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ABSTRAK 
 
 

Dengan menggunakan pendekatan tata kelola multilevel (multilevel 
governance) terhadap sektor finansial dan investasi di Kota Malang, studi ini 
menemukan bahwa kesiapan tingkat sub-nasional dalam menghadapi 
integrasi kawasan cenderung rendah. Selain itu, terdapat juga beberapa 
temuan terkait relasi antar tingkatan ini. Pertama, desentralisasi yang tidak 
sempurna justru bisa menghambat dampak positif dari integrasi kawasan 
karena perbedaan kapasitas antar daerah justru bisa memperlebar jurang 
pembangunan. Kedua, dengan lembaga supranasional yang cenderung lemah 
seperti ASEAN, maka negaralah pemain utama dalam integrasi kawasan dan 
jika terdapat distribusi power yang tidak merata antar negara anggota, 
maka integrasi kawasan hanya akan menguntungkan sebagian anggota.  
 
Kata-Kata Kunci: ASEAN Economic Community, Multilevel Governance, 
Sub-National Government, Investasi dan Finansial. 
 
 
The decision to engage in regional integration means that countries now have 
to consider at least 3 (three) levels of governance, namely the sub-national, 
national and supranational level. Using a multi-level governance approach on 
the financial sector and investment in Malang (East Java, Indonesia), this 
study finds that sub-national level lacks several important aspect in terms of 
its preparedness regarding regional integration. Furthermore, with regards to 
its relationship to the other interconnecting levels, several findings can also be 
highlighted. First, imperfect decentralisation can actually hinder the positive 
effect of regional integration since differences in sub-national capacity can 
widen the development gap between areas in Indonesia. Second, with a weak 
supranational institutions like ASEAN, countries are actually the main players 
in Southeaast Asia integration and with uneven power distribution, 
regionalism will only benefit several countries.  
 
Keywords: ASEAN Economic Community, Multilevel Governance, Sub-
National Government, Finance & Investment.   
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Aktivitas dan relasi kerjasama ekonomi global selama beberapa dekade 
terakhir ini telah mengalami peningkatan yang cukup pesat, khususnya 
dalam bentuk skema perdagangan bebas dan integrasi kawasan. Hal ini 
juga dialami oleh Indonesia di mana pada tahun 2011 saja, Indonesia 
telah menandatangani 146 perjanjian internasional dan meratifikasi 26 
perjanjian di mana 60% di antaranya merupakan kerjasama ekonomi 
(Kemenlu 2012). Dari perjanjian ini, mayoritas merupakan skema 
perjanjian perdagangan bebas yang tujuan akhirnya adalah 
mempermudah arus lalu lintas keluar masuk barang dan jasa di 
Indonesia.  
  
Dari berbagai skema kerjasama ini, tidak semuanya berimplikasi positif. 
Pengalaman Indonesia dalam skema ASEAN-China Free Trade Area 
(ACFTA) menunjukkan betapa Indonesia cukup dirugikan dengan 
perjanjian dagang tersebut dikarenakan kurang siapnya Indonesia. 
Sebelum pemberlakuan ACFTA, pemerintah telah berupaya mengajukan 
renegosiasi perjanjian untuk 228 pos yang pada akhirnya ditolak oleh 
Cina (Kompas 2010). Selain dari sisi pemerintah, sektor swasta juga telah 
berkali-kali menyatakan ketidaksiapan mereka menghadapi perdagangan 
bebas dengan Cina. Sebagai contoh, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) 
telah mengajukan keberatan dan ketidaksiapan mereka terkait 
implementasi ACFTA kepada DPR-RI karena merasa tidak dilibatkan 
dalam proses (re)negosiasi (Kompas 2010). Ketidaksiapan ini 
berimplikasi terhadap performa ekspor-impor Indonesia-Cina pasca 
pemberlakuan ACFTA. Sebagai contoh, meskipun terjadi pertumbuhan 
ekspor ke Cina dari 14,15% menjadi 30,1% pasca pemberlakuan ACFTA, 
namun terdapat juga peningkatan impor dari China yang mencapai 
angka 35,1% (BPS 2012) sehingga mengakibatkan dibanjirinya pasar 
Indonesia dengan produk China yang berpotensi menggerus ekonomi 
lokal khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (BPS 2012).  
 
Selain dalam hal kurangnya persiapan, isu penting lain adalah isu 
desentralisasi yang memberikan power dan responsibility lebih besar 
kepada daerah. Jika dikaitkan dengan integrasi ekonomi, maka implikasi 
dari sistem desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia adalah 
pemerintah daerah (level sub-nasional) akan terkena implikasi langsung 
dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dalam 
skema integrasi ekonomi sehingga perbedaan kapasitas dan performa 
ekonomi antar daerah justru bisa menjadi jebakan. Dengan kata lain, jika 
desentralisasi (yang belum sempurna) dipertemukan dengan liberalisasi 
ekonomi, maka peluang terjadinya disparitas antar kawasan justru 
semakin besar. Sebagai gambaran awal, berikut adalah data mengenai 
performa ekspor-impor dari 5 provinsi di Indonesia:  
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Tabel 1. Perbandingan Performa Ekspor-Impor Non-Migas 5 
Propinsi di Indonesia (dalam US $ juta) 
 

 
Sumber: www.bi.go.id/web/id/publikasi/ekonomi_regional/ 

 
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan performa 
ekspor-impor antara 5 (lima) propinsi yang dipilih sebagai sampel. 
Gambaran di atas menunjukkan bahwa disparitas kapasitas dalam 
negara (intra-national) patut mendapatkan perhatian khusus dan 
karenanya implementasi perdagangan bebas dan integrasi ekonomi akan 
menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. Implikasi pertama adalah 
dalam hal pertumbuhan  ekonomi yang bisa jadi melemah dan yang 
kedua adalah pemerataan ekonomi antar wilayah yang akan semakin 
besar. Atas dasar pemikiran inilah maka penelitian ini bertujuan untuk 
berkontribusi terhadap strategi penguatan ekonomi Indonesia dan 
strategi pemerataan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perdagangan 
bebas. Secara spesifik, penelitian ini akan berupaya untuk melihat peran 
dan kesiapan tingkat sub-nasional dalam menghadapi ASEAN Economic 
Community tahun 2015 dengan menggunakan Kota Malang sebagai 
contoh. Penelitian ini hanya fokus pada kesiapan sektor finansial dan 
investasi di Kota Malang mengingat pada tahun 2015, kedua sektor inilah 
yang akan menjadi prioritas liberalisasi. Untuk mencapai tujuan ini, 
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data utama melalui wawancara. Responden yang 
diwawancarai sebanyak 14 orang yang mewakili sektor finansial (baik 
lembaga depository maupun non-depository) dan sektor investasi. 
Mayoritas responden (sebanyak 12 orang) mewakili sektor swasta dan 2 
responden mewakili sektor pemerintah kota yang menangani bidang 
investasi dan finansial.     
 
Dari penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat permasalahan yang 
berkaitan dengan level sub-nasional dalam integrasi kawasan. Integrasi 
kawasan selama ini merupakan hasil dari kebijakan sentralistik yang 
kurang melibatkan level sub-nasional, meskipun dampaknya akan 
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dirasakan secara merata oleh seluruh tingkatan penmerintah. Dalam 
studi kasus kesiapan sektor finansial dan investasi di Kota Malang, 
terdapat beberapa dimensi kesiapan yang perlu mendapatkan perhatian 
khusus, baik oleh pemerintah sub-nasional maupun pemerintah pusat. 
Dimensi tersebut adalah kesiapan dalam bidang infrastruktur, birokrasi 
dan regulasi, teknologi informasi & komunikasi serta sumberdaya 
manusia (SDM). Bidang inilah yang harus menjadi prioritas dalam 
mempersiapkan dan memperkuat level sub-nasional guna menghadapi 
AEC 2015.  
 
Tulisan ini akan dibagi menjadi 5 bagian yakni pendahuluan dan 
gambaran umum penelitian. Bagian selanjutnya akan membahas 
kerangka teoritis terkait tata kelola sub-nasional dalam integrasi kawasan 
yang diikuti oleh temuan dan pembahasan dari penelitian. Bagian 
keempat akan membahas peran tingkatan sub-nasional dalam integrasi 
kawasan dengan menggunakan Kota Malang sebaga studi kasus dan 
bagian terakhir akan merangkum keseluruhan diskusi dan memberikan 
saran untuk penelitian selanjutnya.   
 
 

Integrasi Ekonomi Kawasan dan Tata Kelola Sub-Nasional 
 
Integrasi ekonomi merupakan proses penghilangan hambatan bagi 
perdagangan (trade), pembayaran (payment) dan mobilitas faktor 
produksi atau dengan kata lain, adalah upaya untuk menyatukan 
perekonomian dari dua atau lebih negara melalui serangkaian kebijakan 
bersama (Carbaugh 2010). Integrasi ekonomi berangkat dari pemikiran 
para ekonom liberal klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo yang 
percaya bahwa perdagangan dan segala aktivitas ekonomi yang 
dilakukan tanpa hambatan akan memberikan hasil yang paling efisien 
bagi negara-negara yang melakukannya. Integrasi ekonomi memberikan 
static efficiency gains dan dynamic efficiency gains (Balaam & Dillman 
2011). Static efficiency gains terjadi karena integrasi ekonomi akan 
menyebabkan terjadinya spesialisasi antara negara-negara anggota dan 
memperluas pasar sehingga industri dapat memanfaatkan keuntungan 
economies of scale-nya (Balaam & Dillman 2011). Selain itu, integrasi 
ekonomi juga akan membawa dynamic efficiency gains karena dalam 
jangka panjang, integrasi ekonomi akan menstimulasi terjadinya 
aktivitas inovasi dan membuat industri menjadi lebih efisien dan 
kompetitif (Balaam & Dillman 2011).  
 
Jacob Viner (1950) adalah penstudi pertama yang meneliti secara 
komprehensif mengenai dampak lain dari integrasi ekonomi yaitu 
terjadinya trade creation dan trade diversion dalam blok dagang 
(Ravenhill 2011). Trade diversion mengacu kepada tergusurnya produk-
produk asing di luar blok dagang yang sebenarnya lebih efisien dibanding 
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produk-produk lokal, dikarenakan masih dikenakannya tarif bagi produk 
asing di luar kawasan. Trade creation mengacu kepada muncul dan 
terciptanya produk-produk domestik dalam kawasan yang jauh lebih 
efisien karena hambatan-hambatan dagang telah dihilangkan. 
Karenanya, jika dalam blok dagang lebih banyak terjadi trade diversion 
maka tujuan awal dari efisiensi tidak akan tercapai (Ravenhill 2011). Hal 
ini dapat dlihat pada kasus North American Free Trade Association 
(NAFTA) antara Amerika Serikat-Kanada-Meksiko yang menyebabkan 
berkurangnya barang impor yang (sebenarnya) lebih murah ke AS 
(Balaam & Dillman 2011).  
 
Kritik lain dari integrasi ekonomi adalah tidak realistis untuk 
memisahkan antara integrasi ekonomi dengan kepentingan politik. 
Integrasi ekonomi seharusnya dilihat sebagai kumpulan dari keputusan 
politik dan karenanya implikasi politik dari keputusan ini harus 
diperhitungkan. Rodrik (2010) menggunakan krisis Yunani untuk 
menunjukkan bahwa integrasi ekonomi sesungguhnya hanya berdiri atas 
dasar  komitmen politik. Krisis Yunani menunjukkan masih perlunya 
penguatan institusi di Uni Eropa karena krisis ini membuktikan bahwa 
hanya ada dua pilihan bagi negara di dunia dalam konteks integrasi 
ekonomi yakni harus melakukan integrasi kuat secara politik atau 
mengurangi integrasi ekonomi karena jika tidak, justru akan merugikan 
negara itu sendiri (Rodrik 2010). Dalam pandangan ini, maka integrasi 
ekonomi seharusnya dilihat secara lebih komprehensif dengan 
memperhitungkan kapabilitas ekonomi-politik negara, kepentingan dan 
tujuan ekonomi-politik negara sebelum membuat komitmen terkait 
integrasi ekonomi karena akan memiliki dampak jangka panjang.       
 
Berbicara tentang integrasi ekonomi regional serta kebijakan-kebijakan 
yang dihasilkan tidak bisa dipisahkan dari konsep Multilevel governance 
(MLG). Marks (1996) mendefinisikan MLG sebagai sebuah sistem 
pembuatan kebijakan (decision making process) yang tidak hanya 
melibatkan negara (state) sebagai aktor yang eksklusif tetapi juga aktor-
aktor lain di berbagai level, baik di level supranasional, nasional maupun 
sub-nasional. (Marks 1996). MLG dipandang sebagai konsekuensi yang 
harus dilakukan dalam sebuah integrasi kawasan yang di dalamnya 
mencangkup ketiga level tersebut. Dalam MLG sendiri, setiap level baik 
itu supranasional, nasional maupun sub-nasional memiliki otoritas yang 
setara untuk membuat sebuah kebijakan maupun tidak memberlakukan 
kebijakan yang dibuat di level diatasnya.  
 
Konsep MLG pada awalnya berkembang di Uni Eropa sebagai respon 
dari pendekatan state approach terhadap integrasi Uni Eropa. Hal ini 
didasari fakta bahwa dengan otoritas lembaga supranasional sebagai 
pembuat kebijakan, suka atau tidak suka akan berimplikasi kepada 
negara-negara yang tergabung dalam integrasi tersebut. Di sisi lain, 
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sistem desentralisasi yang diterapkan di beberapa negara di Eropa 
dimana masing-masing provinsi juga memiliki otoritas untuk membuat 
kebijakan membuat implikasi kebijakan yang dibuat di level 
supranasional tersebut juga menyebar hingga ke level provinsi. Hal ini 
dikhawatirkan akan memicu apa yang disebut dengan overlapping 
kebijakan, dimana terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang 
dihasilkan di level supranasional, nasional dan sub-nasional. MLG 
mencoba menjembatani ketidaksesuaian ini dengan menawarkan 
alternatif berupa power sharing antar level sehingga overlapping 
kebijakan bisa direduksi.  
 
Multilevel governance melihat regionalisme sebagai proses tatakelola 
(governance) dan pembuatan kebijakan yang mengikutsertakan multiple 
aktor (supranasional, nasional maupun sub-nasional) dari berbagai 
sektor sosial, politik dan ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal 
(Gavin 2007).  Horisontal yang dimaksud ialah proses melalui level 
governance, ekonomi dan sosial yang berbeda. Sedangkan vertikal 
merupakan proses di antara berbagai level kompetensi (Gibson 2011). 
Alur dan proses power sharing pembuatan kebijakan dalam multilevel 
governance dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 

Gambar 1. Power Sharing dalam Multilevel Governance 
              

 
Sumber: Marzeda & Mlynarska 2011. 

 
Model MLG ini merupakan salah satu model dalam pendekatan 
regionalisme baru atau New Regionalism Approach (NRA) yang 
menunjukkan pergeseran dari perdebatan regionalisme klasik antara 
intergovernmentalism melawan supranationalism. Pendekatan NRA 
dicirikan dengan penambahan 3 hal baru dalam penjelasan teoritis 
mengenai integrasi kawasan, yakni (a) Perluasan konsep pemerintahan 
(government) menjadi tata kelola (governance),  (b) Penambahan 
dorongan ide (ideational forces) dalam penjelasam terkait regionalisme 
dan bukan hanya kekuatan material (material forces) dan (c) Integrasi 
kawasan harus dilihat secara holistik yakni sebagai proses formal yang 
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digerakkan oleh pembuatan kebijakan di tingkat pusat dan proses 
informal yang merupakan hasil dari dorongan-dorongan sosial di tingkat 
bawah (Wunderlich, 2007). Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa 
NRA menawarkan penjelasan yang lebih komprehensif terkait integrasi 
kawasan dengan memasukkan aktor, dimensi, dan tingkatan baru dalam 
penjelasan regionalisme. 
 
 

ASEAN Economic Community & Implementasinya  
di Indonesia 

 
ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu dari ketiga 
pilar utama Komunitas ASEAN (ASEAN Community) selain ASEAN 
Political and Security Community (APSC) dan ASEAN Social and Cultural 
Community (ASCC). Tahapan realisasi AEC sendiri sudah digagas 
semenjak penandatanganan preferential trade agreement antar negara-
negara anggota ASEAN pada tahun 1977 kemudian dilanjutkan dengan 
penandatanganan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 dan 
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tahun 1995 serta 
ASEAN Investment Area (AIA) pada tahun 1998. Skema-skema 
kemitraan ekonomi tersebut pada akhirnya akan bermuara keada 
pembentukan AEC yang akan direalisasikan pada tahun 2015. Seperti 
yang kemudian disepakati dalam Bali Concord II pada bulan Oktober 
2003 secara umum AEC bertujuan untuk mengintensifkan kemitraan 
ekonomi regional, liberalisasi perdagangan dan menghapus hambatan 
perdagangan yang akan dicapai dalam 5 (lima) pilar yaitu: aliran bebas 
barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal. 
 
Sejauh ini negara-negara anggota ASEAN sudah memiliki pengalaman 
dengan mekanisme pembebasan aliran barang di seluruh negara-negara 
ASEAN yang terdapat dalam skema ASEAN Free Trade Area. Yang 
menarik untuk dicermati adalah ketika keempat skema aliran lainnya 
turut dibuka yaitu aliran jasa, investasi, tenaga kerja dan modal. Selama 
ini ASEAN sendiri sudah menyediakan beberapa skema lanjutan dari 
AFAS untuk mengatur kesiapan negara-negara anggota dan 
memperlancar akselerasi keempat sektor tersebut salah satunya adalah 
melalui Vientiane Action Program (VAP) yang disepakati pada 
pertemuan menteri ekonomi dari seluruh negara anggota ASEAN. VAP 
ini sendiri mengatur tentang mekanisme yang digunakan ASEAN untuk 
mempercepat akselerasi integrasi ekonomi menuju single market dan 
production base dengan memetakan 11 (sebelas) sektor yang  ditargetkan 
akan terintegrasi secara penuh pada tahun 2010 diantaranya adalah 
produk pertanian, elektronik, produk berbasis karet, produk berbasis 
kayu, perikanan, tekstil, otomotif, transportasi udara, e-ASEAN (ICT), 
pelayanan kesehatan dan pariwisata. Di sisi lain, ASEAN juga 
menginisisasi beberapa skema Mutual Recognition Agreement (MRA) 
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yang bertujuan untuk memetakan kualifikasi dasar dan standarisasi 
tenaga kerja dengan memberikan standar pendidikan dan sertifikan 
kualifikasi yang diakui oleh seluruh negara anggota. Diharapkan dengan 
implementasi beberapa skema diatas dapat memetakan kesiapan dan 
semakin meningkatkan daya saing antar negara-negara demi membantu 
terealisasinya AEC pada tahun 2015. 
 
Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN bahkan sebagai 
salah satu inisiator terbentuknya ASEAN Community tentu tidak terlepas 
dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam AEC. Terdapat beberapa 
kekhawatiran mengenai implementasi skema-skema AEC di Indonesia, 
hal ini dikarenakan dari beberapa aspek seperti lemahnya daya saing, 
infrastruktur, iklim investasi, regulasi dan tenaga kerja Indonesia dinilai 
belum menunjukkan kesiapan yang memadai terkait AEC yang 
realisasinya akan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun 
lagi. Tantangan ini dirasa cukup berat karena pengintegrasian wilayah 
ASEAN itu berarti menciptakan pasar dengan cakupan wilayah seluas 
4,47 juta km persegi dengan jumlah populasi mencapai kurang lebih 601 
juta jiwa dimana kondisi ini  tentunya berimplikasi pada semakin 
terbukanya peluang bagi perekonomian Indonesia serta kesadaran akan 
beratnya tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia.  
 
Sebenarnya ASEAN sendiri memiliki skema untuk mengukur tingkat 
kesiapan negara-negara anggotanya menjelang realisasi AEC 2015 yang 
disebut dengan ASEAN Baseline Report yang berbentuk scorecard. 
Scorecard ini merupakan laporan analisis kuantitatif yang bertujuan 
untuk mencatat kemajuan implementasi pilar AEC dengan 
mempertimbangkan ukuran kemajuan kerjasama dan panduan untuk 
mempersempit kesenjangan pembangunan (development gap) antar 
negara-negara anggota ASEAN. Secara internal, tujuannya adalah 
sebagai mekanisme kepatuhan negara-negara angota terhadap komitmen 
AEC dan sebagai bahan evaluasi bagi masing-masing negara untuk 
mengukur kemajuan ekonominya menyongsong AEC, sementara secara 
eksternal scorecard ini  sebagai salah satu bentuk transparansi publik 
dan untuk menggalang dukungan publik terhadap realisasi AEC. 
Scorecard ini luarannya adalah berupa indeks yang merekam kemajuan 
dan hambatan negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi 
implementasi AEC Blueprint di tahun pertama sebagai bagian dari AEC 
2015. Sayangnya, scorecard ini hanya berbasis negara (nasional), 
sehingga tidak bisa mengukur kesiapan di tingkat yang lebih rendah 
(sub-nasional).  
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Kesiapan Kota dalam Menghadapi AEC 2015 
 
Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk meneliti kesiapan sektor 
finansial dan investai Kota Malang dalam 7 (tujuh) aspek kesiapan yakni: 
Sosialisasi dan Pemahaman AEC, Kesiapan Infrastruktur, Kesiapan 
Sumberdaya Modal/Keuangan, Kesiapan Sumberdaya Manusia, 
Kesiapan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesiapan 
Regulasi dan Birokrasi. Pemilihan aspek-aspek ini didasarkan pada aspek 
yang menentukan daya saing negara dan biasanya digunakan untuk 
pengukuran daya saing (competitiveness) bangsa. Masing-masing bagian 
akan dibahas secara berurutan di bagian ini.  
 
Dalam bidang sosialisasi dan pemahaman terkait AEC, ditemukan bahwa 
sektor finansial dan investasi sudah memiliki tingkat pemahaman yang 
baik. Sebagian besar responden mengetahui tentang dari media massa 
(televisi dan koran), pihak perguruan tinggi dan dinas-dinas terkait. 
Terkait pemahaman AEC, kendati mayoritas responden mengetahui dan 
pernah mendengar tentang AEC, namun tidak otomatis mengerti 
implikasi dari klausul-klausul AEC bagi bisnis maupun instansi mereka. 
Tekait hal ini, ada anggapan bahwa skema AEC berada pada level global 
sehingga kebijakan yang diambil terkait AEC menginduk pada kantor 
pusat. Karenanya, beberapa instansi (baik swasta maupun pemerintah) 
menganggap bahwa skema AEC hendaknya hanya direpon di tingkat 
pusat bukan daerah. Hal ini menunjukkan masih tersentralisasinya 
banyak kebijakan di pusat. 
 
Kesiapan infrastruktur dalam hal ini sebagian besar menjadi 
tanggungjawab pemerintah sehingga beban dari pemerintah cukuplah 
besar. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa upaya persiapan 
yang telah dilakukan saat ini lebih banyak difokuskan pada perangkat 
penunjang information technology (IT) dan belum banyak upaya untuk 
mempersiapkan infrastruktur lain. Kendati demikian, hal ini dapat 
dipahami karena untuk beberapa infrastruktur tertentu, kewenangannya 
terletal di pemerintah provinsi dan bukan (hanya) di pemerintah kota.  
Kecukupan modal dan ketersediaan dana merupakan salah satu elemen 
penting yang harus dipersiapkan dalam menghadapi AEC. Dalam hal ini, 
sektor finansial merupakan salah satu sektor yang memiliki sensitivitas 
dan fleksibilitas yang sangat tinggi terkait modal. Kendati demikian, 
terdapat perbedaan yang cukup besar antara pelaku sektor finansial yang 
berada di bawah pengawasan Bank Indonesia (sektor perbankan) dan 
yang berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi (koperasi dan credit 
union).  
 
Dari segi strategi, sektor perbankan, baik bank pemerintah maupun 
swasta, telah memiliki strategi persaingan dan ekspansi yang cukup baik. 
Implementasi AEC tidak terlalu menjadi kekuatiran pihak perbankan 
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karena sebelum diberlakukannya AEC pun, sektor perbankan sudah 
memiliki strategi ekspansi ke luar negeri sehingga untuk pemberlakuan 
AEC, mereka hanya perlu menyesuaikan strategi yang telah ada. Kendati 
demikian, tidak semua bank yang beroperasi di Indonesia dapat 
melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah ASEAN. Bank Indonesia 
memperkirakan bahwa hanya kurang lebih 15 bank besar di Indonesia 
yang akan dapat beroperasi di kawasan Asia Tenggara karena hanya 15 
bank yang bisa masuk dalam Qualified ASEAN Bank (QAB) yang 
merupakan syarat bagi sebuah bank agar bisa beroperasi di Asia 
Tenggara (Merdeka, 2013). Untuk syarat QAB, sendiri didasarkan pada 
besaran modal inti yang dikelola, yang jika dihitung secara kasar hanya 
bisa dipenuhi oleh 15 bank besar di Indonesia (Bank Indonesia, 2013). 
Jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah bank yang beroperasi di 
Indonesia yakni 121 bank, angka ini tergolong kecil karena hanya sekitar 
12%. Untuk kota Malang sendiri, 15 bank yang telah memenuhi syarat 
QAB telah beroperasi di wilayah ini. Dari 27 bank yang beroperasi di kota 
Malang, sekitar 12 bank tidak akan bisa memenuhi syarat kecukupan 
modal untuk bisa beroperasi dan melakukan ekspansi di kawasan 
ASEAN.  
 
Sedikit berbeda dengan sektor perbankan, sektor koperasi cenderung 
belum memiliki strategi, termasuk dengan hal yang terkait permodalan. 
Terdapat beberapa permasalahan utama terkait modal yang dikelola oleh 
koperasi, baik secara umum maupun yang beroperasi di Malang. 
Permasalahan utama adalah terkait sistem koperasi yang tidak memiliki 
database sharing dengan perbankan ataupun koperasi lainnya. Sebagai 
perbandingan, sektor perbankan memiliki sistem bank checking yang 
memungkinkan sharing informasi antara sesama bank untuk proses 
seleksi (screening) dari calon nasabah (debitur). Proses ini 
memungkinkan bagi sektor perbankan untuk hanya “menyaring” 
nasabah yang memiliki kemampuan finansial dan rekam jejak 
pengembalian hutang yang cukup baik. Koperasi tidak memiliki sistem 
seperti ini sehingga screening nasabah koperasi biasanya sangat 
bergantung hanya kepada kecakapan tiap koperasi.  
 
Dari sisi regulasi, koperasi cenderung masih memiliki sistem regulasi 
yang lebih lemah jika dibandingkan sektor perbankan. Sebagai contoh, 
modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan koperasi simpan pinjam 
relatif kecil yakni “hanya” sebesar Rp. 15 juta sehingga banyak pihak 
dapat membuka koperasi yang berakibat pada menjamurnya koperasi di 
Indonesia. Di satu sisi, banyaknya jumlah koperasi ini berguna untuk 
memperluas jangkauan masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan. 
Namun di sisi lain, jumlah koperasi yang sangat banyak ini mempersulit 
proses pengawasan dan regulasinya, khususnya terkait perputaran uang 
dan modalnya. Dalam relasinya dengan AEC sendiri, Dinas Koperasi 
telah mengeluarkan himbauan bagi koperasi dengan nilai aset di atas Rp. 
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5 miliar untuk merubah bentuk usahanya menjadi PT ataupun CV agar 
bisa mengimbangi persaingan dari unit usaha lain sejenis dari wilayah 
Asia Tenggara.   
Dari sisi tenaga kerja (SDM), sektor finansial merupakan aktivitas jasa 
yang mayoritas bisnisnya bergantung kepada kualitas pelayanan yang 
dilakukan oleh tenaga kerjanya dan karenanya tenaga kerja merupakan 
elemen penting yang perlu dilihat kesiapannya dalam menyambut AEC 
2015. Sektor finansial (keuangan) sendiri saat ini menyerap tenaga kerja 
yang cukup tinggi di Kota Malang. Berikut adalah data mengenai 
penyebaran tenaga kerja berdasarkan industri dan kewarganegaaran di 
Kota Malang hingga tahun 2009:  
 
Tabel 2. Data Tenaga Kerja Kota Malang Berdasarkan 
Kelompok Industri dan Kewarganegaraan (2009) 

 
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sektor finansial menyerap sekitar 
6,7% tenaga kerja di Kota Malang yakni sebesar 3754 orang hingga tahun 
2009. Dari jumlah ini, seluruhnya adalah tenaga kerja Indonesia yang 
nantinya akan terkena dampak dari AEC 2015. Karenanya perlu dilihat 
kesiapan dari sektor sumberdaya manusia dalam kaitannya dengan AEC 
2015. Untuk perbankan, sekuritas dan asuransi, penambahan tenaga 
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kerja telah dilakukan secara rutin berdasarkan strategi besar perusahaan 
dan bukan hanya dalam rangka menyambut AEC 2015. Satu-satunya 
pengecualian adalah sektor koperasi yang mayoritas pelakunya memilih 
untuk memakai strategi wait and see, yakni menunggu pemberlakuan 
AEC 2015 terlebih dahulu sebelum menentukan penyesuaian ataupun 
penambahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sikap ini 
menunjukkan belum adanya strategi jangka panjang terkait sumberdaya 
manusia (SDM) yang dimiliki oleh koperasi. 
 
Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas sektor finansial di kota Malang 
telah mempekerjakan karyawan dengan tingkat pendidikan minimal S1 
(kurang lebih sekitar 70%). Sekitar 30% mempekerjakan karyawan 
dengan kualifikasi pendidikan diploma dan SMU ke bawah. Selain dalam 
hal tingkat pendidikan, proses perekrutan dan training karyawan 
merupakan salah satu fokus penting bagi mayoritas sektor perbankan, 
asuransi dan sekuritas. Ketiga sektor ini memiliki program rekrutmen 
yang ketat untuk selanjutnya diikuti dengan program training sebelum 
bekerja dan program refresher selama masa kerjanya. Pengecualiannya 
adalah pada sektor koperasi yang belum secara rutin melaksanakan 
aktivitas pelatihan, termasuk training di awal bagi calon karyawan.  
 
Meskipun memiliki perbedaan terkait proses pelatihan, baik sektor 
perbankan, asuransi, sekuritas maupun koperasi yang beroperasi di kota 
Malang sama-sama memiliki kendala terkait penguasaan bahasa asing. 
Seluruh perwakilan sektor finansial di Kota Malang yang diwawancarai 
mengakui masih membutuhkan pelatihan peningkatan penguasaan 
bahasa asing bagi karyawannya. Selain kesiapan dari sektor swasta, 
kesiapan sektor pemerintah juga merupakan faktor penting karena 
terkait dengan dukungan dan pengawasan yang dilakukan.  
 
Terkait investasi, proses penanaman modal asing di Indonesia saat ini 
dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM), yang 
memiliki kantor-kantor cabang di beberapa kota besar di Indonesia. 
Untuk kota Malang sendiri, masih berada di bawah BKPM Jawa Timur 
sehingga segala hal yang terkait investasi asing masih dikelola oleh 
BKPM Jawa Timur. Kendati demikian, pemerintah Kota Malang 
memiliki Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) yang 
mengurusi masalah investasi dan penanaman modal di wilayah Malang. 
Dari segi SDM sendiri, BKPM Malang saat ini memiliki 10 orang staf 
dengan kualifikasi pendidikan S2 (4 orang), S1 (3 orang), DIII (1 orang) 
dan SMU (2 orang). Dari sepuluh orang staf, hanya 1 orang yakni Kepala 
Bagian yang bisa berbahasa Inggris aktif. Hal ini menunjukkan masih 
rendahnya penguasaan bahasa asing bagi karyawan pemerintah di kota 
Malang.  
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Untuk kesiapan TIK, dapat disimpulkan bahwa semakin besar unit 
ekonomi, seperti bank dan asuransi, maka ketersediaan sumber daya TIK 
lebih memadai. Sebaliknya semakin kecil unit ekonomi, seperti koperasi, 
maka keterbatasan TIK nampak signifikan. Dalam menyambut AEC 
2015, telah ada kesadaran bahwa perlu ada peningkatan kuantitas dan 
kualitas TIK, namun upaya nyata peningkatan ini belum tampak 
khususnya di sektor koperasi. Mayoritas pekerjaan manjerial dan 
internal koperasi masih dilakukan secara manual dan belum 
menggunakan jaringan TIK yang terlalu canggih.  
 
Di samping kesiapan TIK, kesiapan regulasi dan birokrasi juga perlu 
mendapat perhatian penting. Regulasi dan birokrasi terkait AEC 2015 
lebih berorientasi keluar, artinya pada akses kemudahan aktor luar untuk 
masuk dan terlibat dalam perekonomian lokal. Sayangnya hal tersebut 
tidak diimbangi dengan studi kebijakan internal dan bagaimana 
pengaruhnya terhadap masyarakat di Malang sendiri. Untuk sektor 
finansial, telah ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat di mana 
pengawasan sektor finansial dilakukan secara tunggal oleh Otoritas Jasa 
Keuangan setelah sebelumnya dilakukan secara bersama oleh Badan 
Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan Bank 
Indonesia (BI). Berikut adalah pembagian wewenang baru yang telah 
terjadi pada awal 2014 lalu.  
 
Gambar 2. Pembagian Baru Wewenang Pengawasan Sektor 
Finansial 

 
Sumber: Penelitian Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. 

 
Restrukturisasi ini dirasa perlu untuk membagi wewenang guna 
menganitisipasi dampak dari AEC 2015 dan liberalisasi sektor finansial 
yang lebih luas. Struktur ini mempermudah proses koordinasi antara 
lembaga lembaga pengawas sektor finansial karena sekarang dilakukan 
secara terpusat dan satu atap. Kendati tidak dipersiapkan secara khusus 
untuk AEC 2015, regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki keseluruhan 
fungsi pengawasan sektor finansial dalam menghadapi liberalisasi 
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keuangan. Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa kendati telah ada 
beberapa aspek yang sudah cukup siap, masih ada beberapa aspek lain 
yang masih membutuhkan perbaikan.  
 
 

Peran Sub-Nasional dalam Integrasi Kawasan 
 
Dalam kerangka integrasi Asia Tenggara melalui ASEAN Community, 
banyak pihak yang melihat bahwa integrasi ini lebih merupakan integrasi 
top-down, yakni integrasi yang diinisiasi oleh pemerintah, tanpa banyak 
keterlibatan masyarakat. Implikasinya adalah minimnya kesadaran dan 
keterlibatan dari sektor non-pemerintah, khususnya masyarakat 
sehingga menyebabkan kewenangan pemerintah (pusat) yang berlebihan 
terkait regionalisme. Sayangnya terdapat paradoks dalam hal ini. Untuk 
negara seperti Indonesia yang telah menjalankan desentralisasi dan 
memberika wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah, hal 
ini tidak diikuti dengan penguatan kapasitas daerah. Sebagai contoh, 
ketimpangan sumberdaya manusia adalah salah satu aspek yang cukup 
terlihat dalam penelitian ini. Karenanya, meskipun kewenangan dan 
power yang lebih besar diberikan kepada pemerintah Kota maupun 
Provinsi, kewenangan ini seringkali tidak digunakan, bukan karena tidak 
ingin namun lebih dikarenakan karena tidak bisa. Hal ini pada akhirnya 
justru bisa memperlebar jurang pembangunan antar daerah di 
Indonesia.  
 
Sebagian besar studi terkait integrasi Asia Tenggara hanya fokus pada 
pemerintah pusat dan cenderung abai pada peran aktor di tingkat sub-
nasional. Menilik pada pendekatan MLG, maka ada 3 level yang 
seharusnya menjadi perhatian yakni supranasional, nasional dan sub-
nasional. Pada tingkat supranasional, ASEAN merupakan sebuah 
organisasi yang cenderung lemah dan lebih banyak didominasi oleh tarik 
ulur kekuatan antar negara. Beberapa penstudi melihat bahwa ASEAN 
secara sengaja memang diberi kewenangan yang terbatas 
(underpowered) agar posisi strategis pengambilan kebijakan bisa tetap 
dipegang oleh negara. Dalam hal ini, maka governance oleh ASEAN 
sebagai lembaga supranasional tidaklah begitu tampak maupun 
mengikat.     
 
Pada tingkat nasional, penguatan strategi diplomais ekonomi Indonesia 
perlu mendapatkan perhatian penting. Selama ini, strategi diplomasi 
ekonomi Indonesia lebih banyak fokus pada pertimbangan lingkungan 
eksternal dan kurang hirau pada artikulasi kebijakan dan kondisi internal 
(Mursitama, et.al, 2013). Hal ini tampak pada proses negosiasi 
perdagangan bebas dengan China di mana Indonesia mengajukan 
penundaan 228 pos yang akhirnya ditolak oleh China. Dalam kasus ini, 
maka kendati tingkat nasional cukup berperan dalam MLG, jika negara 
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tidak memiliki strategi dan kapasitas untuk melakukannya, maka peran 
ini menjadi sia-sia. Perhatian terbesar harus diberikan kepada tingkat 
sub-nasional, di mana kapasitas yang menjadi kendala utama.  
 
Tabel 5. Aplikasi Multi-Level Governance dalam Sektor 
Finansial & Investasi Terkait Implementasi AEC 2015. 
 

Tingkat 
Governance 

Aktor yang Terlibat 
Keterbatasan 

Terkait Tata Kelola 
 
 
Supranasional 

- ASEAN dan badan 
pelaksana 
penunjang teknis 

- Pelaku sektor 
finansial tingkat 
regional 

- Investor regional 

- Kewenangan yang 
terbatas dan kurang 
mengikat (ASEAN 
Way) 

 
 
Nasional 
(Indonesia) 

- BI, OJK, BKPM 
- Pelaku sektor 

finansial tingkat 
nasional 

- Investor nasional 

- Kurangnya 
koordinasi internal 
(antar instansi dan 
dengan sektor 
swasta) & lemahnya 
strategi diplomasi 
nasional 

 
 
Sub-Nasional 

- Pemerintah daerah 
(kota, kabupaten 
dan provinsi) 

- Pelaku sektor 
finansial tingkat 
daerah 

- Investor lokal 
(tingkat sub-
nasional) 

- Disparitas kapasitas 
antar pemerintah 
sub-nasional dan 
antara pemerintah 
sub-nasional dengan 
pemerintah pusat 

- Strategi pemerintah 
& swasta yang masih 
tersentralistik 
sehingga sulit 
mengambil 
kebijakan secara 
independen 

 
Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa 
kekurangan pada berbagai tingkatan tata kelola (governance) dalam 
bidang finansial dan investasi. Hal ini dapat menjadi bumerang jika nanti 
AEC akan diimplementasikan secara penuh pada tahun 2015. Karenanya, 
perlu ada perbaikan yang menyeluruh dan mendesak, khususnya pada 
tingkat sub-nasional untuk mengatasi masalah ini.    
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Simpulan 
 
Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak aspek yang masih perlu 
diperbaiki guna menyambut ASEAN Economic Community pada tahun 
2015. Kendati sektor finansial adalah sektor tersier yang secara ekonomi 
jauh lebih “mapan” dibandingkan sektor primer, masih terdapat 
beberapa pelaku sektor finansial yang cukup rentan terkena dampak 
negatif dari AEC 2015, seperti sektor koperasi. Hal ini menunjukkan 
perlu adanya penguatan, bukan hanya di tingkat pemerintah pusat, 
namun juga perlu adanya Untuk mengatasi masalah ini maka ada 
beberapa saran yang bisa diberikan. Pertama, perlu adanya pergeseran 
cara pandang terkait AEC, yakni tidak hanya melihat AEC sebagai 
“permainan” pemerintah pusat, namun juga harus menjadi perhatian 
pemerintah sub-nasional. Kedua, implementasi desentralisasi masih 
perlu disempurnakan sehingga ketimpangan kapasitas dapat diatasi, 
khususnya sebelum implementasi AEC 2015. Ketiga, perlu adanya 
penambahan studi terkait peran dan posisi level sub-nasional dalam 
integrasi kawasan. Hal ini cukup penting mengingat level ini adalah level 
yang terdekat dengan publik dan yang akan paling merasakan dampak 
dari sebuah integrasi kawasan.   
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