berusaha untuk 
memberikan yang terbaik demi 
mengejar cita-cita dan membanggakan 
bagi semua orang,” pungkasnya. 
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Seniman 
Ikonik 
Bangsa

I Nyoman Nuarta
Perupa

SOSOK

Apa yang kira-kira mampir 
di benak banyak turis 
saat ditanya mengenai 
Indonesia? Negeri 
kepulauan yang bertebar 
pesona keindahan alamnya? 
Negeri yang kaya akan 
tradisi budaya beragam? 
Negeri yang berisikan orang-
orang ramah khas timur? 
Bagaimana dengan patung?

Jika New York punya patung Liberty, 
kemudian Brasil memiliki patung 
Yesus Sang Penebus, lalu menurut 
Anda, apa jawaban mereka saat 
ditanya patung ikonik di Indonesia? 

Borobudur? Monumen Nasional? Itu bukan 
patung, tetapi bangunan yang memang sudah 
memberikan identitas negeri. Artinya akan 
lebih pas jika disandingkan dengan Colosseum, 
Eiffel, Sphinx, Piramida, dan semacamnya. Nah, 
bagaimana dengan patung? 

Coba tengok ke Bali sekarang, destinasi 
wisata yang memang sudah mendunia dan 
akrab di telinga turis mancanegara. Tak perlu 
pusing-pusing menampik anggapan bahwa Bali 
adalah representasi Indonesia di mata dunia. 
Toh di sana memang memiliki sejuta alasan 
mengapa pantas memegang status tersebut. Lalu 
seakan tak mau mengecewakan, Pulau Dewata 
pun sudah memiliki sebuah landmark baru yang 
sekaligus menjadi ikon bangsa. Sebuah patung 
ikonik bernama Garuda Wisnu Kencana (GWK). 

Ya, inilah mahakarya putra bangsa. Patung 
raksasa Garuda yang ditunggagi oleh Dewa 
Wisnu, Dewa Pemelihara dalam tradisi Hindu 
dan budaya Bali. Berlokasi di Daerah Unggasan, 
masih satu jalan dengan Pura Uluwatu yang 
terlebih dahulu dikenal, patung GWK memang 
belum rampung sepenuhnya. Masih sebatas 
kepala Burung Garuda dan patung setengah 
badan Dewa Wisnu. Namun pesonanya sudah 
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SOSOK

mampu menyihir wisatawan untuk 
datang. 

Bagaimana tidak, mahakarya 
ini digadang-gadang akan menjadi 
patung tertinggi di dunia dan 
mengalahkan tingginya patung 
liberty. Memiliki ketinggian 126 meter 
dan mengalahkan ketinggian patung 
Liberty yang hanya 93 meter. Selain 
itu, patung ini juga akan memiliki 
lebar sayap garuda hingga 66 meter. 
Malah kalau pembangunannya selesai, 
patung ini dapat terlihat dari jarak 20 
km. Artinya, walaupun kita berada di 
Sanur, Nusa dua, Kuta, maupun Tanah 
Lot, patung ini masih dapat terlihat 
dengan gagah. 

Sekarang pertanyaannya, siapa 
sosok di balik patung raksasa yang 
sudah menjadi patung ikon Bali ini? 
Jawabannya adalah I Nyoman Nuarta, 
pematung maestro Indonesia dan 
salah satu pelopor Gerakan Seni Rupa 
Baru. Selain GWK, ia juga kadung 
dikenal sebagai pembuat Monumen 
Jalesveva Jayamahe (Surabaya), Patung 
Pemuda, Patung Arjuna Wijaya, serta 
yang paling fundamental, Monumen 
Proklamasi Indonesia. 

Lahir di Tabanan, Bali, 14 
November 1951, Putra keenam dari 
sembilan bersaudara dari pasangan 
Wirjamidjana dan Samudra ini 
tumbuh dalam didikan pamannya, 
Ketut Dharma Susila yang juga 
seorang guru seni rupa. Selepas 

menyabet gelar Sarjana Seni Rupa dari 
Institut Teknologi Bandung, namanya 
kian tenar setelah berkarya lebih 
dari seratus patung. Semua karyanya 
menggambarkan seni patung modern 
sampai gaya naturalistik. Khasnya, 
material yang digunakan dalam 
padatan patungnya kebanyakan dari 
tembaga dan kuningan. 

Saking banyak karyanya, Nuarta 
membangun sebuah Taman Patung 
yang diberi nama NuArt Sculpture 
Park di Kelurahan Sarijadi, Bandung. 
Puluhan aneka bentuk patung dalam 
berbagai ukuran tersebar di areal 
seluas tiga hektare tersebut. Paling 
mencolok nan fenomenal, patung 
raksasa mantan Presiden pertama 
Indonesia, Soekarno. 

Selain masih aktif sebagai 
pematung, Nuarta juga mendirikan 
Yayasan Mandala Garuda Wisnu 
Kencana. Ia juga tercatat sebagai 
Komisioner PT Garuda Adhimatra 
dan Komisioner PT Nyoman Nuarta 
Enterprise. Namanya bahkan sudah 
familiar di telinga pemerhati seni 
internasional lantaran dirinya 
tergabung dalam organisasi seni 
patung internasional, seperti 
International Sculpture Center 
Washington (Washington, Amerika 
Serikat), Royal British Sculpture 
Society (London, Inggris), dan 
Steering Committee for Bali 
Recovery Program.
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Indonesia patut bangga padanya. 
Komitmennya dalam membangun 
patung untuk bangsa selalu mendapat 
dukungan dari orang-orang ternama. 
Khusus GWK, misalnya, pembangunan 
patung yang sebenarnya sudah 
dimulai sejak 1993 silam ini didukung 
penuh mantan Presiden Soeharto. Ia 
juga mendapat bantuan semen dari 
mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, 
ini belum termasuk dari beberapa 
investor yang melihat adanya potensi 
besar dari proyek ini. 

Nah, kepada kontributor Majalah 
Swantara saat pernah berkunjung di 
bengkelnya di Taman Patung Nuart 
Sculpture Park, Bandung, I Nyoman 
menyampaikan bahwa di era Presiden 
Soeharto, banyak seniman yang 
mendapat kerjaan kreatif (proyek). 
“Itulah sebabnya saat itu banyak 
muncul seniman yang membuat karya 
bertema nasionalisme,” ujar pembuat 
patung Jalesveva Jayamahe yang tegak 
berdiri di Akademi Angkatan Laut 
Surabaya itu.” 

Walaupun terjun bebas karena 
krisis moneter 1998 dan membuat 
GWK sempat seketika terbengkalai 
lantaran investor mundur, semangat 
berseni patung tetap terpahat di 
hatinya. Singkat cerita, pematung 
yang awalnya adalah pelukis ini pun 
meyakinkan keluarganya akan segala 
risiko yang ada. “Saya tidak takut 
bisa-bisa tinggal di tenda biru karena 
seluruh kekayaan sudah digadaikan,” 
ingatnya dulu. 

Di tengah deru ombak cobaan, Nuarta 
yang sempat menolak tawaran beasiswa 
ini kembali mengenakan helm kerjanya. 
Pria berusia 64 tahun yang mengenakan 
pakaian putih-putih saat ditemui itu pun 
lalu mengatakan bahwa masa lalunya 
yang pahit justru menjadi fondasi 
abadi yang menopang semangatnya. Ia 
teringat saat mengadakan pameran di 
New York tempo dulu, dan mendapat 
tamparan pedas dari kalangan jurnalis 
Paman Sam. 

“Cari sendiri orang yang mau 
mengover berita tentang Asia,” 

katanya menirukan cibiran tersebut. 
Dari sana, seniman yang mengelukan 
Rahmat Affandi ini langsung 
menancapkan bendera tantangan 
pada negara yang memiliki Liberty itu. 
“Kami punya kekuatan, tapi enggak 
punya keyakinan diri. Dengan GWK, 
kami memantapkan diri dan enggak 
perlu lagi nyembah-nyembah mereka. 

Dengan sendirinya, mereka akan 
menulis tentang kita,” tegasnya. 

Kini, bakat I Nyoman di bidang seni 
sudah diturunkan pada putrinya. Putri 
sulungnya, Tania belajar di jurusan 
seni rupa di salah satu Perguruan 
Tinggi di Melbourne, Australia, 
sedangkan adiknya, Tasya membantu 
Nuarta di studionya.

SOSOK
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Era 
Kebangkitan 
Desa

Demikian bunyi cita 
ketiga dari konsep Nawa 
cita (sembilan program 
prioritas) Pemerintahan 
Joko Widodo-Jusuf 

kalla. Bunyi ini pula yang melatari 
Menteri Desa, Pembangunan daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan 
Jafar ingin mendokumentasikan 
perjalanan waktu terbentuknya 
Kementerian Desa PDTT, yang 
menjalankan tugas dengan spirit 
membangun Indonesia melalui desa. 
Seperti diketahui, tahun 2015 menjadi 
periode krusial sebagai tahun pertama 
diimplementasikannya UU Desa, 
sekaligus tahun pertama bekerjanya 
Kemendesa PDTT.  

Diluncurkan pada Kamis 25 
Februari lalu, Marwan yang memang 
rajin menulis buku ingin memaparkan 

bahwa UU Desa membawa perubahan 
radikal dalam menempatkan posisi 
masyarakat desa, dari semula menjadi 
objek pembangunan kini menjadi 
lakon utama pembangunan. Di dalam 
buku ini, Marwan juga memaparkan 
ada 74.093 desa yang harus dibangun. 
“Dana desa yang akan mencapai 
rata-rata Rp1,4 miliar per desa juga 
harus terkawal. Ada banyak program 
strategis bagi desa yang harus 
dijalankan,” demikian terkutip dalam 
bukunya. 

Sejak lama, tanpa disadari, telah 
tertanam di benak masyarakat bahwa 
desa selalu diasosiasikan dengan suatu 
wilayah yang miskin dan terbelakang. 
Sementara, kota identik dengan 
kemakmuran dan kesejahteraan. 
Pemahaman ini pun dibantah Marwan 
dengan fakta-fakta. Sederhananya, 
kini, potret desa telah berubah. 

Dalam buku setebal 278 halaman 
ini, Marwan hendak menyampaikan 
bahwa desa telah menjadi pelaku 
utama pembangunan dan stimulan 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
Selain itu, daerah perbatasan, yang 
terdiri dari desa-desa, kini juga sudah 
menjadi serambi depan, bukan lagi 
wilayah belakang. Buku Kebangkitan 
Desa, menurut Marwan, sekaligus 
mengelaborasi paradigma baru 
pembangunan desa dengan prinsip 
government, movement, and culture. 
Desa berubah menjadi prioritas 
pembangunan nasional di era 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo 
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Soal transmigrasi juga tak luput 
dari perhatian utama Marwan. Upaya 
dan kerja keras mengembangkan 

transmigrasi bahkan pernah 
dipaparkan jelas di buku sebelumnya 
yang berjudul Transmigrasi Menggapai 
Cita. Menurutnya, membangun 
transmigrasi perlu melibatkan 
banyak orang. Banyak pihak, maupun 
pribadi dan organisasi yang juga 
telah berbuat. Untuk itu, Marwan 
mengapresiasi para pejuang-pejuang 
transmigrasi yang telah mampu 
mengubah desa terpencil menjadi 
desa yang berkembang. Baginya, para 
transmigran yang berhasil ini menjadi 
sosok prestisius lantaran membuka 
lahan-lahan tandus menjadi lahan-
lahan yang sangat berharga untuk 
desa. 

Buku Kebangkitan Desa, pada 
akhirnya turut menunjukkan bahwa 
Marwan memang hobi menulis, 
bahkan sejak dirinya menjadi wakil 
rakyat di DPR. Sebelumnya pun 
Marwan sudah pernah melahirkan 
karya tentang politik energi nasional 
yang berjudul Energynomics: Ideologi 
Baru Dunia. Buku tersebut memang 
bertemakan energi yang akan 
menjadi pertaruhan besar apakah 
suatu bangsa akan menjadi pemimpin 
atau yang dipimpin. Selain itu juga 
berisi beragam pembicaraan baru soal 
energi untuk tata dunia baru. 

Kini, melalui Kebangkitan 
Desa, Marwan berharap pikiran-
pikirannya dapat dijadikan bahan 
bagi pemerintah dan kementerian 
untuk melanjutkan program dalam 
mengantisipasi segala hal, termasuk 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 
Ia mengaku kerap mendapat ilham 
menulis buku dari pengalamannya 
selama mengabdi untuk negara. 

Resensi Buku 
Judul   :
Penulis  :
Penerbit  :

Ketebalan Buku :
Tahun Terbit :

Kebangkitan Desa
Marwan jafar
Kementerian Desa, 
P e m b a n g u n a n 
daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi
278 hlm
2015

RESENSI BUKU
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Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Pejabat Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Lemhannas RI di Ruang Nusantara, Selasa (26/1).

Gubernur Lemhannas RI bersama Dr. Panutan Sulendra 
Kusuma menjadi narasumber talkshow Bincang Kita di 

Kompas TV, Kamis (17/3).

Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Bagus 
Puruhito, S.E., M.M menandatangani Nota Kesepahaman 
dengan Clingandael Institute di Belanda, Rabu (30/3).

Paduan suara Lemhannas RI turut meramaikan acara 
Perayaan Natal Lemhannas RI di Ruang Auditorium Gajah 

Mada, Rabu (27/1).

Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Suryopratomo 
turut hadir dalam acara Diskusi Forum Komunikasi 

Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemred Media Massa di 
Anjungan Trigatra Lt. III, Rabu (27/1).

GALERI
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Ketua Perista Ibu Herawati Soepandji berfoto bersama 
dalam Acara Visualisasi Kegiatan Perista di Ruang Dwi 

Warna Purwa, Kamis (11/2).

Gubernur Lemhannas RI dan jajaran pimpinan lainnya 
sedang melakukan jalan santai bersama seluruh 

personel Lemhannas RI di kawasan Monumen Nasional, 
Jumat (29/1).

Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan menjadi pemenang dalam kompetisi yel antar unit kerja 
dalam rangka meningkatkan semangat kerja, Senin (29/3).

Penyerahan buku secara simbolis dari perwakilan Nuffic, 
Prof. Dr. Njaju Jenny M.T., kepada Gubernur Lemhannas 
RI dalam rangka Proyek NIS IDN 143 berupa pemberian 

buku sebanyak 658 eksemplar kepada Perpustakaan 
Lemhannas RI, Senin (7/3).

Penandatangan Nota Kesepahaman antara Lemhannas 
RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 

Selasa (8/3).

GALERI
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Belajarlah dari Ulat
SERAMBI MONAS

Bagi penggemar tanaman 
atau yang memiliki hobi 
berkebun, seringkali 
menemukan binatang 
yang menjengkelkan, 

dimana dedaunan muda yang tumbuh 
segar,  menjadi tak beraturan dan 
bolong-bolong bahkan habis dan 
tinggal tangkainya saja. Ternyata 
setelah kita perhatikan ada hewan 
yang biasanya berwarna hijau, sehijau 
dedaunan untuk kamu flase, binatang 
tersebut adalah ulat.

Ulat adalah salah satu binatang 
yang sangat rakus dalam melahap 
hijaunya dedaunan tanaman yang 
kita sayangi. Rasa marah yang sangat 
bila kita jumpai tanaman kesayangan 
kita telah habis dedaunannya, 
bahkan hanya tinggal ranting-ranting 
saja. Sedih dan marah rasanya karena 
usaha kita terasa terampas begitu saja 
karena ulah sang ulat.

Dibalik kekesalan dan rasa 
marah, pernahkah kita mencoba 
untuk melihat atau sedikit tertegun 
mengernyitkan dahi atas ulah sang 
ulat tersebut atau  sebaliknya kita 
membunuhnya untuk melampiaskan 
kekesalan hati, setega itukah?

Hasil yang diakibatkan oleh 
ulah sang ulat memang sangat 
mengesankan bila dibanding dengan 
wujud ulat yang lemah dan lunak 
tubuhnya.

Melihat dari akibat yang 
dihasilkan maka dapat kita katakan 
bahwa karakter ulat adalah pekerja 
keras dalam menggunduli dedaunan 
tanaman kita,   seakan-akan mereka 
seperti dikejar deadline dan harus 
buru-buru untuk menyelesaikan. 
Hasilnya sangat mengesalkan 
sekali buat kita, yaitu tanaman 
yang gundul dalam waktu yang 
relatif singkat dan sekali lagi 
sungguh mengesankan.

Dalam menjalani misinya sang 
ulat tak membiarkan sedikit waktu 
terbuang. Sang ulat baru berhenti 
ketika sampai pada saat yang 
ditentukan dimana ia harus berhenti 
makan untuk menuju ke dalam 
kondisi puasa yang keras. Puasa 
yang sangat ketat tanpa makan 
tanpa minum sama sekali, dalam 
lingkupan  kepompong yang sempit 
dan gelap.

Pada masa kepompong ini 
terjadi sebuah peristiwa yang sangat 
menakjubkan, masa dimana 
terjadi transformasi dari 
seekor ulat yang 
m e n j i j i k k a n 
menjadi  kupu-
kupu yang elok 
dan indahnya 
d i k a g u m i 
manusia. Sang 
kupu-kupu yang terlahir seakan-
akan menjadi makhluk baru yang 
mempunyai perwujudan dan perilaku 
yang baru dan sama sekali berubah.

Haruskah kita membiarkan begitu 
saja sebuah peristiwa yang sangat 
indah dan mengesankan ini, tentu 
tidak.  Sebenarnya kita patut malu 
bila melihat tabiat  ulat yang pekerja 
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keras. Ulat seakan tak mempunyai 
waktu yang terluang dan terbuang 
sedikitpun. Waktu yang tersedia adalah 
waktu yang sangat berharga bagi ulat 
untuk menggemukkan badan sebagai 
persiapan menuju sebuah keadaan 
dimana diperlukan energi yang 
besar yaitu masa kepompong, seakan 
dikejar-  kejar oleh deadline sehingga 
sang ulat tak pernah beristirahat 
sejenakpun untuk terus melahap 
dedaunan.

Berpacunya sang ulat dengan 
waktu, ternyata disebabkan sang 
ulat telah mempunyai sebuah tujuan 
yang sangat jernih dan jelas yaitu 
mengumpulkan semua  potensi 
yang ada untuk menghadapi satu 
saat yang sangat kritis yaitu masa 
kepompong, dimana pada masa 
kepompong tersebut dibutuhkan 
persiapan yang  prima. Datangnya 
masa kepompong adalah sebuah 
keniscayaan, maka sang ulat 
mempersiapkan dengan kerja keras 
untuk menghadapinya.

Sebuah persiapan diri dengan kerja 
keras dilakukan juga pada hewan- 
hewan yang mengalami musim dingin.  
Dimana untuk menghadapi masa 
sulit di musim dingin, banyak hewan 
yang melakukan hibernasi selama 
musim dingin di gua-gua atau liang-

liang, agar terhindar dari ganasnya 
musim dingin. Agar tubuh tetap   
hangat dan tersedianya energi 
maka sebelum menjelang musim 
dingin, hewan-hewan tersebut 
akan menumpuk lemak sebanyak-
banyaknya di dalam tubuhnya,  untuk 
dipakai sebagai bekal dalam tidur 
panjangnya.

Lalu coba kita berkaca dan 
mereview diri kita, adakah semangat 
yang luar biasa selayaknya ulat 
yang telah menggunduli dedaunan, 
bukankah sebuah masa  depan dan 
tanggung jawab yang begitu beratnya 
harus kita pikul dan tunaikan. 
Namun kita terbuai dan masih sering 
suka bermain- main, selayaknya 
tertipu  oleh permainan yang sangat 
melenakan.

Masa-masa dalam kehidupan 
kita sebagai individu atau kelompok, 
pasti tak akan pernah luput dari 
masa yang menyenangkan dan 
kemudian digantikan masa-masa yang 
sulit, itu adalah sebuah kepastian, 
sepasti bergantinya musim hujan 
disongsong oleh musim kemarau 
yang memayahkan.

Janganlah kita terlena bahkan 
kalah dengan hewan yang bernama 
ulat yang mempunyai etos kerja 
unggul dan memiliki pola pandang 
yang jauh ke depan yang  meniti 
masa depan tersebut dengan kerja 
keras, karena masa depan dengan 
kesulitan dan cobaan itu pasti akan 
datang dan menghampiri kita, maka 
persiapan  yang matang dan kerja 
keras yang mampu menolong kita 
dan bukan kemalasan dan menunda-
nunda pekerjaan.

Sumber: e-motivasidiri
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RENCANA  JADWAL KEGIATAN PENTING 
LEMHANNAS RI TAHUN 2016

EPUTI BIDANG  PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN STRATEGIK

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LV 
5 April   Pembukaan
5–11 April   Orientasi 
13 April–10 Mei  E – Learning
12–14 Mei  Out Bound
16–19 Mei  Persiapan On Campus
20 Mei   HUT Lemhannas RI
30 Mei  Direktif Badan Konsultan Seminar
1 Juni   Malam Perkenalan & International Night
2 Juni   Direktif SSLN
27 Juni  Direktif SSDN

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LIV 
10 Maret–5 April E - Learning
7–12 April  Persiapan On Campus
13–15 April Outbound
20 April  Direktif OS
25 April  Direktif Budaya Lokal
2 Mei  Direktif SSDN
3 Mei  Malam Perkenalan & International Night
4 Mei  Direktif Badan Konsultan Seminar
26 Mei  Direktif SSLN
6–10 Juni   Tim Aju Budaya Lokal
20 Juni  Laporan Siap Budaya Lokal
20–24 Juni  Tim Aju SSDN
27 Juni–1 Juli Pelaksanaan Budaya Lokal.

13 April
RTD Kajian Jk. Menengah Ditjian Hankam tentang “Urgensi 
Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Guna Terwujudnya Keamanan Nasional Dalam 
Rangka Tannas”.

17 – 23 April
Locus (Balikpapan) Kajian Jk. Panjang Ditjian Hankam tentang 
“Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Masyarakat Guna 
Melindungi dan Memberikan Rasa Aman Bangsa Dalam 
Rangka Tannas”.

21 – 30 April
Locus (Malut) Kajian Jk. Panjang Ditjian Sosbud tentang 
“Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak 
Masyarakat Adat Guna Memperkuat Restorasi Sosial 
Indonesia Dalam Rangka Tannas”.

28 April
RTD Kajian Jk. Panjang Ditjian Ekonomi tentang “Redesain 
Kedaulatan Pangan Guna Menjaga Stabilitas Pangan Nasional 
Dalam Rangka Tannas”.

10 Mei
FGD Kajian Jk. Menengah Ditjian Ekonomi tentang “Re-
Evaluasi Kebijakan Investasi/Penguasaan Asing Terhadap 
Aset nasional Guna Menjaga Eksistensi Kepentingan Nasional 
Dalam Rangka Tannas”.

26 Mei
FGD Penulisan Buku Tannas Ditjian Politik.

D

D

AGENDA

4 April
RTD Kajian Jk. Menengah Ditjian Sosbud tentang “Revitalisasi 
Kearifan Lokal Guna Mendukung Gerakan Nasional Revolusi 
Mental Dalam Rangka Tannas”.

6 April
FGD Kajian Jk. Panjang Ditjian Hankam tentang “Meningkatkan 
Kesadaran Bela Negara Masyarakat Guna Melindungi dan 
Memberikan Rasa Aman Bangsa Dalam Rangka Tannas”

7 April
RTD Kajian Jk. Menengah Ditjian Politik tentang “Penguatan 
Etika Politik Pancasila Guna Membangun Keunggulan 
Kompetitif Bangsa Dalam Rangka Tannas”.

7 - 14 April
Locus (Ambon) Kajian Jk. Panjang Ditjian Internasional tentang 
“Pengelolaan ALKI Sebagai Sektor Strategis Domestik Guna 
Menghadapi Internasional Line Trasportation Dalam Rangka 
Tannas”.

10 – 17 April
Locus (Kepri) Kajian Jk. Panjang Ditjian Politik tentang 
“Optimalisasi Kebijakan Politik Dalam Layanan Publik Guna 
Meningkatkan Citra dan Wibawa Pemerintah Dalam Rangka 
Tannas”.
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