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Pengertian

Globalisasi berasal dari 
kata globe/global, 
yaitu dunia atau 
bola dunia.

Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia adalah 
proses masuk ke ruang 
lingkup dunia.



Pengertian

◻ Globalisasi berasal dari kata 
globe/global, yaitu dunia atau bola 
dunia.

◻ Proses masuk ke ruang lingkup  
dunia.

◻ Sebuah proses sosial yang berakibat 
bahwa pembatasan  geografis pada 
keadaan sosial-budaya menjadi 
kurang penting, yang terjelma di 
dalam kesadaran orang.

◻ Jaringan kerja global yang secara 
bersamaan menyatukan masyarakat 
yang sebelumnya terpencar-pencar 
dan terisolasi ke dalam saling 
ketergantungan dan persatuan dunia.



Pengertian
Globalisasi adalah kondisi dunia 
yang mengglobal, dimana terjadi 
peningkatan keterkaitan dan 
ketergantungan antar bangsa dan 
antar manusia diseluruh dunia 
(melalui perdagangan , investasi 
, perjalanan, budaya populer dan 
bentuk-bentuk interaksi yang 
lain) sehingga menembus 
batas-batas antarnegara 
(borderless world) 



Pengertian

◻ Globalisasi memiliki 
Dimensi Ideologi dan Teknologi. 
Dimensi Ideologi, yaitu 
kapitalisme dan pasar bebas, 
sedangkan Dimensi Teknologi 
adalah teknologi informasi yang 
telah menyatukan dunia.

◻ Globalisasi adalah pertumbuhan 
yang sangat cepat atas saling 
ketergantungan dan hubungan 
antara negara-negara di dunia 
dalam hal perdagangan dan 
keuangan.



Proses Globalisasi
Proses kehidupan yang 

serba luas dan tidak 
terbatas (mendunia) 

sehingga pengaruhnya 
dapat mengubah tatanan 

kehidupan bangsa seperti 
di bidang politik, 

ekonomi, sosial, dan 
budaya.



Aspek-Aspek Globalisasi

Aspek 
kenegaran

Positif Negatif

1. Bidang Politik a. Terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan pada 
suatu negara 

b. Terjadinya perubahan lembaga-lembaga negara. 
Misalnya, adanya mahkamah konstitusi, 
dihapuskanya DPA, adanya Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD), atau perubahan lainnya.

c. Muncul partai-partai politik baru.

d. Makin meningkatnya kesadaran politik masyarakat. 
Misalnya, dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih 
presiden dan wakil presiden secara langsung, tampak 
antusias masyarakat untuk turut menyukseskan 
kegiatan tersebut. Begitu pula di dalam pemilihan 
langsung kepala daerah 

a. Munculnya 
sikap arogansi 
politik 
(kekuasaan dan 
politik)

b. Adanya money 
politic dalam 
kehidupan 
masyarakat



Aspek 
Kenegaraan

Positif Negatif

2. Bidang 
Ekonomi

a. Rakyat secara mudah memperoleh barang 
konsumtif yang diperlukan

b. Mempermudah proses pembangunan 
industri

c. Mendorong percepatan pertumbuhan 
ekonomi nasional

d. Membuka lapangan kerja yang memiliki 
ketersmpilan kerja

e. Suku bank rendah
f. Meningkatkan ekspor terutama barang hasil 

produksiindustri kecil dan besar serta hasil 
kerajinan rakyat.

g. Melaksanakan ekonomi kerakyatan seperti yang 
diamanatkan pancasila terutama sila Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan pasal 
33 UUD 1945.

h. Menghindari pola hidup konsumtif.

a. Matinya usaha 
kecil yang tidak 
kompetitif

b. Munculnya 
kebijaksanaan 
pemerintahan 
yang tidak 
menguntungkan 
petani.

c. Upah kerja yang 
belum profesional 
atau masih 
rendah.

d. Jumlah angka 
pengangguran 
masih tinggi



Aspek kenegaran Positif Negatif

3. Bidang Sosial Dan Budaya a. Mempercepat 
perubahan pola 
kehidupan suatu 
bangsa.

b. Terjadinya pergeseran 
nilai kehidupan dalam 
masyarakat

c. Pesatnya 
perkembangan 
informasi dan teknologi

a. Kesulitan pengendalian dan 
seleksi budaya asing yang 
tidak sesuai dengan budaya 
bangsa Indonesia.

b. Mudahnya memperoleh 
barang-barang ilegal, 
seperti barang-barang 
pornografi dan narkoba

c. Pudarnya rasa kebersamaan 
menjadi kehidupan 
individualis.

d. Makin meningkatnya 
budaya kekerasan yang 
terjadi dalam kehidupan 
masyarakat. 



Aspek kenegaran Positif Negatif
4. Bidang HanKam a. Kerjasama 

pertahanan dan 
keamanan

b. Diperlukan pasukan 
bersenjata untuk 
kepentingan 
perdamaian 
negara-negara yang 
sedang bergejolak

a. Munculnya 
gerakan-gerakan 
separatisme

b. Adanya gejal 
disintegrasi bangsa 
yang membahayakan 
persatuan dan 
kesatuan bangsa dan 
negara kesatuan 
Republik Indonesia

c. Terjadinya 
pelanggaran teritorial 
Republik Indonesia.

d. Adanya campur 
tangan pihak asing 
terhadap 
kebijaksanaan dalam 
negara Republik 
Indonesia



Dimensi ekonomi

Dimensi Globalisasi

Dimensi ide atau ideologi Dimensi teknologi

Yaitu pasar bebes. Artinya, arus
 barang dan jasa antar negara

 tidak dihalangi sedikitpun   

Merupakan kapitalisme,
termasuk seperangkat 
Nilai idividualisme, demokrasi,
dan HAM.

Khususnya teknologi informasi yang
Akan membuka batas-batas negara
Sehingga negara semakin tanpa batas 

Dampak globalisasi

1. Banyak industri yang footloose (mengurangi pemakaian SDA).
2. Semakin tingginya pendapatan rata-rata perkapita di dunia.
3. Semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia.
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang meningkat.
5. Meningkatnya jumlah penduduk dunia



1. Globalisasi Bidang Politik

• Globalisasi Politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang 
diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan 
menguntungkan di bidang politik, 
Seperti kerja sama-kerja sama politik antar Negara dengan membentuk suatu 
organisasi internasional multilateral. 

• Globalisasi politik disebut juga Global Governance.



Dampak Globalisasi Bidang Politik

Positif Negatif

a. Terjadinya perubahan sistem 
ketatanegaraan pada suatu negara 

b. Meningkatnya peranan Indonesia 
dalam hubungan Internasional dalam 
menciptakan perdamaian dunia

c. Pulihnya citra Indonesia dan 
kepercayaan masyarakat 
Internasional, mendorong terciptanya 
tatanan dan kerja sama ekonomi 
regional dan Internasional yang lebih 
baik

a. Munculnya sikap arogansi politik 
(kekuasaan dan politik)

b. Tidak menutup kemungkinan 
berubah arah dari ideologi 
Pancasila ke ideologi liberalisme. 

Jika hal tesebut terjadi akibatnya 
rasa nasionalisme bangsa akan 
hilang



2. Globalisasi Bidang Ekonomi

Segala bentuk aktivitas ekonomi yang menunjukkan integrasi pasar 
antarnegara tanpa hambatan batas teritorial dalam suatu negara.

Gejala globalisasi ekonomi tampak pada sektor produksi, keuangan, 
investasi, dan perdagangan yang berpengaruh pada hubungan 
antarnegara.



Contoh Globalisasi Bidang Ekonomi
• Terciptanya Ekspor dan Impor

• Terciptanya Pasar Bebas



Contoh Globalisasi Bidang Ekonomi
• Masuknya Perusahaan perusahaan Asing ke Indonesia

• Menjamurnya Bisnis eCommerce



Contoh Globalisasi Bidang Ekonomi

• Masuknya produk-produk luar negeri



Pricewaterhouse 
Coopers (PwC), 
2017

Photo Credit: Ega Prakarsa, Universitas Pendidikan Indonesia

POPULASI

>262 Juta

Bonus Demografi

EKONOMI

Ke-7 Dunia
Tahun 2030

McKinsey Global 
Institute, 2012

EKONOMI

Ke-4 Dunia
Tahun 2050

INDONESIA
Potensi Ekonomi

Misi Kemenristekdikti: 
Meningkatkan akses, relevansi, dan 

mutu Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan 
SDM yang berkualitas



Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta
bertanggung jawab (Psl 3 UU 20)

GENERASI  EMAS 100 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Lulusan
Insan Indonesia yang beradab dan berilmu, memiliki wawasan kebangsaan dan 

bela negara, “open minded”, kompetitif pada era MEA, analitis, komunikatif, 
toleran, memiliki jiwa entrepreneurship, tanggap terhadap lingkungan dan 

bertanggungjawab.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
untuk setiap Program Studi yang mencakup 

pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan
(UU 12 Tahun 2012, pasal 35)



Dampak Globalisasi Bidang Ekonomi

Positif Negatif

a. Rakyat secara mudah memperoleh barang 
konsumtif yang diperlukan

b. Mempermudah proses pembangunan 
industri

c. Mendorong percepatan pertumbuhan 
ekonomi nasional

d. Membuka lapangan kerja yang memiliki 
ketersmpilan kerja

e. Suku bank rendah
f. Meningkatkan ekspor terutama barang hasil 

produksiindustri kecil dan besar serta hasil 
kerajinan rakyat.

g. Melaksanakan ekonomi kerakyatan seperti yang 
diamanatkan pancasila terutama sila Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan pasal 
33 UUD 1945.

h. Menghindari pola hidup konsumtif.

a. Matinya usaha kecil yang tidak 
kompetitif

b. Munculnya kebijaksanaan 
pemerintahan yang tidak 
menguntungkan petani.

c. Upah kerja yang belum 
profesional atau masih rendah.

d. Jumlah angka pengangguran 
masih tinggi



3. Globalisasi Bidang Sosial Budaya

Penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara 
tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. 

Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh 
Internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. 
[Sumber: Wikipedia.Org]



Contoh Globalisasi Bidang Sosial Budaya

• Penyebaran ideologi multikulturalisme

• Berkembangnya Pariwisata



Contoh Globalisasi Bidang Sosial Budaya

• Meningkatnya arus migrasi

• Berkembangnya tren global



Contoh Globalisasi Bidang Sosial Budaya

• Berkembangnya pertukaran budaya internasional



Dampak Globalisasi Bidang Sosial Budaya



4. Globalisasi Bidang Pertahanan & Keamanan

Globalisasi yang menyajikan informasi yang cepat dan akurat , juga 
membawa pengaruh bagi aspek pertahanan dan keamanan bangsa dan negara 
Indonesia.

Globalisasi dalam bagian ini dapat dilihat dengan adanya hubungan kerjasama 
antar bangsa, khususnya bidang pertahanan dan keamanan baik kerjasama 
bilateral, regional. maupun internasional. 



Contoh Globalisasi Bidang Pertahanan & Keamanan

• Kerjasama memperkuat keamanan dan pertahanan wilayah.
misalnya kerjasamam dengan negara asing dalam bidang 
kemiliteran, latihan perang bersama



Contoh Globalisasi Bidang Pertahanan & Keamanan

• Pemberantasan Jaringan Narkoba hingga Jaringan Luar 
Negeri



Contoh Globalisasi Bidang Pertahanan & Keamanan

• Perjanjian ekstradisi, Jaringan teroris dan semua 
kegiatan yang dianggap membahayakan negara. 

Misalnya saja dengan cara saling tukar informasi mengenai adanya 
ancaman dan gangguan keamanan akan lebih cepat diketahui sehinnga 
dapat diantisipasi lebih dini secara bersama-sama sebelum meluas dan 
mempunyai kekauatan yang besar.



Dampak Globalisasi Bidang Pertahanan & Kemanan

Positif Negatif
a. Kerjasama pertahanan dan 

keamanan

b. Diperlukan pasukan bersenjata 
untuk kepentingan perdamaian 
negara-negara yang sedang 
bergejolak

a. Munculnya gerakan-gerakan 
separatisme

b. Adanya gejal disintegrasi bangsa 
yang membahayakan persatuan 
dan kesatuan bangsa dan negara 
kesatuan Republik Indonesia

c. Terjadinya pelanggaran teritorial 
Republik Indonesia.

d. Adanya campur tangan pihak 
asing terhadap kebijaksanaan 
dalam negara Republik Indonesia



DAMPAK UMUM GLOBALISASI

1. Pasar Bebas
Peluang:

Suatu kesempatan untuk mengekspor hasil produksi keluar negeri.
Tantangan:

Produk yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga 
dijangkau oleh pasar global.



DAMPAK UMUM GLOBALISASI

2.  Iptek (Ilmu Pengetahuan & Teknologi)
Peluang:

Perkembangan iptek menjadi mudah dan cepat diterima

Tantangan:
Dampak dari iptek bisa menimbulkan pengangguran yang besar.



DAMPAK UMUM GLOBALISASI

3.  Budaya
Peluang:

Aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa 
mudah berinteraksi dan terintergrasi

Tantangan:
Harus mampu menciptakan filter terhadap budaya yang berdampak 
negatif.



DAMPAK UMUM GLOBALISASI

4.  Bisnis dan Pemerintah
Peluang:

Membuka selebar-lebarnya agar investor dapat menanamkan 
investasinya

Tantangan:
Bisnis menjadi terbuka dan profesional, banyak wisatawan 
mancanegara yang datang sehingga menambah pendapatan perkapita



DAMPAK UMUM GLOBALISASI

5.  Lapangan Kerja
Peluang:

Terbuka dan Banyak

Tantangan:
Persaingan semakin ketat, inovator, dan kreatif



Tanda-Tanda

AUDITA NUVRIASARI, SE, MM

◻ Meningkatnya perdagangan global
◻ Meningkatnya aliran modal internasional, 

diantaranya investasi langsung luar negeri
◻ Meningkatnya pertukaran budaya (cultural 

exchange) internasional, misalnya melalui ekspor 
film-film Hollywood and Bollywood.

◻ Menyebarluasnya paham multikulturalisme dan 
semakin besarnya akses individu terhadap berbagai 
macam budaya.

◻ Berkembangnya infrastruktur 
telekomunikasi global

◻ Meningkatnya aktifitas perekonomian 
dunia yang dikuasai oleh perusahaan 
multinasional

◻ Meningkatnya peran 
organisasi-organisasi internasional, 
seperti WTO, WIPO, IMF, yang 
berurusan dengan transaksi-transaksi  
Internasional.



FAKTOR PENDUKUNG GLOBALISASI

◻ Kemajuan teknologi 
komunikasi 

◻ Akses sarana 
komunikasi semakin 
mudah dan murah

◻ Interkoneksi dan 
interdependensi 
sosial, politik, 
ekonomi dan kultural 
secara global



3. Dampak Globalisasi
Arus Globalisasi Peluang Tantangan

Pasar Bebas Suatu kesempatan untuk mengekspor 
hasil produksi keluar negeri.

Produk yang dipasarkan harus 
berkualitas dan kompetitif dengan harga 
dijangkau oleh pasar global.

Iptek Perkembangan iptek menjadi mudah 
dan cepat diterima

Dampak dari iptek bisa menimbulkan 
pengangguran yang besar.

Budaya Aktivitas sosial dan adaptasi budaya 
asing ke dalam budaya bangsa mudah 
berinteraksi dan terintergrasi

Harus mampu menciptakan filter 
terhadap budaya yang berdampak 
negatif.

Bisnis dan 
pemerintah

Membuka selebar-lebarnya agar 
investor dapat menanamkan 
investasinya

Bisnis menjadi terbuka dan profesional, 
banyak wisatawan mancanegara yang 
datang sehingga menambah pendapatan 
perkapita

Lapangan kerja Terbuka dan banyak Persaingan semakin ketat, inovator, dan 
kreatif.



DAMPAK GLOBALISASI

BIDANG EKONOMI
◻Terbentuknya masyarakat global 

yang tidak lagi tergantung 
batas-batas wilayah. 
◻Dalam globalisasi bidang ekonomi 

telah terjadi perdagangan 
internasional pasar bebas, 
dibentuknya kerjasama regional, 
bilateral, maupun multilateral. 
◻Berdirinya organisasi World 

Bank, World Trade Organization, 
Asian Free Trade Area dan lain-lain.



Wajah Kegiatan Ekonomi Dunia saat Ini
Revolusi Industri Ke-4

Smart 
Manufacturing

Smart City

e-Education e-Government

Online Health 
Services

Cloud Collaborative

Sharing economy 

Marketplace

Smart Appliances
Saat ini berbagai macam 
kebutuhan manusia telah 
banyak menerapkan dukungan 
internet dan dunia digital 
sebagai wahana interaksi dan 
transaksi

5



Gejala-Gejala Transformasi di 
Indonesia

Dunia Digital dan Revolusi Industri Keempat

Toko 
Fisik

Market Place Online

Ojek dan Taksi 
Konvensional

GO-Jek, Grab, Uber, dll.

Saat ini beberapa jenis model 
bisnis dan pekerjaan di 
Indonesia sudah terkena 
dampak dari arus era 
digitalisasi

•Toko konvensional yang ada 
sudah mulai tergantikan dengan 
model bisnis marketplace.

•Taksi atau Ojek Tradisional 
posisinya sudah mulai 
tergeserkan dengan moda-moda 
berbasis online

10



DAMPAK GLOBALISASI (1)

BIDANG IDEOLOGI
◻Timbulnya dua Ideologi besar yang 

menguasai dunia (Liberal dan Sosialis)
◻Ideologi Liberal menganut paham 

kebebasan untuk tiap individu merupakan 
jalan mencapai kebahagiaan,
◻Ideologi Sosialis mengekang kebebasan 

rakyat untuk mencapai masyarakat yang 
makmur. 
◻Dengan globalisasi ideologi, berdampak 

luas terhadap upaya-upaya suatu negara 
dalam mewujudkan sistem politik, 
ekonomi maupun sosial budayanya



DAMPAK GLOBALISASI (2)

BIDANG POLITIK
◻yaitu pengaruh globalisasi 

pada sistem politik di 
berbagai negara yang 
berkembang seperti sistem 
politik demokrasi Liberal, 
demokrasi Pancasila, 
Sosialis, Komunis dan 
sebagainya.



DAMPAK GLOBALISASI (3)

BIDANG HANKAM
◻Adanya upaya-upaya setiap 

negara dalam mempertahankan 
kedaulatan negaranya melalui 
pembuatan sistem persenjataan 
maupun pemberdayaan rakyat 
dan angkatan bersenjatanya
◻Dibentuknya organisasi pakta 

pertahanan yang ditujukan untuk 
menjaga perdamaian dunia



DAMPAK GLOBALISASI
BIDANG SOSIAL BUDAYA
◻Banyaknya nilai dan budaya masyarakat 

yang mengalami perubahan dengan cara 
meniru atau menerapkan budaya dari 
negara lain baik yang berdampak positip 
maupun negatif.
◻Perubahan di bidang sosial seperti 

hadirnya modernisasi di segala bidang 
kehidupan, terjadi perubahan ciri 
kehidupan masyarakat desa yang tadinya 
syarat dengan nilai-nilai gotong royong 
menjadi individual. 



Aspek Positif Globalisasi

AUDITA NUVRIASARI, SE, MM



ASPEK POSITIF GLOBALISASI

◻ Mobilitas masyarakat melampau 
batas-batas sosial dan budaya

◻ Perdagangan, perkembangan 
industri memungkinkan produsen 
dalam satu negara tidak lagi 
membatasi diri dengan membuat 
suatu produk sendirian.

◻ Bidang industri dan jasa, setiap 
negara terbuka untuk membuka 
peluang sehingga para ahli dapat 
bekerja di negara lain.



ASPEK POSITIF GLOBALISASI

• Bidang Sosial-Budaya, karena 
transportasi manusia dapat 
bergerak dinamis dalam 
bermigrasi, meskipun 
kadang-kadang terjadi benturan 
budaya.

• Bidang lingkungan hidup, LSM 
semakin kritis dalam menyoroti 
persoalan lingkungan dalam suatu 
negara.

• Bidang politik, Negara berhak atas 
kedaulatannya, namun 
Negara-negara lain bisa menuntut 
sikap transparan, demokrastis, dan 
menghargai hak asasi manusia. 



ASPEK POSITIF GLOBALISASI

◻ Globalisasi melahirkan pembentukan, 
pelestarian dan perubahan masyarakat 
yang bertumpu pada proses 
identifikasi dan pembentukan 
perbedaan.

◻ Diversitas (perbedaan): keberagaman 
bahasa,  agama, kebudayaan, barang, 
jasa

◻ Perbedaan dipandang sebagai 
kekuatan  dipelihara dan 
menjadikan identitas sebagai sesuatu 
yang penting



ASPEK POSITIF GLOBALISASI

◻ Pembentukan nilai 
jangka panjang: 
informasi dari berbagai 
dunia melahirkan 
pemikiran global dan 
berjangka panjang. 
(gerakan perlindungan 
bumi dari efek rumah 
kaca)



ASPEK NEGATIF GLOBALISASI

AUDITA NUVRIASARI, SE, MM



ASPEK NEGATIF GLOBALISASI

• Melemahnya ikatan-ikatan 
tradisional, nilai-nilai budaya 
memudar, batas-batas tradisi, 
hubungan antar generasi menjadi 
semakin egaliter dan bebas.

• Terjadinya kesenjangan ekonomi 
akibat dari kekalahan 
berkompetensi dalam bidang 
teknologi.

• Negara-negara kuat akan 
bersekongkol untuk mncari 
keuntungan sebesar-besarnya.



ASPEK NEGATIF GLOBALISASI
◻ Timbul fanatisme rasial, etnis, dan 

agama sebagai upaya menunjukkan 
eksistensinya.

◻ Semakin menurun SDA vital seperti 
air, hujan dan terjadi pencemaran 
global.

◻ Hilangnya sifat humanis: interaksi 
tatap muka menghilang; hubungan 
personal/tatap muka menjadi 
kurang penting



KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

DIREKTORAT KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

PEMBENTUKAN 
KOMUNITAS ASEAN 2015

DAN KERJA SAMA BIDANG INFORMASI

ONE  VISION,  ONE  IDENTITY,  ONE  COMMUNITY



Anggota ASEAN

 INDONESIA

THAILAND

 MALAYSIA

SINGAPORE

PHILIPINNES

BRUNEI DARUSSALAM

VIET NAM

LAO PDR

MYANMAR

CAMBODIACAMBODIA
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ASEAN 
COMMUNITY

2015Vientianne Action Programme 
2004

Bali Concord II
2003

The Signing of 
the ASEAN Charter 

& Singapore Declaration 
on the ASEAN Charter 2007

✔ ASEAN Political-Security Community
    (APSC)

✔ ASEAN Economic Community
    (AEC)

✔ ASEAN Socio-Cultural Community
    (ASCC)

Entry into force
of ASEAN Charter
15 December 2008
ASEAN Secretariat

Jakarta

Cha-am Hua Hin 
Declaration 

on the Road Map for 
the ASEAN Community

2009

BAGAN 
TRANSFORMASI 

ASEAN



TUJUAN PEMBENTUKAN 
KOMUNITAS ASEAN

Memberikan kontribusi dalam 
mewujudkan komunitas ASEAN 
yang berorientasi kepada 
rakyat dan memiliki tanggung 
jawab secara sosial untuk 
mencapai solidaritas dan 
persatuan di antara 
bangsa-bangsa dan rakyat 
ASEAN dengan menumbuhkan 
kesamaan identitas dan 
membangun masyarakat yang 
saling peduli dan berbagi yang 
dapat meningkatkan taraf 
hidup, mata pencaharian, serta 
kesejahteraan rakyat di 
kawasan.



SAAT INI

PIAGAM 
ASEAN

Rules Based
and

People Oriented

KOMUNITAS ASEAN 2015

KOMUNITAS POLITIK KEAMANAN ASEAN

KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 

KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA ASEAN



TUJUAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS POLITIK 
KEAMANAN ASEAN

ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY (APSC)

Untuk mempercepat kerjasama 
Politik dan Keamanan ASEAN 
dalam rangka memelihara 
perdamaian di kawasan, termasuk 
untuk memasyarakatkan nilai-nilai 
bersama seperti HAM dan 
demokratisasi
Dibentuk untuk menjadi sebuah 
komunitas yang terbuka, 
berdasarkan pendekatan 
keamanan yang komprehensif, 
tidak bertujuan untuk membentuk 
pakta militer atau kebijakan luar 
negeri bersama
Sebagai bentuk interaksi yang lebih 
luas dari hubungan politik dan 
keamanan



Memuat 3 Karakteristik, 11 Elemen & 137 Tindakan (Action Lines) :

1. Rules-based Community of Shared Values and Norms (2 
elemen, 58 tindakan)

2. Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with 
Shared    Responsibility for Comprehensive Security (6 
elemen, 71 tindakan)

3. A Dynamic and Outward Looking Region in an Increasingly 
Integrated and Interdependent World (3 elemen, 8 tindakan)

Diimplementasikan oleh 6 ASEAN Sectoral Bodies di multi 
sektor kerjasama pembangunan.

CETAK BIRU KOMUNITAS 
POLITIK KEAMANAN ASEAN



a. Kerjasama Bidang Politik

Memajukan pemerintahan yang baik;
Memajukan prinsip-prinsip demokrasi;
Memajukan kedamaian dan stabilitas kawasan;
Menjamin implementasi Perjanjian Zona Bebas Senjata 
Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), dan Rencana Aksinya; 
Memajukan kerja sama maritim ASEAN;
Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara 
damai; 
Memperkuat sentralitas ASEAN; 
Memajukan hubungan dengan pihak eksternal.

BENTUK KERJA SAMA DALAM 
CETAK BIRU KOMUNITAS POLKAM ASEAN 



b. Kerjasama Bidang Keamanan
Pencegahan konflik/upaya-upaya membangun 
kepercayaan (Confidence Building Measures/CBM); 
Penguatan proses ARF; 
Isu keamanan non-tradisional (bajak laut, perompakan 
terhadap kapal, pembajakan dan penyelundupan, dll). 
Penguatan kerjasama ASEAN dalam penanganan 
bencana dan tanggap darurat;
Pemajuan transparansi dan pemahaman mengenai 
kebijakan pertahanan dan persepsi keamanan.



c. Kerjasama Bidang Hukum
Pencegahan dan pemberantasan 
korupsi; 
Pemajuan dan Perlindungan HAM;
Pengembangan pengaturan hukum 
untuk memerangi narkotika;
Kerjasama penanganan kejahatan 
lintas batas;
Ratifikasi atas ASEAN Convention on 
Counter Terrorism; 
Kerjasama dalam isu ekstradisi;
Ratifikasi Treaty on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters.



Tujuan Pembentukan
Komunitas Ekonomi ASEAN 

(KEA)

“Menciptakan kawasan yang 
stabil, sejahtera, dan sangat 
kompetitif, di mana terdapat 
kebebasan lalu lintas barang, 
jasa, investasi, modal, 
pembangunan ekonomi yang 
setara, dan pengurangan 
kemiskinan dan kesenjangan 
sosial ekonomi dengan 
membentuk pasar tunggal dan 
basis produksi pada 2015”



Strategic Schedule



PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI

Aliran Bebas Barang:
Menghapuskan tariffs (100% IL pada tahun 2010); 

Menghapuskan non-tariff barriers (phase 1 2008; phase 2 2009; final 
phase 2010)

Memperbaiki aturan mengenai asal barang/ rules of origin (AFTA 
Council’s guideline: “adopt rules that are liberal if not more liberal than 
the rules in ASEAN FTAs”)

Fasilitasi Perdagangan : 
Integrasi sistem kepabeanan
Modernisasi sistem kepabeanan (customs procedures, ASEAN customs 
transit system, modernize classifications, HRD, e-customs, mutual 
assistance)
ASEAN Single Window 2008 (ASEAN 6) and 2012 (ASEAN 4)



PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI
(LANJUTAN)

Aliran Bebas Jasa:
Tahun Sektor

2010 4 sektor prioritas (transportasi udara, 
pariwisata, e-ASEAN, kesehatan)

2013 Jasa logistik
2015 Jasa-jasa lainnya

Implementasi keseluruhan MRA untuk jasa 
profesional pada tahun 2015. (MRAs yang 
sudah selesai meliputi: architectural, nursing, 
accountancy services, surveying qualifications, 
engineering, medical practitioners, dental 
practitioners, tourism professionals. 



Tahun Jumlah minimal yang dibuka

2008-2009 10 subsektor baru
2010-2011 15 subsektor baru
2012-2013 20 subsektor baru
2014 20 subsektor baru
2015 7 subsektor baru

Tahun
Foreign Equity Participation

4 sektor 
prioritas

Logistik Jasa 
lainnya

2008 min. 51% min.49% min.49%
2010-2011 min. 70% min. 51% min.51%
2012-2013 min.70%

2014-2015 min. 70%



PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI
(LANJUTAN)

Aliran Bebas Investasi: 
Penyelesaian ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), 
yang tidak hanya menyangkut aspek liberalisasi investasi tetapi juga 
aspek investment protection,  facilitation and cooperation; dan 
promotion and awareness, National treatment for ASEAN 2010 dan 
untuk lainnya pada tahun 2015

Liberalisasi  (08-09): phase I penghapusan pembatasan investasi 
(2008) 

Fasilitasi (08-09): best practices for investment measures, publikasi, 
kesempatan investasi untuk infrastruktur di CLMV, FDI database, 
peningkatan jejaring antar ASEAN Investment Promotion Agencies, 
konsultasi dengan pelaku bisnis, database on industrial clusters

Promosi dan perlindungan : misi investasi bersama, CLMV investment 
opportunities, seminars mengenai perlindungan dan penyelesaian 
sengketa di bidang investasi



PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI
(LANJUTAN)

Aliran Bebas Tenaga Kerja

▫ MRAs di bidang jasa profesional utama (termasuk 
PIS) pada tahun 2008

▫ Pengembangan persyaratan kompetensi pada PIS 
pada tahun 2009 dan seluruh sektor jasa pada 
tahun 2015

▫ Melaksanakan kajian dan identifikasi 
proyek-proyek sektor spesifik



PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI
(LANJUTAN)

Aliran Modal yang lebih bebas: 

Dibahas dalam forum Menteri Keuangan ASEAN dan 
bertujuan untuk: 
⇨ kerjasama dalam pengembangan standar    

       pasar modal
⇨ MRA untuk market professionals
⇨ struktur perpajakan untuk mendorong para 

       investor yang berinvestasi di ASEAN
⇨ pertukaran dan pengkaitan pasar surat hutang
⇨ liberalisasi arus modal jika dimungkinkan



Karakteristik dan elemen utama KEA

1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi
1.1.    Aliran Bebas Barang:

Menghapuskan tarif dan non-tariff barriers;
Memperbaiki aturan mengenai asal barang/ rules of origin;
Fasilitasi Perdagangan seperti integrasi sistem kepabeanan, modernisasi 
sistem kepabeanan, dan ASEAN Single Window.

1.2.    Aliran Bebas Sektor Jasa:
Sektor-sektor sasaran antara lain air transport, e-ASEAN, health care, 
tourism, jasa logistik, dan jasa-jasa lainnya.

1.3.    Aliran Bebas Investasi:
Penyelesaian ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), 
liberalisasi, fasilitasi, serta promosi dan perlindungan.

1.4.    Aliran Modal yang Lebih Bebas:
Dibahas dalam forum Menteri Keuangan ASEAN dan membahas kerja 
sama pengembangan standar pasar modal, MRA untuk market 
professionals, struktur perpajakan untuk mendorong para investor yang 
berinvestasi di kawasan ASEAN, pertukaran dan pengkaitan pasar surat 
hutang, serta liberalisasi arus modal jika dimungkinkan.



1.5.    Aliran Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil:
MRAs di bidang jasa profesional utama, pengembangan persyaratan dan 
kompetensi, serta pelaksanaan kajian dan identifikasi proyek-proyek 
sektor spesifik.

1.6.    Sektor Integrasi Prioritas:
Agro-based, products, automotives, e-ASEAN, electronics, fisheries, 
health care, textiles and apparel, wood-based products, rubber-based 
products, tourism, air travel, and logistic.

1.7.    Pangan, Pertanian, dan Kehutanan:
Penguatan daya saing dalam jangka panjang untuk produk-produk 
makanan, pertanian, dan kehutanan;
Mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi regional dan 
internasional.



2. Menuju Kawasan yang Berdaya Saing Tinggi
2.1.    Kebijakan Persaingan:

Mengupayakan adanya competition policy di seluruh negara anggota 
ASEAN pada tahun 2015, membangun jaringan diantara otoritas ASEAN 
terkait dengan competition policy, capacity building untuk 
pengembangan competition policy, dan menyusun guideline on 
competition policy yang didasarkan pada pengalaman negara anggota 
dan international best practices.

2.2.    Perlindungan Konsumen:
Memperkuat consumer protection di ASEAN melalui pembentukan 
ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection (ACCCP), 
membangun jaringan antara otoritas yang terkait dengan kegiatan 
consumer protection, dan menyelenggarakan pelatihan di bidang 
consumer protection.

2.3.    Hak Atas Kekayaan Intelektual:
Melaksanakan secara penuh ASEAN IPR Action Plan 2004-2010 dan 
Work Program on ASEAN Cooperation on Copy Rights, meningkatkan 
konsultasi dan pertukaran informasi mengenai IPRs, dan memajukan 
kerja sama ASEAN on Traditional Knowledge, Genetic Resources and 
Traditional Expression.



2. Menuju Kawasan yang Berdaya Saing Tinggi

2.4.    Pembangunan Infrastruktur:
Peningkatan kerja sama di bidang transportasi, energi, perdagangan dan investasi di bidang 
pertambangan, dan dalam hal bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur.

2.5.    Perpajakan dan E-commerce:
Menyelesaikan bilateral agreement on avoidance of double taxation diantara negara ASEAN 
dan mengembangkan kebijakan dan legal infrastructure untuk e-commerce diantara negara 
ASEAN, yang memungkinkan berlangsungnya perdagangan barang melalui internet.

3. Menuju Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi Setara
3.1.    Pengembangan UKM:

Pengembangan kurikulum bersama mengenai kewirausahaan ASEAN, pembentukan SME 
service center, internship/pertukaran kunjungan, dan SME development fund.

3.2.    Inisiatif Integrasi ASEAN:
Kajian sosio-ekonomi untuk monitor dampak integrasi ekonomi bagi CLMV serta 
peningkatan capacity building untuk CLMV melalui ASEAN Development Fund, bantuan 
Mitra Wicara, dan World Bank.

4. Integrasi ke dalam Ekonomi Global

Mempertahankan prinsip ”ASEAN Centrality” dalam meningkatkan kerja samanya dengan 
negara di luar ASEAN, termasuk dalam perundingan Free Trade Agreement (FTA) dan 
Comprehensive Economic Partnership Agreements;

Meningkatkan partisipasi ASEAN dalam global supply networks.



Integrasi dengan Ekonomi Global
(lanjutan)

• ASEAN saat ini memiliki perjanjian FTA 
dengan Australia, China, India, Jepang, 
Korea Selatan, dan Selandia Baru.

• Studi Track II Phase II untuk East Asia Free 
Trade Area (EAFTA) dan Comprehensive 
Economic Partnership on East Asia (CEPEA) 
telah diselesaikan dan akan ditingkatkan 
menjadi Track I.



Integrasi dengan Ekonomi Global
(lanjutan)

▫ Meningkatkan partisipasi ASEAN dalam global 
supply networks. 

▫ Mempertahankan prinsip “ASEAN Centrality” 
dalam meningkatkan kerjasamanya dengan negara 
di luar ASEAN, termasuk dalam perundingan Free 
Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive 
Economic Partnership Agreements.

 



KEPENTINGAN INDONESIA

1. Meningkatkan akses pasar;
2. Meningkatkan transparansi publik dan mempercepat 

proses penyesuaian peraturan & standar domestik 
sesuai standar regional & internasional;

3. Meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan 
investasi dan pariwisata;

4. Mengurangi biaya transaksi;
5. Meningkatkan fasilitasi perdagangan seperti ASEAN 

Single Window dan ASEAN Trade Facilitation 
Repository

6. Meningkatkan daya saing UKM Indonesia.



TANTANGAN BAGI INDONESIA

• Meningkatnya persaingan  di tingkat regional. Untuk itu, 
diperlukan Pembinaan sektoral  pendekatan lintas sektoral  
meningkatkan daya saing ekonomi secara holistik; 

• Kebutuhan untuk menciptakan equal level playing field di 
kawasan  competition policy, perlindungan konsumen, 
perlindungan investasi dan HAKI;

• Mendorong seluruh sectoral bodies yang terkait dengan 
kerjasama ekonomi untuk mengimplementasikan seluruh 
action lines yang telah disepakati bersama sebagai bagian 
dari Program Kerja Pembangunan Nasional dan pencapaian 
ASEAN Community 2015;

• Membangkitkan ASEAN awareness dan sense of community 
guna menciptakan rasa kekitaan (“We Feeling”) di seluruh 
segmen masyarakat.



▪ Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah bentuk 

integrasi ekonomi ASEAN dalam arti adanya 

model perdagangan bebas yang terintegrasi antara 

negara-negara ASEAN.

▪ Jika ASEAN diibaratkan menjadi satu negara maka 

potensi kekuatannya melebihi kekuatan Uni Eropa 

dan Amerika Utara dengan jumlah penduduk lebih 

dari 600 juta jiwa dengan GDP mencapai 2,4 triliun 

dolar AS pada tahun 2013

SEJARAH PERJALANAN MEA



MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) / 
AEC (Asean Economic Community)
Mewujudkan integrasikan ekonomi ASEAN 
dengan cara membentuk sistem perdagangan 
bebas atau free trade antara negara-negara 
anggota ASEAN (10 Negara) perluasan 4 
negara

ASEAN VISION 2020
That vision is of ASEAN as a concert of 
Southeast Asian nations, outward 
looking, living in peace, stability and 
prosperity, bonded together in 
partnership in dynamic development and 
in a community of caring societies



4 PILAR TERBENTUKNYA MEA

Negara-negara 
dikawasan ASEAN 

akan dijadikan 
sebuah kesatuan 
pasar dan basis 

produksi

Dibentuknya 
kawasan ekonomi 

dengan tingkat 
kompetisi yang tinggi

Dijadikannya sebagai 
kawasan yang 

memiliki ekonomi 
yang merata dengan 
prioritas usaha kecil 

menengah (UKM)

Akan terjadi 
integrasi secara 
penuh terhadap 

perekonomian global



Ciri-Ciri Utama 
MEA



 FOKUS   MEA
negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan 
pasar dan basis produksi.  

 
 

kawasan ekonomi dengan tingkat 
kompetisi yang tinggi, yang memerlukan 
suatu kebijakan yang meliputi 
competition policy, consumer protection, 
Intellectual Property Rights (IPR), 
taxation, dan E-Commerce.

kawasan yang memiliki perkembangan 
ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan 

pada Usaha Kecil Menengah (UKM)  

diintegrasikan secara penuh terhadap 
perekonomian global.  

Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan 
membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang 
besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu 
negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.
 

Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan 
dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, 
kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal 
peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. 
 
 

Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang 
adil;  terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen 
perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak 
cipta; 

ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asean pada 
jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan 
teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang 
berkembang. Untuk meningkatkan kemampuan industri dan 
produktivitas. 



NEGARA-NEGARA ASEAN
Harus mempersiapkan :

SUMBER DAYA 
MANUSIA

WHAT SHOULD WE 
DO



PROFIL  SDM INDONESIA
Jika ASEAN diibaratkan menjadi satu negara 

maka potensi kekuatannya melebihi kekuatan 

Uni Eropa dan Amerika Utara dengan jumlah 

penduduk lebih dari 600 juta jiwa dengan 

GDP mencapai 2,4 triliun dolar AS pada tahun 

2013



PROFIL  SDM INDONESIA
Pendidikan Pekerja Jumlah %

Tidak/belum pernah sekolah                 5,187,494 4,53

Tidak/belum tamat SD              15,815,487 13,8

Sekolah Dasar              32,952,556 28,75

Sekolah Menengah Pertama              20,350,838 17,75

Sekolah Menengah Atas (Umum)              18,579,737 16,2

Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)              10,520,757 9,18

Diploma I/II/III/Akademi                 2,956,780 2,58

Universitas 8,264,377 7,2
Jumlah 114.628.026 100

 

(SUMBER BPS 2014)



PELUANG MEA
Dengan terintegrasinya pasar Asean menjadi satu, maka akses 

yang lebih luas dan lebih mudah untuk bekeja di 

Negara-negara ASEAN, pekerja terdidik dan tersertefikasi dari 

Indonesia bebas untuk memilih bekerja di Negara anggota 

asean, begitupun sebaliknya, kemudian transfer of 

knowledge/expertise akan semakin mudah karena adanya 

peraturan yang mengharuskan tenaga kerja asing terampil 

yang bekerja di Indonesia memiliki tenaga pendamping dari 

Indonesia



TANTANGAN MEA

Kesenjangan pembangunan ekonomi yang 

mengakibatkan kualitas SDM belum merata yang 

mengakibatkan gap antara Indonesia bagian barat 

dan bagian timur perlu segera diselesaikan dengan 

paket kebijakan pendidikan dan ekonomi 

terintegrasi



PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM 
KEGIATAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

1. Pada Sisi 
Perdagangan

3. Aspek 
Ketenagakerjaan

2. Pada Sisi 
Investasi



SAATNYA MENGUBAH ANCAMAN JADI PELUANG

Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah diberlakukan 

di awal tahun ini termasuk di Indonesia. pada era ini, 

penduduk ASEAN yang jumlahnya sekitar 600 juta jiwa 

bebas untuk keluar masuk negara sesama anggota ASEAN, 

khususnya pada 8 bidang profesi yang sudah diatur dalam 

MRA (Mutual Recognition Agreement), yaitu  insinyur, 

arsitek, tenaga survei, dokter, dokter gigi, perawat, akuntan 

dan tenaga pariwisata.



SAATNYA MENGUBAH ANCAMAN JADI PELUANG

Indonesia menduduki peringkat ke 37 dalam Global 

Competitiveness indeks dengan nilai skor total 4. 5, masih 

jauh tertinggal dibandingngkan dengan Singapura yang 

berada di urutan ke dua, Malaysia di urutan 18 dan 

Thailand di urutan 32. indeks ini menunjukkan peringkat 

daya saing Indonesia di banding dengan negara lain, 

dengan nilai ini, Indonesia masih berada di bawah 

Singapura, Malaysia dan Thailand di kawawasan ASEAN. 



Melihan kondisi ini jelas kita harus 

berlari mengejar ketertinggalan ini 

dengan pemerataan pembangunan 

ekonomi dan peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia serta 

meningkatkan taraf hidupnya.

SAATNYA MENGUBAH ANCAMAN 
JADI PELUANG



MEA ADALAH KESEMPATAN
Dalam bidang sumber daya manusia dan tenaga 

kerja terampil, MEA adalah kesempatan untuk 

ekspansi jika seandainya pemerintah bisa 

menganggarkan anggaran dan berkolaborasi dengan 

masyarakat mengembangkan program-program 

keterampilan yang produktif bagi masyarakat 

terlebih Indonesia akan menghadapi bonus 

demografi nanti pada tahun 2020. 



SDM INDONESIA
Harus memiliki

1. Pelatihan kerja difokuskan pada 
pembangunan dan pengembangan 
pilar kompetensi kerja.

2. Alur pendidikan fokusnya 
membangun pondasi yang kokoh 
untuk pengembangan kualitas 
tenaga kerja berikutnya. 

3. Jalur pelatihan kerja berfokus pada 
pembangunan dan pengembangan 
pilar-pilar kompetensi kerja. Hal 
ini nantinya akan dimantapkan di 
tempat kerja melalui 
pengembangan karir dan 
profesionalisme tenaga kerja.

4. Keterpaduan dan keterkaitan 
antara pendidikan, pelatihan kerja 
dan pengembangan karier di 
tempat kerja merupakan suatu 
keharusan dalam peningkatan 
kualitas dan daya saing SDM 
Indonesia. 

1. KOMPETENSI
2. DAYA SAING



KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA ASEAN/
ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY 

(ASCC)



CETAK BIRU KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA ASEAN
(ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY BLUE PRINT)

ISI:

Memuat 6 Karakteristik, 32 Elemen & 348 Tindakan (Action Lines):
A. Pembanguna Manusia /Human Development (7 elemen, 60 
tindakan)

B. Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial/
      Social Welfare and Protection (7 elemen, 94 tindakan)
C. Keadilan Sosial dan Hak-hak/Social Justice and Rights 

(3 elemen, 28 tindakan)
D. Penjaminan Kelestarian Lingkungan/Ensuring 
Environmental 

Sustainability (11 elemen, 98 tindakan)
E.   Pembangunan Identitas ASEAN/Building ASEAN Identity (4 
elemen, 

50 tindakan)
F.   Pengurangan Kesenjangan Pembangunan/Narrowing the 

Development Gap (8 tindakan)

PELAKSANA:

16 ASEAN Sectoral Bodies di 14 sektor kerjasama pembangunan



A.  Pembangunan Manusia
     (Human Development)
❖ Tujuan: 

ASEAN akan meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian rakyat di 
ASEAN dengan menyediakan akses yang merata untuk pembangunan 
manusia melalui promosi dan investasi di bidang pendidikan dan proses 
belajar sepanjang hayat, pelatihan sumber daya manusia dan 
peningkatan kapasitas, mendorong inovasi dan kewirausahaan, 
mempromosikan penggunaan bahasa Inggris, teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terapan 
dalam kegiatan pembangunan ekonomi sosial.

❖ Terdiri dari 7 sub-elemen :
A1. Peningkatan dan Prioritas Pendidikan
A2. Investasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
A3. Peningkatan Pekerjaan Layak
A4. Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
A.5. Pemfasilitasan Akses terhadap Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi terapan
A6.  Penguatan Ketrampilan Wirausaha  untuk Perempuan, 

Pemuda, Lansia, dan Penyandang Cacat
A7.  Pembangunan Kemampuan  Pegawai Negeri Sipil



B.  Kesejahteraan dan Perlindungan  Sosial
(Social Welfare and Protection)

❖ Tujuan: 
ASEAN memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pendapatan dan penghidupan rakyat ASEAN melalui upaya menanggulangi 
kemiskinan, menjamin kesejahteraan dan perlindungan sosial, membangun 
lingkungan yang aman, terjamin, dan bebas narkoba, meningkatkan 
ketahanan terhadap ancaman bencana, dan menangani permasalahan 
pembangunan kesehatan.

❖ Terdiri dari 7 sub-elemen:
B1. Penanggulangan Kemiskinan
B2. Jaring Pengaman Sosial dan Perlindungan atas Dampak Negatif Integrasi dan 

Globalisasi
B3. Peningkatan  Keamanan  dan Ketahanan Pangan
B4. Akses Pelayanan Kesehatan dan PromosiPerilaku Hidup Sehat
B5. Peningkatan Kemampuan Mengendalikan Penyakit Menular
B6. Penjaminan ASEAN yang Bebas Narkoba
B7. Pembangunan Bangsa yang Tahan Bencana dan Masyarakat yang Lebih Aman



C.    Keadilan Sosial dan Hak-hak
       (Social Justice and Rights)
❖ Tujuan:  

ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan 
mengarusutamakan hak rakyat ke dalam kebijakan dan seluruh aspek 
kehidupan, termasuk hak dan kesejahteraan bagi kelompok yang 
kurang beruntung, rentan, dan terpinggirkan seperti perempuan, anak, 
lansia, penyandang cacat, dan pekerja migran.

Terdiri dari 3 sub-elemen:

C1. Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak dan Kesejahteraan , 
Anak, Lansia, dan Penyandang Cacat

C2. Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran
C3. Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

 



D. Penjaminan Kelestarian Lingkungan
Ensuring Environmental Sustainability
Tujuan:
ASEAN wajib berupaya menuju tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan 
mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dengan melindungi sumber daya 
alam untuk pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk pengelolaan yang 
berkelanjutan. ASEAN secara aktif akan berperan serta dalam upaya global untuk 
mengatasi tantangan lingkungan global, termasuk perubahan iklim. 

Terdiri dari  11 sub-elemen:
D1.  Penanganan isu-isu lingkungan global
D2.  Penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan lintas batas
D3.  Peningkatan Pembangunan berkelanjutan melalui Pendidikan Lingkungan dan 

Partisipasi Publik
D4.  Peningkatan Teknologi Ramah Lingkungan
D5.  Peningkatan Standar Kualitas Hidup di Kota-kota/Daerah Perkotaan ASEAN
D6.  Penyelarasan Kebijakan Lingkungan dan Pangkalan Data
D7.  Promosi Pemanfaatan Lingkungan Pesisisr dan laut saecara Berkelanjutan
D8. Promosi Pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman 

Hayati secara Berkelanjutan
D9.  Pemajuan Kelestarian Sumber Daya Air Tawar
D10.  Respons terhadap Perubahan Iklim dan Penanganan Dampaknya
D11.  Pemajuan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan



E. Pembangunan Identitas ASEAN
Building the ASEAN Identity

Tujuan :
Identitas ASEAN adalah dasar dari kepentingan kawasan Asia Tenggara 
yang merupakan kepribadian, norma, nilai, dan keyakinan serta aspirasi 
bersama sebagai  satu komunitas ASEAN. ASEAN akan 
mengarusutamakan dan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi dan nilai 
bersama dalam semangat persatuan dalam keberagaman  pada semua 
tingkatan masyarakat.

Terdiri dari 4 sub-elemen:
E1. Peningkatan Kesadaran ASEAN dan Rasa Satu Komunitas
E2. Pelestarian dan Promosi Warisan Budaya ASEAN
E3. Promosi Industri dan Kreativitas Budaya
E4. Keikutsertaan Masyarakat



F.  Pengurangan Kesenjangan Pembangunan
(Narrowing the Development Gap)

Tujuan:
  Memperkuat kerja sama untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, 
khususnya pada dimensi pembangunan sosial antara ASEAN-6 dan negara 
CLMV, serta masih terdapatnya kantong daerah tertinggal dan terisolasi di 
wilayah ASEAN.



• ASEAN Commision on the Promotion and 
Protection of the Rights of Women and Children 
(ACWC)

• Penanggulangan Bencana/Disaster Management
• ASEAN Coordinating Center for Humanitarian 

Assistance on Disaster management (AHA CENTRE)
• Pekerja Migran
• Kepedulian ASEAN

ISU-ISU YANG SEDANG DIBAHAS



• Memperkuat kapasitas nasional dalam penanganan bencana
• Memperkuat kolaborasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan 

lingkungan, termasuk penanganan polusi asap lintas batas dan 
pencemaran limbah

• Memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi isu-isu perubahan 
iklim di tingkat global

• Memperkuat kapasitas nasional dalam pengembangan ilmu dan 
teknologi, antara lain melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian 
bersama

• Mencapai harmonisasi kualitas pendidikan untuk memperkuat 
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

• Memberikan pemahaman dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya 
tradisional

• Mengatasi masalah pandemic disease
• Memperkuat posisi tawar Indonesia dalam melindungi nilai-nilai dan 

kepentingan budaya Indonesia

MANFAAT CETAK BIRU KOMUNITAS SOSIAL 
BUDAYA UNTUK INDONESIA



• Untuk membangun solidaritas dan kerja sama 
dalam penanggulangan pencemaran asap lintas 
batas

• Untuk menggalang kerja sama dan dukungan dalam 
rangka penanganan bencana, khususnya pada fase 
tanggap darurat

• Untuk melindungi dan memajukan hak-hak wanita, 
anak, dan pekerja migran Indonesia di ASEAN

• Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas narkoba 
melalui visi ASEAN Drugs Free 2015

• Untuk menjamin kerja sama yang lebih baik dan 
melindungi kepentingan Indonesia di bidang 
penerangan, kebudayaan, dan pendidikan

KEPENTINGAN INDONESIA



TERIMA KASIH


