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Abstract. Pembahasan mengenai politik luar negeri Indonesia saat ini memang 

tidak bisa terlepas dari posisi Indonesia di ASEAN. Indonesia dalam 

menjalankan kebijakan luar negerinya harus tetap mempertimbangkan 

posisinya di ASEAN, namun bukan berarti ASEAN menjadi “pengekang” dari 

kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, ASEAN masih menjadi 

sebuah institusi intraregional yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini 

disebabkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penggagas dan 

terbesar di ASEAN. Kepentingan tersebut juga disebabkan oleh faktor 

geografis yang sangat berdek atan, keterkaitan ekonomi yang lebih mapan, dan 

keragaman keamanan politik yang dinamis antara Indonesia dan negara-negara 

anggota ASEAN lainnya (Almuttaqi, 2017). 
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Untuk menegaskan pentingnya ASEAN sebagai the cornerstone of Indonesia foreign 

policy, tulisan ini dibagi kedalam dua pembahasan utama yang pertama adalah 

pentingnya menjadikan ASEAN sebagai the cornerstone of Indonesia foreign policy 

bagi Indonesia. Dalam hal ini, keberpalingan Indonesia dari kepentingannya di 

ASEAN juga dapat memberikan dampak negatif yang akan diterima Indonesia jika 

berfokus diluar ASEAN. Pembahasan terakhir adalah usaha Indonesia seharusnya 

mengelola kebijakan luar negerinya tanpa meninggalkan ASEAN, terutama untuk 

menjadi negara poros maritim dunia. Hal tersebut menjadi penting setelah ASEAN 

Community 2015 berlangsung, Indonesia memiliki posisi penting dalam mengelola 

dan menjaga kesetabilan kawasan, yaitu ASEAN dan yang ada disekitarnya. 

 

ASEAN dan Indonesia 

 

Pentingnya ASEAN menjadi the cornerstone of Indonesia foreign 

policy dapat kita lihat dari tujuan dibentuknya ASEAN itu sendiri. 

Berdasarkan Deklarasi ASEAN pada 1967 di Bangkok, pembentukan 

ASEAN di tujukan untuk menciptakan percepatan pertumbuhan 

ekonomi di kawasan dan mempromosikan keamanan dan kestabilan di 

kawasan (“Overview – ASEAN,” n.d.). Sehingga perdamaian 

kooperatif dan kemakmuran bersama menjadi tujuan mendasar bagi 
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ASEAN. Sehingga menjadi penting bagi Indonesia untuk tetap 

mempertahankan pengaruhnya di ASEAN dengan menjadikan ASEAN 

sebagai the cornerstone of Indonesia foreign policy. 

 

Dalam hal ekonomi, perdagangan intra-ASEAN pada tahun 2017 

bahkan mencapai $590 miliar dalam perdagangan barang.[1] 

Perdagangan barang diantara negara-negara ASEAN menjadi yang 

terbesar dibandingkan dengan mitra dagang lain di luar ASEAN. Hal 

tersebut membuktikan betapa pentingnya ASEAN dalam membuka 

peluang ekonomi bagi indonesia sebagai mitra dagangnya. ASEAN 

menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan 

ekonominya karena lokasinya yang mudah di jangkau, serta rasa 

kebersamaan untuk meningkatkan ekonomi dikawasan menjadi 

jaminan untuk saling menjaga kepercayaan dan kerjasama dalam 

jangka panjang. Sehingga jika Indonesia merubah pandangannya 

mengenai ASEAN dalam kebijakan luar negerinya, hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap pandangan oleh negara-negara anggota ASEAN 

lainnya terhadap Indonesia dan dapat berdampak pada kerjasama 

ekonomi Indonesia di ASEAN.  

 

Gambar 1ASEAN Net FDI Inflow 
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Gambar 2ASEAN Trade in Goods 

Di sisilain, dengan tumbuhnya rasa saling percaya diantara negara-negara ASEAN 

juga menghasilkan tingginya tingkat foreign direct investment (FDI) diantara negara 

anggotanya. Berdasarkan data pada tahun 2017, arus masuk FDI antar negara-negara 

ASEAN mencapai $26 juta dan menjadi yang paling tinggi dibandingkan dari luar 

negara anggota ASEAN.[2] Bersamaan dengan keinginan Indonesia untuk 

memperbesar pertubuhan ekonominya, maka menjadi penting untuk Indonesia agar 

meningkatkan FDInya sehingga percepatan perkembangan ekonomi Indonesia bisa 

dipercepat tanpa khawatir terjadinya penarikan modal asing jika harus menggunakan 

portfolio saham atau obligasi yang lebih berisiko (Ananta, 2019). ASEAN hadir 

sebagai salah satu jalan keluar dan memberikan peluang yang cukup menjanjikan 

dalam hal tersebut. 

 

Dengan besarnya jumlah perputaran dana investasi antar negara ASEAN, maka 

semakin besar pula peluang untuk negara-negara anggota ASEAN untuk saling 

membantu dan saling bekerja sama dalam hal ekonomi untuk saling memajukan 

perekonomian bersama. Namun, jika Indonesia mengubah haluannya dari ASEAN 

akan muncul kemungkinan diantara negara-negara anggota yang tidak percaya lagi 

menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, Indonesia 

harus memulai dari awal untuk membangun kepercayaan internasional agar berani 

menanamkan modal investasinya secara langsung kepada Indonesia. Sehingga akan 

semakin sulit untuk indonesia dapat memajukan perekonomiannya dan mencapai 

tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan ekonomi. 

 

Dari pergeseran-pergesaran ekonomi tersebut, berubahnya pandangan Indonesia 

terhadap ASEAN juga mampu menciptakan kecurigaan antar negara anggota 

ASEAN. Indonesia sebagai salah satu penggagas berdirinya ASEAN, yang nantinya 

akan mengikis kepercayaan dan menciptakan terjadinya perpecahan. Perpecahan 

diantara negara anggota ASEAN dapat menggiring ASEAN kearah ketidakstabilan 

kawasan. Meskipun ranah ekonomi tidak selalu berdampak terhadap politik kemanan, 

namun dengan hilangnya sosok pengagas ASEAN seperti Indonesia maka negara-
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negara anggota yang lain dapat kehilangan pegangannya untuk tetap bertahan dan 

melanjutkan usaha dan tujuan utama berdirinya ASEAN. Pada akhirnya, ASEAN 

akan kehilangan tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan percepatan pertumbuhan 

ekonomi di kawasan dan mempromosikan keamanan dan kesetabilan di kawasan. 

 

Pandangan-pandangan tersebut memperkuat pentingnya posisi Indonesia dalam 

mempertahankan the cornerstone of Indonesia foreign policy terhadap ASEAN agar 

mampu mencapai komitmen yang dari awal dipegang oleh Indonesia bersama negara-

negara anggota lainnya untuk menciptakan kawasan dengan percepatan pertumbuhan 

ekonomi serta memiliki keamanan dan kestabilan kawasan. Pembahasan selanjutnya 

adalah bagaimana Indonesia seharusnya memanfaatkan posisinya di ASEAN untuk 

mengelola kebijakan luar negerinya tanpa meninggalkan ASEAN, terutama untuk 

menjadi negara poros maritim dunia. 

 

  

Indonesia, ASEAN dan Beyond 

 

Dalam mencapai tujuan Indonesia dalam usaha mengelola kebijakan luar negerinya 

tanpa meninggalkan ASEAN, terutama untuk menjadi negara poros maritim dunia.  

Hal tersebut menjadi penting setelah ASEAN Community 2015 berlangsung, 

Indonesia memiliki posisi penting dalam mengelola dan menjaga kesetabilan 

kawasan, yaitu ASEAN dan yang ada disekitarnya. Nilai-nilai dan norma yang 

diangkat oleh ASEAN merupakan pencerminan diri dari negara Indonesia itu sendiri, 

selain itu keberhasilan dan pencapaian yang dimiliki oleh ASEAN saat ini dapat 

digunakan sebagai landasan dari pegembangan regionalisme lain di sekitar ASEAN 

agar mencapai keberhasilan yang serupa. 

 

Seperti halnya keterlibatan Indonesia di association of Indian Ocean rim countries 

(IORA) sebagai ketua pada tahun 2015 hingga 2017 (Wahyudi, n.d.). Peluang 

Indonesia untuk terlibat dan berpartisipasi mengembangkan peluang kemajuan 

ekonomi dunia dan membuka pasar-pasar baru yang potensial untuk Indonesia 

sendiri. Selain itu, bergabungnya Indonesia juga menjadi langkah baru untuk 

Indonesia mencapai tujuannya sebagai poros maritim dunia. Namun, dengan besarnya 

porsi keterlibatan Indonesia di IORA bukan berarti Indonesia meninggalkan ASEAN 

sebagai landasan dalam mengelola kebijakan luar negerinya. 

 

The association of Indian Ocean rim countries (IORA) ini dibentuk pada 6-7 Maret 

1997 di Mauritius. IORA Secretariat terletak di Port Louis, Mauritius, tujuan IORA 

adalah peningkatan kerja sama ekonomi dan kelautan (Rezasyah, 2017). Saat ini, 

IORA terdiri dari 21 negara anggota dan tujuh mitra dialog di bawah sayapnya. 

Samudra Hindia sendiri saat ini adalah samudera terbesar ketiga dan melayani 

transportasi dan perdagangan internasional dengan dua pertiga dari pengiriman 

minyak dunia, sepertiga dari lalu lintas kargo curah di dunia dan setengah dari kapal 

kontainer dunia yang melakukan perjalanan melalui wilayah tersebut (Rezasyah, 

2017). 
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IORA merupakan forum kerja sama antarnegara terbesar di Samudera Hindia yang 

berdiri pada tahun 1997 (“IORA Masa Depan Ekonomi Dunia,” n.d.). IORA 

beranggotakan 21 negara dan beberapa anggota diantaranya juga merupakan anggota 

ASEAN. Sehingga keputusan yang dilakukan oleh Indonesia di IORA merupakan 

dari pengembangan kepentingan nasional dan regional ASEAN, yang mana tujuan 

utama dari pembentukan ASEAN sendiri adalah untuk menciptakan kesetabilan 

kawasan dan pengembangan ekonomi yang lebih maju. Dengan keterlibatan negara-

negara ASEAN di IORA, maka perluasan dari penciptaan kesetabilan kawasan dan 

kemajuan ekonomi bersama akan semakin besar. Dengan semakin besarnya peluang-

peluang tersebut, sudah semestinya Indonesia mengambil porsi besar dalam 

pengembangan IORA karena sejalan dengan tujuan nasional dan ASEAN itu sendiri. 

 CONCLUSION 

Dari pembahasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa Indonesia harus tetap 

mempertahankan ASEAN sebagai the cornerstone of Indonesia foreign policy agar 

dapat mempertahankan kesetabilan kawasan dan ekonomi yang telah dicapai saat ini. 

Namun disamping itu semua, Indonesia tetap perlu untuk melampaui (go beyond) 

terutama untuk mencapai tujuan tujuan bersama yaitu kesetabilan kawasan dan 

kemajuan ekonomi bersama tanpa harus meninggalkan ASEAN. Maksud dari tanpa 

harus meninggalkan ASEAN adalah dengan mempertahankan “nilai-nilai” utama dari 

tujuan di ciptakannya ASEAN dan dengan maksud memperluas tujuan dan nilai-nilai 

tersebut kesekitar ASEAN yang berpotensi besar untuk menjadi forum kerjasama 

dunia yang menguntungkan. 
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