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ABSTRAK

Keberadaan ASEAN Free Trade Area (AFTA memberikan beberapa dampak 
tersendiri dalam aspek ekonomi, salah satunya adalah commodity bust. Commodity 
bust dapat dipahami sebagai penurunan nilai untung devisa ketika melancarkan 
ekspor komoditas primer. Menjadi tantangan tersendiri ketika peningkatan 
ekspor intra ASEAN justru dimaksudkan untuk mengurangi ekses negatif dari 
volatilitas akibat banyaknya regional trade agreement yang ada di kawasan 
lainnya. Commodity bust dianalisis menggunakan pendekatan yang beranggapan 
bahwa semakin besar hambatan non-tarif yang ada, semakin kecil perdagangan 
intra-ASEAN yang dapat dihasilkan oleh mekanisme AFTA yang ada sekarang. 
Hal ini menunjukkan bahwa guna menciptakan perdagangan intra-ASEAN 
yang lebih besar lagi, permasalahan hambatan non-tarif yang ada harus dicari 
solusinya. Sehingga ditemukan simpulan bahwa diversifikasi yang diupayakan 
untuk memungkinkan menindaklanjuti potensi volatilitas masih sulit diwujudkan 
dalam ekspor intra-ASEAN.

Kata-kata Kunci: AFTA, Commodity Bust, ASEAN, Diversifikasi Ekspor, 
Regionalisme

ASEAN Free Trade Area (AFTA) gives few economic aspects, one of which is 
commodity bust phenomenon. Commodity bust is a devaluation of foreign exchange 
from primary commodities export that becomes defiance when the increasing of 
intra-ASEAN export practically addressed to decrease negative impacts from 
volatility. It resulted from many regional trade agreements in other regions. This 
phenomenon will be analyzed with approaching which lies on assumption that the 
more non-tariff taxes, it will be lessening intra-ASEAN trade that is resulted by 
AFTA mechanism. This shows that in order to create an advanced intra-ASEAN 
trading, this non-tariff taxes issue should be solved. It sum that diversification in 
order to reduce volatility will be hard to be embodied within intra-ASEAN export.

Keywords: AFTA, Commodity Bust, ASEAN, Export Diversification, 
Regionalism
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Lebih dari 21 tahun telah berlalu sejak enam negara, Brunei 
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, 
menyetujui diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA). 
Banyak perkembangan yang telah terjadi selepas pemberlakuan 
AFTA tersebut. Dilihat dari dimensi keanggotaan, kini AFTA telah 
meliputi seluruh negara anggota ASEAN. Vietnam bergabung di 
tahun 1995, disusul oleh Laos dan Myanmar di tahun 1997 dan 
Kamboja di tahun 1999. Dari segi pengurangan tarif, AFTA melalui 
skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) telah berhasil 
mengurangi tarif setidaknya 95% seluruh barang di daftar Inclusive 
List (IL) sampai ke kisaran 0-5%, dengan banyak barang lain di enam 
negara awal yang tarifnya hanya tersisa 1%. Dari segi nilai ekspor, 
nilai ekspor intra-ASEAN telah melonjak 311,86% pada periode 
1995–2013 (Bappenas 2014). 

Seluruh perkembangan ini menciptakan urgensi untuk menilik lebih 
jauh terkait arah yang telah diambil oleh perdagangan intra-ASEAN, 
terutama dari sudut pandang Indonesia. Sejauh ini, utamanya sejak 
mencapai puncaknya di tahun 2011 terjadi fenomena commodity 
bust yang terus bertahan hingga sekarang. Di satu sisi, menjadikan 
ekspor komoditas primer sebagai suatu sumber penerimaan 
devisa adalah hal yang kian sukar untuk diandalkan. Sebagaimana 
dipaparkan oleh Okabe dan Urata (2013) sebenarnya salah satu 
tujuan dirikannya AFTA sendiri adalah diversifikasi ekspor guna 
menekan volatilitas yang mungkin menghampiri performa ekspor 
negara-negara ASEAN. 

Latar belakang dari kekhawatiran ini adalah bermunculannya 
regional trade agreement (RTA) di seluruh penjuru dunia. Perjanjian-
perjanjian ini bersifat eksklusif, sehingga produk dari negara - negara 
ASEAN rawan terdiskriminasi dan kalah bersaing dengan produk 
anggota perjanjian tersebut. Maka dari itu ekspor intra-ASEAN 
diharapkan dapat menjadi penawar. Kendati demikian, tantangan 
baru hadir dalam wujud commodity bust. Hal yang dijawab dalam 
tulisan ini kemudian adalah posisi negara-negara ASEAN guna 
menghadapi commudity bust dengan melihat arah perkembangan 
perdagangan ASEAN selama ini. 
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Perjalanan ASEAN Free Trade Area selama 21 tahun

Sebagaimana telah disinggung, AFTA didirikan lebih dari 21 tahun 
yang lalu, tepatnya pada 1 Januari 1993, oleh enam negara pendiri. 
AFTA kemudian secara bertahap menerima empat anggota baru 
dengan anggota terbaru, Kamboja, diterima pada tahun 1999. Empat 
anggota baru ini diberi tenggat pemenuhan target yang lebih panjang 
ketimbang dengan yang diberikan ke enam negara pendiri, walau 
sebagaimana telah disinggung, terhitung tahun 2010-pun target bagi 
keempat negara ini sebenarnya sudah hampir tercapai. Beberapa 
target untuk negara pendiri awal bahkan sempat dimajukan tenggat 
pemenuhannya dari tahun 2008 menjadi tahun 2002. Terhitung di 
tahun 2010, enam negara pendiri ini sudah menghilangkan 99% dari 
total tarif yang ada (Okabe dan Urata 2013). 

Kerangka kerja utama yang digunakan merupakan CEPT, yang 
pada Desember 2008 diperbaharui menjadi ASEAN Trade in Goods 
Aggreement (ATIGA). Di dalam kerangka CEPT/ATIGA ini, suatu 
komoditas akan digolongkan ke dalam tiga kategori utama. Kategori 
pertama merupakan Sensitive List. Produk yang masuk kategori ini 
penurunan tarifnya tidak dijadikan fokus. Kategori kedua adalah 
Temporary List. Masuk dalam kategori ini adalah produk-produk 
yang pada saat dimasukkan belum diprioritaskan pengurangan 
tarifnya, namun, berbeda dengan produk di sensitive list, ia dapat 
dengan relatif lebih mudah dipindah ke kategori yang menjadi fokus 
dalam upaya pengurangan tarif. Kategori yang dimaksud tersebut 
adalah Inclusive List (IL). Untuk produk-produk di IL ini, tarif akan 
dihilangkan di seluruh negara anggota AFTA selambat-lambatnya 
pada tahun 2015, sedangkan diproyeksikan bahwa di tahun 2017 
tarif rata-rata untuk semua produk di negara anggota AFTA akan 
berkurang sampai 98% (Okabe dan Urata  2013).

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwasanya upaya untuk 
memacu perdagangan melalui AFTA dilakukan dalam dimensi tarif. 
Upaya-upaya yang dilakukan berfokus pada bagaimana hambatan 
tarif yang dulunya dikenakan oleh negara-negara anggota AFTA 
terhadap berbagai produk, kini dihapuskan bagi produk-produk 
yang berasal dari sesama anggota AFTA. Namun tentu hambatan 
perdagangan tidak hanya berupa tarif. Banyak hambatan non-tarif 
yang juga berlaku di berbagai negara anggota AFTA. Wujud yang 
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diambil bisa beragam, mulai dari yang eksplisit semisal penerapan 
kuota hingga yang implisit semisal penerapan standar produk 
terkait dengan isu kesehatan. 

Uji statistika Okabe dan Urata (2013) berkesimpulan bahwa 
hambatan non-tarif memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan 
perdagangan yang dapat dihasilkan oleh AFTA yang dapat 
dipertahankan secara statistik. Hal ini menyiratkan bahwa semakin 
besar hambatan non-tarif yang ada, semakin kecil perdagangan 
intra-ASEAN yang dapat dihasilkan oleh mekanisme AFTA yang 
ada sekarang. Sehingga guna menciptakan perdagangan intra-
ASEAN yang lebih besar lagi, permasalahan hambatan non-tarif 
yang ada harus dicari solusinya.

Keberadaan Commodity Bust 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa era 2002 – 2011 dapat 
dikatakan sebagai era commodity boom. Hal ini berdasarkan kenaikan 
harga komoditas primer yang rata–rata naik sampai hampir empat 
kali lipat. Beberapa komoditas justru tumbuh lebih cepat daripada 
rata–rata ini. Contoh dari beberapa komoditas tersebut diantaranya 
adalah harga minyak kelapa sawit (CPO) naik sampai hampir enam 

Data tiap tahun diolah dari rata – rata indeks bulanan (mundi.com t.t)
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kali lipat, harga minyak (petroleum) naik sampai hampir tujuh kali 
lipat, sedangkan harga batu bara secara signifikan naik mencapai  
sepuluh kali lipat1 (Kumar dan Barua 2014).

Dalam kasus Indonesia, komoditas yang paling berperan penting 
adalah minyak, CPO, dan batu bara, yang mana ketiganya membentuk 
68% total ekspor Indonesia. Sebagaimana telah disinggung, pada 
era commodity boom harga CPO naik sampai hampir enam kali lipat, 
harga petroleum naik sampai hampir tujuh kali lipat, dan harga 
batu bara naik sampai hampir sepuluh kali lipat. Perkembangan di 
pasar riil juga mempengaruhi pasar finansial. Saham–saham sektor 
komoditas primer meningkat sampai 250% dalam periode 2005–
2007 (Bank Dunia 2010). 

Peningkatan harga komoditas ini kemudian dimanfaatkan benar 
untuk menggenjot ekspor. Tercatat bahwa dalam periode 2000–2010, 
nilai ekspor CPO Indonesia naik hampir 6 kali lipat. Sedangkan 
dalam periode 2000–2011 nilai ekspor batu bara Indonesia meningkat 
sekitar 13 kali lipat (Resosudarmo 2012), peningkatan yang signifikan 
mengingat bahwa 35% PDB Indonesia tersusun dari ekspor, dan 
68,5% total ekspor Indonesia berasal dari sektor komoditas primer 
(Oberman et al 2012). Tercatat bahwa 40% peningkatan PDB pada 
periode 2005–2007 berasal dari sumbangsih harga komoditas yang 
tinggi secara keseluruhan (Bank Dunia 2010).

Commodity boom bukanlah fenomena yang permanen. Fenomena 
ini mencapai puncaknya di tahun 2011, dan kemudian mulai 
masuk dalam tren deflasioner yang disebut sebagai commodity bust. 
Memimpin tren ini adalah harga batu bara yang turun sebesar 49%, 
CPO yang turun sebesar 43% dan minyak yang turun sebesar 42%. 
Sebagaimana dapat dilihat dari grafik di atas, dari puncaknya di 
tahun 2011 sampai dengan Februari 2015, rata–rata harga komoditas 
primer telah turun sebesar 38,6%. Walaupun telah dimulai sejak 
tahun 2011, tren deflasioner ini mengalami akselerasi di tahun 2014. 
Memimpin tren ini adalah harga minyak yang dari harga puncaknya 

1  Komputasi persentase inflasi harga komoditas pada era commodity 
diukur dari selisih rata – rata harga bulanan terendah dengan tertinggi 
pada periode 2002 – 2011. Untuk komputasi persentase deflasi digunakan 
metode yang sama pada periode tahun 2011 – 2014. Data diambil dari 
indexmundi.com.
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di tahun 2014 pada akhir tahun telah turun sampai 50% ke level 56 
USD/barrel. Di tahun 2014 harga batu bara dan CPO juga turun 
sekitar 23% (Bank Dunia 2010).

Implikasi Nyata Keberadaan Commodity Bust
terhadap 21 tahun AFTA

Beberapa studi telah mencoba mengkaji efek dari AFTA terhadap 
perdagangan intra-AFTA. Salah satu studi terbaru dalam bidang 
ini dilakukan oleh Okabe dan Urata (2013). Hasil analisis Okabe 
dan Urata (2013) berkesimpulan bahwa AFTA telah berhasil 
memacu perdagangan kawasan dalam berbagai produk, semisal 
produk–produk agrikultur, minuman dan tembakau; material 
seperti karet mentah, benang untuk tekstil, hewan dan sayuran 
yang tidak diproses, hewan yang diproses dan minyak nabati; 
beberapa produk kimiawi seperti plastik dan parfum; material–
material manufaktur yang berasal dari karet maupun kayu, metal 
non-besi, alat–alat mesin, perlengkapan transportasi, dan produk–
produk manufaktur lainnya. Gilbert, Scollay, dan Bora (2004) 
menganalisis permasalahan yang sama dengan menggunakan data 
perdagangan intra-Asia Tenggara pada periode tahun 1986–1998. 
Analisis mereka berkesimpulan bahwa ada ekspansi perdagangan 
yang signifikan di kawasan setelah diterapkannya AFTA, walaupun 
data mereka menunjukkan bahwa ekspansi tersebut baru dapat 
diamati pada sektor manufaktur saja. Studi Elliott dan Ikemoto 
(2003) juga berkesimpulan bahwa AFTA memiliki efek positif pada 
perdagangan intra-ASEAN yang terus membesar secara gradual. 
Uji statistika yang dilakukan Kien (2009) juga berkesimpulan bahwa 
AFTA secara signifikan telah merubah pola perdagangan negara–
negara ASEAN, hingga kini perdagangan antar negara–negara 
tersebut menjadi lebih intens.

Ekspor intra-ASEAN memang telah meningkat tajam sejak 
diterapkannya AFTA. Sebagaimana telah penulis singgung 
sebelumnya, pada periode 1995–2013 ekspor ini telah tumbuh sampa 
311,86%. Penelitian ini kendati demikian, berusaha untuk memberi 
gambar yang lebih besar ketimbang data–data ini semata. Bukan 
hanya apakah perdagangan kawasan tumbuh setelah diterapkannya 
AFTA sebagaimana konklusi studi–studi sebelumnya yang telah 
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penulis singgung, namun juga terkait dari sifat pertumbuhan itu 
sendiri. Salah satu tujuan awal didirikannya AFTA adalah untuk 
meningkatkan diversifikasi ekspor negara–negara anggotanya. 
Dengan demikian resiko volatilitas ekspor negara–negara kawasan 
dapat diminimalisir. Pada awal terbentuknya, tantangan utama yang 
meningkatkan resiko volatilitas ini adalah pembentukan berbagai 
regional trade aggreement di berbagai penjuru dunia. Kini tantangan 
baru hadir dalam wujud commodity bust (Kumar dan Barua 2014). 
Bilamana ekspor negara kawasan, dan utamanya Indonesia sebagai 
fokus lain dari pembahasan, memiliki ketergantungan yang relatif 
besar terhadap ekspor komoditas primer, tentu ia tidak berada 
dalam kondisi yang baik guna menghadapi tantangan ini. Selain itu, 
walau terdapat indikasi bahwasanya commodity bust adalahsuatu 
fenomena yang bersifat temporer,2 selalu ada alasan untuk 
meningkatkan profil ekspor suatu negara dari komoditas primer 
ke produk non-komoditas primer. Tentu salah satu proposisi yang 
paling terkenal terkait dengan argumen ini adalah Tesis Singer-
Prebisch. Tesis yang pertama dimunculkan oleh Hans Singer di 
tahun 1949 dan dikembangkan oleh Raul Prebisch di tahun 19503 
berargumen bahwa nilai komoditas primer akan selalu melemah 
berbanding dengan nilai komoditas manufaktur (Kumar dan 
Barua 2014). Selain itu, walaupun temporer, patut dicermati bahwa 
supersiklis komoditas primer merupakan siklus dengan durasi 
berdekade–dekade. Terdapat jarak lebih dari tiga dekade, sebagai 
contoh, antara dua puncak supersiklus yang berbeda setelah Perang 
Korea. Walaupun temporer, fenomena ini memiliki durasi yang 
lama.

2  Terdapat argumentasi bahwa komoditas primer memiliki “super-
siklus”nya sendiri, yang mana tersusun dari boom dan bust. Carter, Rausser, 
dan Smith (2011), sebagai contoh, berargumen bahwa supersiklus yang di 
tahun 2000-an ini merupakan supersiklus kedua sejak Perang Korea, di 
mana supersiklus pertama mencapai puncaknya di tahun 1974.

3  Singer dalam “Post-war Price Relations between Under-
developed and Industrialized Countries”, Prebisch dalam “The Economic 
Development of Latin America and its Principal Problems”, serta peran 
aktif di United Nations Economic Commission for Latin America and the 
Caribbeans.
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Grafik 1: Pergerakan ekspor intra-ASEAN periode 1995 – 2013
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Grafik 2: Persentase ekspor komoditas primer intra-ASEAN bebranding total 
ekspor intra-ASEAN periode 1995-2013
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Grafik 3: Komparasi perbandingan total ekspor dengan ekspor komoditas primer 
intra-ASEAN periode 1995 – 2013

Grafik 4: Persentase Ekspor Intra-ASEAN terhadap Total Ekspor Kawasan ASEAN
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Sebagaimana telah disinggung, pertumbuhan ekspor intra-ASEAN 
memang berjalan pesat pada periode tahun 1995–2013. Namun, dapat 
dilihat pada Grafik 3, sejak tahun 2002 sebenarnya pertumbuhan 
ekspor komoditas primer selalu lebih cepat ketimbang rata–rata. 
Memang benar bahwasanya ekspor intra-ASEAN tumbuh sebesar 
311,86% sepanjang periode tersebut tetapi ekspor komoditas primer 
intra-ASEAN juga tumbuh sebesar 624,17%, dua kali lebih cepat 
ketimbang pertumbuhan total ekspor. Pada saat yang bersamaan, 
sebagaimana dapat diamati di Grafik 2, persentase ekspor komoditas 
primer terhadap seluruh ekspor intra-ASEAN juga turut melonjak. 
Di tahun 1995, hanya 22,78% total ekspor intra-ASEAN yang berupa 
komoditas primer. Di tahun 2013, persentase ini melonjak menjadi 
40,06%. Selain itu, walaupun ekspor intra-ASEAN memang naik 
secara signifikan pada periode 1995–2013, efektifitasnya menjalankan 
peran diversifikasi patut untuk dipertanyakan. 

Terlihat di Grafik 4, bahwa pada periode ini proporsi ekspor negara–
negara ASEAN ke sesama negara ASEAN berbanding stagnan 
dengan total ekspornya (ke seluruh dunia). Di tahun 1995, ekspor 
intra-ASEAN membentuk 24,92% total ekspor negara–negara 
ASEAN. Delapan belas tahun kemudian, persentase ini hanya sedikit 
meningkat menjadi 25,97% meskipun pada saat yang bersamaan 
persentase ekspor komoditas primer negara ASEAN ke sesama 
negara ASEAN berbanding dengan total ekspor komoditas tersebut 
(ke seluruh dunia) naik dari 21,9% menjadi 30,26%. Walaupun 
sebagaimana ditunjukkan oleh literatur–literatur terdahulu, ekspor 
intra-ASEAN baik secara umum maupun terbatas pada produk 
manufaktur saja, memang meningkat pada tahun–tahun setelah 
penerapan AFTA. Ulasan di atas memperlihatkan bahwa pada 
gambar besarnya, disandingkan dengan fenomena commodity bust 
yang sedang terjadi, banyak tren yang cukup mengkhawatirkan dan 
menaruh negara–negara ASEAN tidak dalam posisi yang baik guna 
menghadapi commodity bust.
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Grafik 5: Pertumbuhan ekspor Indonesia-ASEAN
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Perkembangan yang sama dapat juga dilihat dalam kasus Indonesia. 
Sebagaimana pada ekspor intra-ASEAN secara umum, dapat dilihat 
di Grafik 5 bahwa ekspor Indonesia ke ASEAN juga meningkat drastis 
pada periode 1995–2013 sebesar 527,4 persen. Namun pada saat yang 
bersamaan, ekspor komoditas primer juga melonjak sebesar 768,45 
persen. Persentase yang lebih tinggi ketimbang yang ditemukan di 
ASEAN secara keseluruhan. Selain itu, terdapat indikasi–indikasi 
bahwa upaya diversifikasi Indonesia lebih terhambat ketimbang 

Grafik 6: Perbandingan performa Indonesia dengan ASEAN
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diversifikasi ASEAN secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari 
dua pasang indikator di Grafik 6. Pertama, dapat dilihat bahwa 
persentase ekspor Indonesia ke ASEAN berbanding total ekspornya 
selalu lebih kecil ketimbang persentase ekspor intra-ASEAN 
berbanding dengan ekspor totalnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
selepas disepakatinya AFTA, diversifikasi ekspor Indonesia ke arah 
ASEAN masih belum berjalan seoptimal diversifikasi negara–negara 
ASEAN secara keseluruhan. Kedua, dapat dilihat bahwa persentase 
ekspor komoditas primer Indonesia ke ASEAN berbanding dengan 
total ekspornya ke ASEAN selalu lebih besar ketimbang persentase 
ekspor komoditas primer intra-ASEAN berbanding total ekspor 
intra-ASEAN. Bahkan pada puncaknya di tahun 2011, 61,77 persen 
ekspor Indonesia ke ASEAN berbentuk komoditas primer. Hal ini 
memberi indikasi bahwa bukan hanya performa diversifikasi tujuan 
ekspor Indonesia, performa diversifikasi komoditas ekspornya pun 
juga belum optimal (Bappenas 2014).

Perkembangan lain yang cukup mengkhawatirkan terkait dengan 
perdagangan intra-ASEAN sejak berlakunya AFTA adalah 
komplementaritas antara profil ekspor satu negara ASEAN dengan 
profil impor negara ASEAN yang lain. Komplementaritas dengan 
demikian, dapat memberi gambaran seberapa sesuainya produksi 
negara–negara di ASEAN. Bila komplementaritas tersebut tinggi, 
maka ia menunjukkan bahwa negara tersebut mengekspor apa yang 
ingin diimpor oleh negara lain. Pengurangan tarif dalam kerangka 
AFTA sebenarnya tentu memberi insentif untuk terciptanya 
komplementaritas. Dengan tarif yang lebih rendah, badan usaha 
di suatu negara di ASEAN diharapkan dapat memperbanyak 
ekspornya ke sesama negara ASEAN, dapat mengekspor lebih 
banyak produk yang diinginkan oleh negara ASEAN lain, dapat 
lebih komplemen satu sama lainnya. 

Sayangnya, 21 tahun penerapan AFTA, menghadirkan gambaran 
yang berbeda. Dalam suatu indeks komplementaritas perdagangan 
berskala 0–1 di mana 0 berarti profil ekspor dan impor kedua pihak 
sama sekali tidak sesuai dan 1 berarti profil keduanya sesuai dengan 
sempurna, hanya ada tiga negara yang memiliki rata–rata nilai indeks 
lebih dari 0,5 terhadap ASEAN. Singapura, dikenal sebagai entrepot 
kawasan di mana banyak barang impor negara–negara kawasan 
yang terlebih dahulu transit dan diekspor ulang di sana, memiliki 
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nilai indeks tertinggi sebesar 0,66. Di bawahnya ada Malaysia dengan 
0,62 dan 0,53. Di bawahnya berturut–turut ada Filipina, Indonesia, 
dan Vietnam, masing–masing dengan nilai indeks sebesar 0,46, 
0,37, dan 0,31. Di lain sisi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan 
Myanmar, memiliki nilai indeks sebesar 0,1. Bila di rata–rata, rerata 
nilai indeks negara–negara ASEAN terhadap sesama negara ASEAN 
hanya sebesar 0,33. Terlihat bahwasanya dengan sangat sedikit 
pengecualian, belum terbangun komplementaritas yang kuat di 
ASEAN. Perkembangan menarik lainnya adalah, bilamana kita lihat 
rata–rata nilai indeks komplementaritas ASEAN dengan dunia, kita 
dapatkan angka yang cukup tinggi sebesar 0,64 (Elliot dan Ikkemoto 
2003). Hampir dua kali lipat. Hal ini menandakan bahwa 21 tahun 
sejak didirikannya AFTA, profil ekspor negara–negara ASEAN 
ternyata masih jauh lebih sesuai dengan profil impor negara–negara 
non-ASEAN ketimbang negara–negara ASEAN.

Kesimpulan 

AFTA didirikan salah satunya dengan harapan bahwasanya dapat 
terjadi diversifikasi dalam ekspor negara–negara kawasan. Kendati 
demikian terdapat indikasi–indikasi bahwasanya tujuan tersebut 
belum tercapai dengan optimal. Ekspor intra-ASEAN, walaupun 
naik drastis, secara persentase besarannya masih stagnan bila 
dibandingkan dengan total ekspor negara–negara ASEAN. Begitu 
juga dalam kasus Indonesia, yang bahkan total ekspornya ke ASEAN 
berbanding total ekspornya ke seluruh dunia secara persentase 
selalu lebih rendah ketimbang persentase total ekspor intra-
ASEAN berbanding total ekspor negara–negara ASEAN. Bukan 
hanya diversifikasi tidak berjalan optimal bilamana dipandang 
dari dimensi tujuan ekspor, dipandang dari tipe komoditas yang 
diekspor pun kesimpulan yang sama juga dapat ditarik. Persentase 
ekspor komoditas primer intra-ASEAN berbanding total ekspor 
intra-ASEAN meningkat cukup tinggi. Sedangkan ketergantungan 
yang lebih parah dapat dilihat di Indonesia, yang pada puncaknya 
di tahun 2011, 60 persen ekspornya di ASEAN berwujud komoditas 
primer. Tentu ini perkembangan yang tidak menggembirakan 
terlebih bila disandingkan dengan fenomena commodity bust yang 
sedang terjadi.
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Poin–poin ini selayaknya dapat menjadi pertimbangan dalam upaya 
untuk membangun rezim perdagangan bebas di ASEAN. Berbagai 
kebijakan tentu dapat disusun untuk mengarahkan perdagangan 
bebas yang ada di kawasan ke arah yang lebih bersahabat dengan 
upaya diversifikasi yang sebenarnya menjadi tujuan dasar 
perdagangan bebas tersebut. Evaluasi juga selayaknya dilakukan 
terhadap kebijakan–kebijakan yang kini telah berlaku. Studi Okabe 
dan Urata (2013), sebagai contoh, sebenarnya menunjukkan bahwa 
berbagai komoditas non-primer telah mengalami pengurangan tarif 
yang cukup tinggi sejak diberlakukannya AFTA. Minuman olahan, 
mesin, barang manufaktur, dan barang kimia masing–masing 
mengalami pengurangan tarif terbesar pertama, keempat, kelima, 
dan ketujuh dibandingkan dengan seluruh kategori komoditas lain. 
Namun di lain sisi hal ini ternyata belum cukup untuk menghadang 
kian besarnya dominasi barang non-manufaktur.
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