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ABSTRACT

ASEAN Connectivity is a vital element in the development of the ASEAN
Community 2015. Connectivity underlying the main point of interaction, both
between ASEAN member countries, as well as between member states and other
countries. Master plan on ASEAN Connectivity has been established and ratified
by all member countries, including Indonesia. But when the master plan
apparently less inclined to accommodate the interests of its member states, there
seems no reason to support it. But the fact shows that Indonesia remains support
it that will strengthen the integration of the ASEAN Community. The author want
to find out the reason of Indonesia’s support towards ASEAN Connectivity by the
explanatory study based on constructivism. The conclusion is the transformation
of Indonesia’s policy in ASEAN identity recognize the importance of collective
identity, which can change the Indonesia’s policy towards ASEAN to uphold
common interests, beside retaining the fundamental interests. The implication is
though Indonesia does not reach the optimal material gain from the ASEAN
Connectivity, Indonesia continues to support it on the basis of collective identity
equation.

Keywords: ASEAN Connectivity, ASEAN Community, constructivism, collective
identity, common interests
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Putri Perwira

ABSTRAK

ASEAN Connectivity merupakan elemen penting dalam pembangunan
ASEAN Community 2015. Konektivitas menjadi poin utama yang mendasari
interaksi, baik antarnegara anggota ASEAN, maupun antara negara anggota dan
negara lain di luar ASEAN. Masterplan dan strategi peningkatan konektivitas
ASEAN telah dibentuk dan diratifikasi oleh seluruh negara anggota, termasuk
Indonesia. Persoalannya adalah ketika masterplan yang menjadi panduan
pelaksanaan konektivitas ternyata cenderung kurang mengakomodasi
kepentingan negara anggotanya, sepertinya tidak ada alasan untuk tetap
mendukung ASEAN Connectivity. Namun kenyataannya dukungan tetap
diberikan oleh Indonesia demi terselenggaranya konektivitas yang akan
menguatkan integrasi ASEAN Community. Kondisi ini menggelitik penulis untuk
mencari tahu motivasi Indonesia dalam mendukung ASEAN Connectivity.
Penelitian eksplanatif berdasarkan teori konstruktivisme dilakukan agar dapat
menjelaskan alasan negara tetap berada dalam integrasi meski kepentingannya
kurang terakomodasi. Simpulan yang dihasilkan adalah redefinisi kebijakan
Indonesia pada identitas ASEAN yang menyadari pentingnya identitas kolektif
mampu mengubah paradigma Indonesia terhadap kebijakannya dalam ASEAN
untuk menjunjung kepentingan bersama di samping tetap mempertahankan
kepentingan fundamental Indonesia. Implikasinya, meskipun Indonesia tidak
memperoleh keuntungan material yang optimal dari ASEAN Connectivity,
Indonesia tetap mendukungnya atas dasar persamaan identitas kolektif.

Kata kunci: ASEAN Connectivity, ASEAN Community, konstruktivisme,
identitas kolektif, kepentingan bersama
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ASEAN sebagai suatu komunitas integrasi diupayakan segera terjadi karena
berkaitan dengan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan tiap-tiap negara
anggotanya. Kesempatan yang ditawarkan oleh kondisi geografis dan keunggulan
kompetitif sejauh ini menghasilkan peningkatan ekonomi yang menjanjikan. Bahkan,
komunitas ASEAN berpeluang untuk menjadi pusat pertumbuhan dan pembangunan
kawasan jika mampu mereduksi besarnya biaya dalam investasi dan perdagangan
barang dan jasa (ASEAN, 2012:2).

ASEAN Connectivity

Pesatnya pembangunan kawasan dan dunia dalam gerak globalisasi
melatarbelakangi kebutuhan ASEAN untuk menjadi komunitas yang terintegrasi dalam
suatu evolusi arsitektur regional (Nanto, 2008:1-2)1. Konektivitas antarnegara anggota
dan antara negara anggota dengan negara lainnya diperlukan untuk menjamin
keberhasilan ASEAN sebagai suatu komunitas regional. Konektivitas penting untuk
memfasilitasi realisasi integrasi ASEAN dalam menguatkan sentralitas ASEAN
(ASEAN, 2012:1). Konektivitas yang baik akan memudahkan jaringan transportasi
barang, jasa, dan orang. Implikasinya, aglomerasi ekonomi dan integrasi jaringan
produksi, perdagangan intrakawasan, investasi, hubungan antarmasyarakat, identitas
ASEAN, serta jalinan kebudayaan dan historis akan terfasilitasi dengan baik pula.

Gambar berikut menunjukkan bahwa ASEAN Connectivity merupakan sarana
untuk membangun ASEAN Community (ASEAN, 2012:3). Sarana ini dilakukan melalui
mobilisasi sumber daya yang terjalin dalam konektivitas fisik, konektivitas institusi,
dan mobilitas masyarakat. Ketiga elemen ini terdiri atas angkutan, teknologi informasi
dan komunikasi, energi, liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, liberalisasi dan fasilitasi
investasi dan jasa, pengakuan mutual mengenai perjanjian dan pengaturan,
kesepakatan angkutan regional, prosedur lintas batas, dan program capacity building,
pendidikan, budaya, dan pariwisata.

1 Arsitektur regional merupakan istilah yang digunakan untuk melihat tata bangun di kawasan
Asia Timur. Akhir Perang Dingin, munculnya Cina sebagai kekuatan baru, globalisasi,
perdagangan bebas, perang terhadap terorisme, dan pendekatan institual untuk menjaga
perdamaian menyebabkan pergeseran dramatis di antara negara-negara di Asia Pasifik.
Fenomena-fenomena tersebut mengembangkan arsitektur regional dalam bentuk
pengaturan perdagangan, finansial, dan politik. Implikasinya, arsitektur regional didukung
oleh dua sektor, yakni: (1) sektor ekonomi yang bertumbuh secara intens melalui
perkembangan jaringan area pasar bebas bilateral dan multilateral; dan (2) sektor keamanan
dan politik yang relatif kurang berkembang akibat sulitnya menyelesaikan masalah di antara
negara di kawasan.
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Gambar Interaksi antara
ASEAN Connectivity dan ASEAN Community

Sumber: ASEAN, Masterplan on ASEAN Connectivity, 4.

ASEAN Connectivty merupakan keterhubungan fisik, institusi, dan perorangan
yang memudahkan aliran modal, barang, jasa, dan orang dalam kawasan demi
pencapaian pilar ekonomi, keamanan-politik, dan sosial budaya dalam rangka realisasi
visi ASEAN Community (ASEAN, 2012:1). Secara umum, konektivitas ASEAN
dibutuhkan untuk untuk memperkecil kesenjangan pembangunan melalui upaya
peningkatan good governance, integrasi, dan daya saing ASEAN, serta kesejahteraan
masyarakat ASEAN dalam pembangunan ASEAN Community.

ASEAN Connectivity diambil dari Pertemuan ASEAN ke-15 di Cha-am Hua Hin,
Thailand pada 24 Oktober 2009. Dalam pertemuan selanjutnya di Ha Noi, Vietnam
pada 8-9 April 2010, para pemimpin ASEAN mengidentifikasi perhitungan spesifik
dalam Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC) dengan target dan garis waktu
yang jelas demi kesesuaian implementasi. Substansi dari Deklarasi Ha Noi tersebut
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adalah kesepuluh kepala pemerintahan/negara anggota ASEAN bersepakat untuk
menindaklanjuti ASEAN Leaders’ Statement on ASEAN Connectivity di Cha-am Hua
Hin melalui pengakuan MPAC dan penyambutan kinerja dari High Level Task Force
on ASEAN Connectivity, Sekretariat ASEAN, dan organ-organ lain terkait (ASEAN,
2012:iv).

Konektivitas Kawasan Daratan dan Kawasan Kepulauan

Salah satu prinsip utama MPAC adalah penguatan konektivitas antara kawasan
daratan dan kawasan kepulauan ASEAN (ASEAN, 2012:8). Negara kawasan daratan
terdiri atas Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei
Darussalam, dan Singapura, sementara Indonesia dan Filipina termasuk di kawasan
kepulauan. Konektivitas akan berjalan baik ketika regulasi yang ada mampu
mengakomodasi karakteristik masing-masing wilayah. Jika tidak, negara kawasan
kepulauan dengan tingkat kesulitan akses yang lebih besar daripada kawasan daratan
tidak akan memperoleh manfaat konektivitas secara optimal.

Kedua bentuk geografi kawasan ASEAN ini memiliki karakteristik dan
kebutuhannya masing-masing yang telah dikerangkakan terutama dalam konektivitas
fisik (ASEAN, 2012:3). Namun proyek konektivitas fisik yang telah disepakati
cenderung menguntungkan negara kawasan daratan. Hal ini dikarenakan negara-
negara yang terpisahkan laut akan lebih susah dan lebih mahal untuk diakses. Menurut
data dari ASEAN Cooperation on Transport Facilitation and Logistics, kenaikan 10%
biaya angkutan maritim bisa menurunkan volume perdagangan sampai 20% (Yoong,
hal. 11). Jika pembangunan infrastruktur yang menghubungkan ke kawasan kepulauan
tidak direncanakan secara matang, tentu akan semakin merugikan negara-negara di
kawasan kepulauan.

Penulis kemudian menilai MPAC kurang mengakomodasi perbedaan kebutuhan
dan karakteristik kawasan intra-ASEAN. Hal ini terlihat dalam detilnya jalur
transportasi darat dalam infrastruktur jalan, rel, dan inland waterways, sedangkan
jalur transportasi maritim dan udara hanya dijelaskan sebatas pembangunan
pelabuhan dan bandara, serta harmonisasi pelayanan maritim dan navigasi udara
(ASEAN, 2012:11-15). Tidak hanya itu, kemudahan akses akan cenderung memusatkan
aliran orang, barang, dan jasa di kawasan daratan.

Indonesia dalam ASEAN Connectivity

Dalam proyek pembangunan infrastruktur, terutama konektivitas fisik, yang
direncanakan MPAC juga tidak banyak yang berkaitan langsung dengan Indonesia.
Dari 6 proyek prioritas konektivitas fisik, hanya satu yang berkenaan dengan angkutan
maritim dan dua proyek energi yang melibatkan Indonesia, sebagai fokus penelitian,
sementara dua proyek lainnya difokuskan di kawasan daratan dan satu proyek
teknologi informasi dan komunikasi melingkupi seluruh negara anggota (Susantono,
2011:5). Menariknya, proyek kawasan daratan, yakni ASEAN Highway Network
(AHN) dan Singapore-Kunming Rail Link (SKRL), berada dalam tahap penyelesaian,
sedangkan proyek maritim baru masuk ke tahap pengkajian Roll-on/Roll-off Network
and Short-sea Shipping. Sementara itu, pada proyek energi, ASEAN memprioritaskan
interkoneksi Malaka-Pekan Baru dan Kalimantan Barat-Sarawak, wilayah Indonesia
yang memang kaya akan gas alam.
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Kemudahan aliran barang dan modal dalam kawasan juga kurang
mengakomodasi kepentingan Indonesia dan malah berpotensi menjadikan Indonesia
sebagai pasar. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Erani
Yustika, menilai ASEAN Connectivity akan merugikan Indonesia melalui
deindustrialisasi yang memperparah nasib industri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah) (Proyek ASEAN Connectivity Diminta Dibatalkan: Dinilai Merugikan
Indonesia, diakses pada tanggal 22 Maret 2013, dari: www.neraca.co.id). UMKM
belum mampu bersaing karena permasalahan infrastruktur, perizinan, regulasi, dan
kebijakan belum bisa dipecahkan. Perusahaan industri hanya akan menjadi trader
yang tidak ada nilai ekonomis dan sosialnya. Anggota Komisi VI DPR RI, Aria Bima,
menyarankan agar kementerian keuangan harus bisa memperjuangkan kepentingan
Indonesia di kawasan, baik dari sisi finansial maupun sisi riil (Proyek ASEAN
Connectivity Diminta Dibatalkan: Dinilai Merugikan Indonesia, diakses pada tanggal
22 Maret 2013, dari: www.neraca.co.id).

Sementara itu, peran Indonesia bagi ASEAN tidak bisa dipungkiri. Dukungan
Indonesia terhadap ASEAN Connectivity dapat dilihat dari pernyataan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers setelah KTT ke-18:

[m]aster plan yang berkaitan dengan ASEAN Connectivity semua sependapat
untuk ditindaklanjuti, sehingga semua negara melakukan upaya, baik untuk
membangun konektivitas di negaranya masing-masing maupun membangun
konektivitas regional, atau ASEAN Connectivity (diakses pada tanggal 2 April
2013, dari: www.presidenri.go.id).

Dukungan lainnya adalah pendanaan Indonesia kepada ASEAN Infrastructure Fund
(AIF) sebesar 120 juta dollar yang setara dengan voting power 25,52% (lihat tabel
berikut) (Adi, 2011:2). Dalam tata kelola yang diusulkan di AIF, hak suara (voting
power) para pemegang saham berperan dalam pengambilan keputusan di AIF (Adi,
2011:2).

Tabel Kontribusi Ekuitas dan Hak Suara
ASEAN Infrastructure Fund

Negara Ekuitas (Juta USD) Hak Suara

Brunei Darussalam $10,00 2,13%
Kamboja $0,10 0,02%
Indonesia $120,00 25,52%
Laos $0,10 0,02%
Malaysia $150,00 31,90%
Filipina $15,00 3,19%
Singapura $15,00 3,19%
Thailand $15,00 3,19%
Vietnam $10,00 2,13%
Subtotal $320,20 68,10%
ADB (Asian Development Bank) $150,00 31,90%
Total $470,20 100,00%

Sumber: Adi (2011:24).

Berdasarkan Shareholders’ Agreement AIF, pasal 4 tentang Governance
Structure, dinyatakan bahwa untuk keputusan yang bersifat operasional, Dewan
Direktur AIF yang beranggotakan perwakilan dari seluruh pemegang saham AIF akan
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memutuskan dengan ketentuan persetujuan lebih dari 50% hak suara dan didukung
oleh lebih dari 50% jumlah pemegang saham (Adi, 2011:2). Dengan hak suara yang
cukup besar dibanding dengan negara lainnya, Indonesia memiliki posisi yang bagus
untuk mengangkat kepentingan Indonesia ke ranah ASEAN Connectivity. Namun
nyatanya pembangunan maritim yang menjadi urat nadi konektivitas ke Indonesia
tidak dikerangkakan dalam MPAC secara matang dan detil.

Ketidakseimbangan antara dukungan Indonesia dan prospek kepentingan
nasional tidak lantas mengurungkan niat Indonesia untuk meratifkasi dan mendukung
kesepakatan yang ada dalam ASEAN Connectivity. Bahkan Menteri Perhubungan
Indonesia, Evert Erenst Mangindaan, tidak hanya mendukung ASEAN Connectivity,
tetapi juga meminta negara-negara ASEAN untuk mengalokasikan sumber daya demi
optimalisasi konektivitas dalam menghadapi pasar terbuka ASEAN 2015 (Menhub:
ASEAN Agar Alokasikan Sumber Daya untuk 2015, diakses pada tanggal 22 Maret
2013, dari: www.neraca.co.id).

Dukungan Indonesia juga terlihat dari ratifikasi beberapa kesepakatan fasilitasi
angkutan dalam konektivitas institusional. Kesepakatan tersebut adalah: (1) ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT); (2) ASEAN
Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT); (3) ASEAN Framework
Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport (AFAFIST); (4) Roadmap for
Integration of Air Travel Sector (RIATS); dan (5) Roadmap Towards an Integrated
and Competitive Maritime Transport in ASEAN (RICMT) (ASEAN, 2012:18).

Situs resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberitakan bahwa
Indonesia meratifikasi AFAFGIT dan beberapa protokol di dalamnya, kecuali Protokol
6 mengenai Railways Borders and Interchange Stations karena hanya mengikat
negara di kawasan daratan. Kesepakatan AFAFGIT yang diratifikasi Indonesia adalah:
(1) Protokol 1 Designated Transit Transport Routes; (2) Protokol 2 Designation of
Frontier Post; (3) Protokol 3 Types and Quantity of Road Vehicles; (4) Protokol 4
Technical Requirements of Vehicles; (5) Protokol 5 ASEAN Scheme of Compulsary
Motor Vehicle Third-Party Liability Insurance; (6) Protokol 7 Customs Transit
System; (7) Protokol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures; dan (8) Protokol 9
Dangerous Goods (Pertemuan the 22nd ASEAN Transport Facilitation Working Group
(TFWG), diakses pada tanggal 19 Maret 2013, dari www.dephub.go.id).

Dalam berita lain disebutkan bahwa ratifikasi AFAMT tengah dipersiapkan,
sementara ratifikasi AFAFIST menunggu selesainya pemberlakuan AFAFGIT (Tiga
Protokol ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit
(AFAFGIT) Telah Diratifikasi Seluruh Anggota ASEAN, diakses pada tanggal 19 Maret
2013, dari www.dephub.go.id). Dari ketiga berita ini dapat dilihat bahwa Indonesia
setuju dan mendukung kerangka kerja kemudahan barang-barang transit di bidang
fasilitasi angkutan. Padahal protokol dalam kesepakatan AFAFGIT mayoritas
berkenaan dengan angkutan darat yang lebih banyak berpusat di kawasan daratan
ASEAN.

Di sisi lain, pesimisme terhadap keterlibatan Indonesia dalam ASEAN
Connectivity terus menyeruak. Telisa Aulia Falianty menilai Indonesia tidak siap dalam
menghadapi konektivitas ASEAN lantaran belum dikaji dengan cukup baik (Indonesia
Tak Siap Hadapi ASEAN Connectivity: Pemerintah Hanya Turuti Gengsi, diakses
pada tanggal 22 Maret 2013, dari: www.neraca.co.id). Falianty beranggapan
pemerintah seharusnya meningkatkan konektivitas dalam negeri terlebih dahulu baru
kemudian melangkah ke ASEAN. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pasar di
ASEAN sementara manfaat nyata dirasakan oleh negara lain. Sejalan dengan ini,
Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator
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Bidang Perekonomian, Lucky Eko Wuryanto, mengatakan seharusnya MPAC
mengikuti konsep MP3EI Indonesia alih-alih memfokuskan proyek di kawasan daratan
(Indonesia Tak Siap Hadapi ASEAN Connectivity: Pemerintah Hanya Turuti Gengsi,
diakses pada tanggal 22 Maret 2013, dari: www.neraca.co.id).

Berbagai data dan fakta tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan
antara proyek dalam ASEAN Connectivity dan akomodasi kepentingan negara
anggotanya. Namun nyatanya Indonesia masih menyambut baik. Pertanyaannya
adalah mengapa sambutan baik masih dilakukan oleh Indonesia meskipun ada banyak
pesimisme dan ketidakseimbangan prioritas proyek di dalam MPAC.

Teorisasi Integrasi Regional sebagai Jawaban

Negara berpartisipasi dalam proses integrasi karena adanya perolehan manfaat
yang lebih besar daripada upaya yang dikeluarkan. Perolehan manfaat yang nyata
berupa terpenuhinya kepentingan materil seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
politik. Namun pemikiran ini perlu dianalisis lebih dalam lagi mengapa negara
memutuskan bergabung dengan institusi regional. Untuk mengetahui alasan lainnya
daripada sekadar keuntungan materil diperlukan pemahaman mengenai konsepsi
integrasi regional, perkembangan pendekatan mengenai ASEAN sebelum sepakat
membentuk integrasi regional, dan teorisasi integrasi regional.

Konsepsi Integrasi Regional

Integrasi regional memiliki perdebatannya sendiri dalam penentuan definisinya.
Amitai Etzioni memperlakukan integrasi sebagai kondisi akhir; Philip Jacob dan Henry
Teune melihat integrasi sebagai proses dan tujuan akhir yang dicapai ketika proses
variabel tertentu melewati ambang batas tak tentu; Karl Deutsch menganggap integrasi
sebagai proses menuju pembentukan komunitas keamanan; sementara Ernst Haas
memahami integrasi sebagai proses penciptaan komunitas politik yang didefinisikan
dalam istilah institusional dan atitudinal (Haas, 1971:6-7). Integrasi kemudian dapat
dipahami sebagai proses dimana aktor politik dalam beberapa latar nasional yang
berbeda dibujuk untuk menggeser loyalitas, ekspektasi, dan aktivitas politik mereka
menuju suatu pusat baru yang memiliki institusi dengan tuntutan yurisdiksi di atas
negara (Haas, 1968:16).

Hasil akhir dari proses integrasi politik adalah sebuah komunitas politik baru
yang “melapis ke atas di atas yang telah ada” (Haas, 1968:16). Namun integrasi ini
tidak harus menekankan pada peran lembaga atau institusi supranasional, tetapi juga
pada peran negara dalam proses integrasi (Karns & Mingst, 2004:39). Negara
kemudian terlibat dalam suatu kooperasi dengan negara lainnya yang membuat
mereka semakin dekat seiring waktu berjalan. Dampaknya, pelibatan kooperasi
meletakkan dimensi politik sebagai kerangka umum yang kemudian melingkupi
dimensi lainnya seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan (Heinonen, 2006:7).

Integrasi regional dapat berfungsi sebagai stimulus kuat untuk pembentukan
kerjasama regional (Hurrel, 1995). Stimulus ini dilakukan melalui empat cara, yakni:
(a) sebagai alat proyeksi melawan kekuasaan hegemoni atau pretensi dari negara
hegemoni; (b) sebagai upaya untuk membatasi gerak kekuasaan hegemoni yang dinilai
potensial dalam sebuah organisasi regional; (c) bandwagoning dengan keuntungan
hegemon, terutama ketika perbedaan kekuasaan yang besar terjadi di suatu wilayah;
dan (d) sebagai cara menghadapi kekuatan hegemoni untuk mengurangi potensi
persaingan, serta untuk mengurangi transaksi dan biaya informasi. Dalam hal ini,
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negara-negara yang berada dalam integrasi regional memiliki kepentingannya masing-
masing sebagai alasan keterlibatan.

Perkembangan Pendekatan mengenai ASEAN

Integrasi regional yang dikembangkan oleh negara anggota ASEAN banyak
dipengaruhi oleh pendekatan konstruktivisme. Adopsi proposisi dan asumsi
kontruktivisme tidak lepas dari faktor sejarah dan konteks sosial yang tengah
berlangsung dalam kawasan ASEAN. Berbagai pendekatan mencoba menjelaskan
fenomena ASEAN dari awal pembentukan, masa krisis Asia, sampai globalisasi.

Perilaku negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada awal pembentukan
ASEAN dijelaskan oleh perspektif neorealisme. ASEAN dibentuk sebagai respons
langsung atas indikasi konfrontasi kekuatan militer Indonesia pada masa Soekarno
yang memungkinkan terjadinya instabilitas keamanan kawasan (Guan, 2005:71).
Neorealisme melihat pembentukan ini sebagai bentuk adaptasi pertahanan diri dari
struktur anarkhis sistem internasional yang menghadapkan aktor individual sebagai
realitas material yang terjadi begitu saja (given) dan tidak dapat diubah (Jackson &
Sorensen, 2005:304).

Pembentukan ASEAN ditujukan untuk menjaga keamanan jangka panjang di
kawasan Asia Tenggara melalui keseimbangan peran kekuatan negara-negara
(Kurlantzick, 2012:2).  Tujuan ASEAN untuk menjaga keamanan ini sesuai dengan
konsep balance of power dalam kerangka neorealisme. Konsep balance of power
diawali dengan dilema keamanan, yakni perasaan terancam suatu negara ketika negara
lainnya meningkatkan kekuatan demi peningkatan keamanan sehingga negara tersebut
menyadari ia juga harus meningkatkan kekuatannya (Weber, 2005:22). Balance of
power bisa dikondisikan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak begitu seimbang
namun di antara kekuatan tersebut terdapat keselarasan sehingga stabilitas keamanan
tetap terjaga.

Neorealisme gagal menjelaskan perilaku negara yang membutuhkan ekonomi
kolektif dan bantuan dari lembaga keuangan internasional untuk mengatasi krisis pada
era 1990-an. Neoliberalisme kemudian hadir untuk menjawab kecenderungan negara
untuk meletakkan kebijakan nasional dan bantuan IMF dalam menghadapi krisis
(Kosandi, 2012:120). Ide pembentukan AFTA (ASEAN Free Trade Area) menjadi
momen konsiderasi ASEAN terhadap asumsi dasar neoliberalisme (Kosandi, 2012:117).
Asumsinya adalah hubungan antarnegara dapat terwujud secara kooperatif melalui
kerja sama dengan aktor selain negara dalam kerangka pasar bebas (Evans &
Newnham, 1998:361-362).

Pendekatan neoliberal yang diusung IMF pun nyatanya tidak cocok dengan
karakteristik ASEAN yang perekonomian negaranya didorong oleh jaringan birokratis-
patrimonialisme (Kosandi, 2012:119). Selain itu, lemahya institusi menjadi kegagalan
ASEAN dalam menghadapi krisis. Negara-negara anggota kemudian menyadari
diperlukannya suatu pola hubungan yang didasarkan pada budaya dan karakteristik
ASEAN namun tetap dapat tampil sebagai kawasan yang diperhitungkan dalam kancah
internasional.

Konstruktivisme kemudian hadir untuk membawa angin segar bagi pola interaksi
negara anggota ASEAN (Acharya, 2001:15). Upaya pemulihan negara-negara anggota
dari krisis yang membuktikan bahwa ASEAN masih sanggup bertahan dalam konstelasi
internasional dijelaskan konstruktivisme melalui penguatan identitas bersama. Asumsi
pentingnya ideologi dan identitas dalam konstruktivisme mampu menggeneralisasi
kohesi regional dalam menghadapi ancaman, termasuk ancaman keamanan dan
ekonomi yang dapat dicapai melalui integrasi regional.
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Teorisasi Integrasi Regional: Rasionalisme dan Konstruktivisme

Teorisasi mengenai integrasi regional dikategorikan penulis ke dalam dua teori
besar, yakni rasionalisme yang bersifat material dan konstruktivisme yang bersifat
ideasional seperti identitas, ide, dan nilai. Pemilihan teori ini dilandaskan pada
pemahaman penulis bahwa keterlibatan dan kepatuhan negara dalam suatu integrasi
regional jika tidak berdasarkan pemanfaatan materil yang secara matematis dapat
ditentukan, maka berdasarkan tatanan identitas yang berkembang di antara negara
anggota untuk bersepakat mencapai suatu tujuan bersama.

Pendekatan rasionalis didominasi oleh ide bahwa kapasitas kekuasaan dan
material sebagai tujuan utama mampu menjelaskan kondisi regionalisme (Santos,
2008:11). Integrasi regional dipahami sebagai cara untuk memuaskan kepentingan
nasional tertentu dalam ranah internasional (Santos, 2008:11). Rasionalis
memfasilitasi kesepakatan dan/atau sistem kooperasi tertentu dalam rangka
mendukung kepentingan nasional. Aktor negara rasional mengejar kepentingan
melalui kalkulasi untung rugi dan pilihan aksi yang bisa memaksimalisasi utilitas
(Acharya, 2001:22).

Sementara konstruktivisme yang dikembangkan oleh Alexander Wendt
memberikan perhatiannya pada kepentingan dan identitas negara sebagai produk yang
dapat dibentuk dari proses sejarah yang khusus (Heinonen, 2006:94). Konstruktivisme
berargumen bahwa kekuatan ideasional (budaya, norma, identitas) dalam regionalisme
memainkan peranan penting untuk membangun kawasan (Kosandi, 2012:111).
Komunikasi transnasional dan penyebaran nilai mampu mengubah loyalitas nasional
tradisional sehingga menghasilkan bentuk baru ikatan politik dalam integrasi regional.
Akibatnya, negara juga akan membangun identitasnya sesuai dengan identitas kolektif
(Acharya, 2001:3).

Identitas kolektif merupakan pelibatan dalam perilaku kooperatif aktor yang
secara simultan mempelajari identifikasi satu dengan yang lainnya agar bisa melihat
diri mereka sebagai “kita” yang diikat oleh norma-norma tertentu (Wendt, 1994:390).
Menurut Busse, identitas kolektif merupakan identifikasi negara terhadap perilakunya
dengan nasib negara lainnya dalam kawasan (Kosandi, 2012:122). Terdapat tiga
indikator penting dalam identitas kolektif, yaitu: (1) komitmen terhadap
multilateralisme termasuk hasrat untuk meletakkan sejumlah isu dalam agenda
multilateral dan bukan lagi bilateral ataupun unilateral; (2) pembangunan kooperasi
keamanan meliputi pertahanan kolektif, kolaborasi melawan ancaman interna, dan
penghitungan keamanan kooperatif dan kolektif; dan (3) batasan dan kriteria
keanggotaan dalam kelompok (Acharya, 2001:29). Identitas kolektif ASEAN dikenal
dengan istilah “ASEAN Way” yang mengarahkan sikap dan perilaku negara anggota
berdasarkan prinsip noninterfensi, penghargaan mutual, penyelesaian sengketa secara
damai, tidak menggunakan kekuatan militer, dan pengambilan kebijakan berbasis
konsensus dan dialog (Kosandi, 2012:116).

Perubahan dari fungsi norma sebagai regulator perilaku menuju ke transformator
identitas menunjukkan adanya penciptaan kebiasaan baru. Kondisi ini
mengimplikasikan pemenuhan ide obligasi legal untuk mencegah kekuasaan koersif.
Integrasi kemudian membutuhkan derajat loyalitas atau identitas bersama yang
menunjukkan perasaan kebersamaan dan sentimen kepemilikan komunitas (Santos,
2008:21).

Proposisi ini kemudian menjawab alasan negara mau terlibat dalam integrasi
meski tidak dapat mencapai keuntungan material yang optimal. Hal ini tidak sesuai
dengan asumsi rasionalisme bahwa pemuasan kepentingan nasional dalam ranah
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integrasi regional. Kepentingan negara diletakkan dalam visi material (seperti
kekuasaan militer dan ekonomi) sebagai arahan perilaku negara. Namun di sisi lain,
tahapan reduksi kedaulatan dalam proses integrasi bertolak belakang dengan
kepentingan untuk memelihara identitas negara (Heinonen, 2006:93). Rasionalisme
menjawabnya melalui perhitungan perolehan keuntungan yang cukup layak dibanding
mengalihkan sebagian kedaulatan kepada institusi supranasional.

Kepentingan nasional didefinisikan Kamus Hubungan Internasional sebagai
konsepsi yang umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital
bagi negara, mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan,
keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton,
1969). Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor paling
menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar
negeri (Plano & Olton, 1969). Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan
nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah
segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara
terhadap negara lain (Couloumbis & Wolfe, 1981:114)2. Morgenthau menjelaskan
bahwa kepentingan nasional harus dibuat berdasarkan keuntungan nasional yang
konkret dan bisa ditunjukkan, bukan berdasar kriteria yang abstrak dan impersonal
seperti moralitas, hukum, dan ideologi (Couloumbis & Wolfe, 1981:114).

Dari  berbagai definisi tersebut, penulis berkesimpulan bahwa kepentingan
nasional adalah kumpulan berbagai sektor dari cita-cita dan tujuan suatu bangsa yang
bisa memengaruhi kebijakan luar negeri serta dapat dicapai dengan kekuatan (power)
yang memadai. Sebagai tambahan, kepentingan nasional suatu negara seringkali
bersifat self-oriented karena didasarkan untuk memaksimalkan fungsi kepemilikannya
sendiri tanpa acuh dengan kondisi kepemilikan negara lain (Krasner, 1982:12).

Asumsi rasionalisme ini akan terpatahkan ketika integrasi tidak mampu
mengakomodasi kepentingan negara. Hal ini dikarenakan negara tidak akan
melibatkan dirinya ke dalam integrasi jika tidak memperoleh keuntungan material
dalam kepentingannya. Namun terdapat negara yang tetap terlibat dalam proses
integrasi meski harus mengorbankan kepentingan nasionalnya dan tidak memperoleh
manfaat material. Rasionalisme tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai.

Jawaban konstruktivisme mengenai hal ini terangkum dalam redefinisi
paradigma kepentingan nasional. Norma ada bukan sekadar untuk meregulasi perilaku
negara, melainkan juga meredefinisi kepentingan nasional (Acharya, 2001:3). Jeffrey
Checkel mempelajari bahwa pembelajaran sosial dapat berdampak pada formasi
kepentingan yang berarti kepentingan negara bukan sesuatu yang statis (Heinonen,
2006:96). Kepentingan negara diklaim sebagai bukan sesuatu yang given, melainkan
muncul dari proses interaksi dan sosialisasi (Acharya, 2001:22).

Keyakinan dalam kebersamaan identitas dikonstruksikan melalui struktur sosial
tanpa menafikan peranan kepentingan dan kekuasaan material. Arti dan efek dari
kepentingan dan materialisme bergantung pada struktur sosial dalam sistem (Wendt,
1999:237). Interaksi antarnegara dalam integrasi regional dapat mengubah kebijakan
negara atas identitas dan kepentingan kawasannya, namun kepentingan objektif harus
tetap ada selama negara ingin mempertahankan identitasnya sebagai negara (Wendt,
1999:20). Oleh karenanya, negara kemudian mengubah kebijakan kepentingannya
menjadi kepentingan yang lebih sadar akan adanya kepentingan bersama.

2 Power menjadi sangat berpengaruh dalam eksistensi suatu negara. Power yang ada dengan
sendirinya akan menciptakan klasifikasi negara secara hierarkis.
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Kepentingan bersama merupakan pemilihan negara atas keluaran yang menjadi
ekuilibrium bersama. Negara harus mengurangi strategi dominan mereka dan tidak
bersikap memaksakan ekuilibrium kepentingan nasionalnya demi penciptaan kondisi
pareto-optimal di mana terjadi kesepakatan penggabungan kepentingan yang dapat
memberikan keluaran optimal tanpa merugikan pihak manapun dan tanpa adanya
penyimpangan (Stein, 1983:120). Kepentingan bersama yang lahir dari poses interaksi
dan sosialisasi meliputi pertukaran pemahaman-sendiri, persepsi realitas, dan
ekspektasi normatif antarnegara anggota (Acharya, 2001:22). Kepentingan bersama
dalam ranah ASEAN disepakati dalam bentuk konsensus yang merepresentasikan
komitmen untuk mencari cara bergerak maju dengan menetapkan apa yang memiliki
dukungan dari pihak luar (Acharya, 2001:69).

Jika kepentingan dan identitas negara yang berubah seiring proses adopsi
integrasi, keseimbangan antarkepentingan negara juga akan berubah. Negara melihat
bahwa proses integrasi berdampak pada perubahan sistem regional dan kepentingan
mereka sehingga dibutuhkan otonomi yang kurang dari sebelumnya (Wendt, 1999:20).
Implikasinya adalah kesediaan negara untuk mengorbankan kepentingan dan bahkan
kedaulatan selama identitasnya sebagai negara masih tetap terjaga. Proses integrasi
membawa transformasi dan pembentukan ulang kebijakan negara atas identitas dan
kepentingannya, namun juga menambah daya dorong dan kapasitas negara untuk
menyelesaikan permasalahan mereka (Heinonen, 2006:96).

Dukungan Indonesia terhadap ASEAN Connectivity
berdasarkan Konstruktivisme

Indonesia mendukung ASEAN Connectivity meskipun tidak banyak proyek
dalam MPAC yang bersinggungan dengan kepentingan Indonesia dikarenakan adanya
perubahan paradigma Indonesa mengenai kebijakan atas konsep identitas dan
kepentingan. Perubahan ini ditandai dengan adanya transformasi kebijakan terhadap
identitas ASEAN dan redefinisi kebijakan Indonesia terkait ASEAN. Transformasi
kebijakan terhadap identitas regional menyadarkan negara atas keberadaan identitas
kolektif yang akan meredefinisi kebijakan negara pada tataran regional. Kebijakan yang
muncul adalah kepentingan bukan lagi hanya mengejar kekuasaan material yang
bersifat self-oriented, namun juga diarahkan kepada kepentingan bersama.
Transformasi kebijakan identitas dan redefinisi kebijakan berimplikasi pada
munculnya dukungan negara terhadap proses integrasi regional.

Identitas Indonesia terbuka terhadap kondisi internasional dan bereaksi atas
yang sedang terjadi. Lingkungan yang dinamis membawa perubahan signifikan bagi
identitas dan persepsi Indonesia terhadap dunia luar. Hal ini sesuai dengan proposisi
konstruktivisme bahwa dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif bagi masyarakat
yang membuatnya, hidup di dalamnya, dan memahaminya (Jackson & Sorensen,
2005:307).

Dunia sosial bagi Indonesia dalam hal ini terutama adalah perkembangan
ASEAN dalam menghadapi tantangan globalisasi. Indonesia memperoleh pengaruh
darinya sampai muncul suatu pemahaman bahwa Indonesia harus ambil bagian dalam
dinamika sosial di sekitarnya. Sama halnya dengan asumsi konstruktivisme bahwa
lingkungan membentuk identitas dan identitas membentuk perilaku, dan begitupun
sebaliknya, perilaku membentuk lingkungan masyarakat (Onuf, 1998:59).

Implikasinya, Indonesia turut mendukung proses integrasi regional ASEAN
Community yang akan tercapai melalui keberhasilan ASEAN Connectivity. Dengan
kata lain, Indonesia mendukung ASEAN Connectivity untuk bisa menyukseskan
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ASEAN Community demi upaya bersama menguatkan kohesivitas regional. Bahkan
sebelum ASEAN Connectivity dicetuskan, Indonesia telah melihat urgensi dari
konektivitas. Dalam pidatonya di tahun 2005, presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menyatakan bahwa:

[o]ur ability to connect with the wider world is critical, to the performance of our
independent determines our influence and capacity, to shape the international
order. Connectivity is source of diplomatic empowerment. It compels Indonesia
to have an active and healthy engagement with its neighbors, with the major
powers and emerging powers, with the regions of the world, and with
international institutions and a whole range of non-state actors (Speech Before
the Indonesian Council on World Affairs (ICWA), diakses pada tanggal 6 Juni
2013: www.presidenri.go.id).

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memang bermaksud untuk terlibat secara
aktif dalam dukungannya terhadap ASEAN Connectiviy. Dalam prosesnya,
pengembangan dan pemeliharaan nilai dan identitas bersama, terutama penjunjungan
demokrasi dan HAM, juga telah diadopsi Indonesia lebih dulu daripada negara anggota
lainnya. Dengan demikian, identitas regional yang masih dapat terus berkembang
melalui sosialisasi dan interaksi antarnegara anggotanya secara terbuka akan mampu
diterima dan diadopsi Indonesia selama tidak bertolak belakang dengan identitas
Indonesia dan dilakukan demi upaya perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN kemudian tidak bisa hanya didasarkan
pada kepentingan self-oriented, tetapi mampu menjawab pertanyaan soal penerima
manfaat sesungguhnya melalui politik yang bersifat people-centered. Indonesia
mendorong agar perluasan ASEAN Connectivity dibangun secara merata dan
merepresentasikan kepentingan kolektif ASEAN (Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, 2010:223). Dengan kata lain, Indonesia mengakui adanya kepentingan
kolektif yang harus diwujudkan melalui ASEAN Connectivity.

Wakil Presiden Indonesia Boediono menyatakan:

[n]o country can afford to remain isolated from the growing trend of economic
interdependence and integration without suffering losses. On the other hand, we
must also recognize the differences between countries and ensure that all
necessary measures must be taken to prevent the growing gap between more
competitive and less competitive economies. Once the ASEAN Community is
realized in all the three pillars, or significantly so, then ASEAN will undoubtedly
be able to make a much greater mark within the Global Community of Nations
through its greater ability to take collective action based on a common regional
platform. We believe that ASEAN connectivity is very crucial. But it should mean
that it is not just about efficiency but also about reducing disparities. .... ASEAN
Connectivity must impact our peoples, especially those who are still
underprivileged. It is therefore imperative each ASEAN Member State must
simultaneously develop its own reliable domestic or internal connectivity
(Remarks of the Vice President of the Republic of Indonesia at 8th ASEAN
Leadership Forum (8 Mei 2011), diakses pada tanggal 6 Juni 2013:
wapresri.go.id).

Kepentingan regional untuk mempersempit kesenjangan pembangunan melalui
perluasan konektivitas disadari betul sebagai prioritas bagi negara anggota ASEAN,
terutama Indonesia. Indonesia juga menyadari bahwa konektivitas bukan hanya
persoalan efisiensi dan keuntungan materi saja, melainkan juga  pembangunan aksi
kolektif di bawah platform integrasi regional.
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Implikasi yang terjadi ketika Indonesia menyadari kepentingan bersama selain
kepentingan nasional adalah kurang terakomodasinya kepentingan materialis
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sangkar emas bagi Indonesia tetap berlaku
sejak masa awal pembentukan ASEAN sampai sekarang (Sukma, 2009). Artinya,
keharusan Indonesia untuk melaksanakan kewajiban lebih besar daripada manfaat
yang mungkin diperoleh. Pengejaran manfaat material yang self-oriented agaknya
harus diredam demi kenyamanan bersama dalam kawasan.

Pengorbanan mengemban kewajiban untuk bersama-sama memperkuat integrasi
ASEAN tidak lantas mengorbankan kepentingan fundamental Indonesia3. Namun tidak
terakomodasinya kepentingan kepentingan material Indonesia untuk
mengakumulasikan kekuatan politik atau ekonomi secara optimal juga tidak lantas
membuat Indonesia menghindar dari kewajibannya. Bagaimanapun juga, keselarasan
antara kepentingan nasional dan kepentingan regional perlu diupayakan agar tercipta
harmoni antara kedudukan Indonesia sebagai negara berdaulat dan Indonesia sebagai
bagian dari ASEAN.

Simpulan

Integrasi regional, dilihat dari kacamata konstruktivisme, berdampak pada
perubahan paradigma Indonesia mengenai konsep identitas dan kepentingan dalam
tataran kebijakan. Proses sosial yang terjalin selama pengupayaan integrasi nyatanya
mampu mentransformasi kebijakan identitas dan meredefinisi kebijakan kawasan
Indonesia. ASEAN yang diasumsikan sebagai lingkungan Indonesia memengaruhi
pemahaman Indonesia mengenai ide-ide identitas kolektif dan kepentingan bersama.

Berbagai pendekatan yang menelaah perkembangan ASEAN semenjak didirikan
di tahun 1967 sampai saat ini menunjukkan bahwa ASEAN terbuka terhadap segala
bentuk interaksi dan proses sosial dalam menjawab tantangan zaman. Saat ini, ketika
dunia bergerak semakin global dan arsitektur regional di kawasan Asia Timur
mengalami evolusi, ASEAN tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. ASEAN
memiliki potensi untuk menjadi sentral dalam perwujudan kemajuan dunia Timur.
Oleh karenanya, ASEAN mengupayakan kohesivitas dan integrasi regional untuk
menjamin sentralitas ASEAN di Asia Timur.

Upaya integrasi regional ASEAN dalam ASEAN Community dan ASEAN
Connectivity secara tidak langsung memengaruhi negara anggotanya, tidak terkecuali
Indonesia. Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis penulis menunjukkan
bahwa Indonesia mengadopsi identitas kolektif seiring proses integrasi berlangsung.
Komitmen terhadap multilateralisme, pembangunan kooperasi keamanan, dan peran
aktif Indonesia dalam keanggotaan ASEAN menjadi indikator dari adopsi ini.
Kebijakan Indonesia atas identitas ASEAN bertransformasi menjadi negara yang turut
bertanggung jawab atas kesejahteraan kawasan.

Implikasinya, Indonesia mendorong agar perluasan ASEAN Connectivity
dibangun secara merata dan merepresentasikan kepentingan kolektif ASEAN.
Kesepahaman akan kebersamaan mampu membuat Indonesia mengesampingkan
kepentingan material demi tujuan ASEAN Community untuk mempersempit

3 Kepentingan fundamental Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4,
yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
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kesenjangan pembangunan. Kepentingan material dilihat sebagai sesuatu yang bukan
tujuan utama ketika ada tujuan lain untuk memperkuat kohesivitas kawasan yang
harus dicapai. Meskipun demikian, Indonesia tidak lantas mengingkari kepentingan
nasional untuk tetap melindungi kedaulatan negaranya.

Terkait dengan kepentingan nasional, Indonesia tetap mempertahankan
kepentingan fundamental yang menunjukkan eksistensinya sebagai negara. Pengejaran
kepentingan nasional akan selalu ada demi melindungi kedaulatan negara, namun
tidak lantas menafikan kepentingan regional yang juga menjadi prioritas negara demi
terjalinnya hubungan baik dengan negara lain. Indonesia dalam hal ini berupaya untuk
menyeimbangkan keduanya dalam geliat konstruktivisme.

Modalitas yang dimiliki Indonesia diharapkan mampu mendorong ASEAN untuk
menjadi kawasan yang terintegrasi dan diperhitungkan dalam konstelasi internasional.
Harmonisasi dan stabilitas kawasan menjadi sesuatu yang lebih utama daripada
pemuasan kepentingan material sebuah negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan
jika Indonesia tetap memberikan dukungan kepada ASEAN Connectivity demi
mencapai pertumbuhan yang kompetitif dan memupuk rasa kebersamaan.
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