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June, 16th 2006 

 

Topik : Isu-Isu Kontemporer di Asia Tenggara 

 
1. Pembangunan institusi regional 

ASEAN terbentuk atas dasar kesamaan geografis dan kepentingan yang sama. 

Dimana ASEAN berupaya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal 

perekonomian, keamanan dan pertukaran budaya.  

Pada saat ini ASEAN juga berusaha untuk mengadakan kerjasama dengan 

negara-negara di kawasan lain.  

Bentuk kerjasama yang terjadi di dunia diantaranya berdirinya APEC, ARF, 

EAS, dan SCO. Wujud kerjasamanya tidak lain adalah mengenai perekonomian, 

keamanan, budaya dll. Lalu kerjasama multilateral tidak dipakai untuk mengganti 

unilateral. 

 

2. Trend integrasi ekonomi : fakta dan figure 

Perkembangan perekonomian di dunia sangatlah pesat. Bukan hanya berpatokan 

pada negara-negara Eropa melainkan negara-negara Asia memiliki peran penting 

dalam bertambah bayaknya transaksi perdagangan  dunia.  

Dan kurang lebih 3 tahun terakhir kerjasama ASEAN-Amerika Serikat sebesar 

US$ 1,36 miliar, tersaingi dengan kerjasama ASEAN – Cina yang sebesar US$ 1,30 

miliar per tahun. 

ASEAN dianggap sangat bagi Cina karena ASEAN merupakan pasar baru bagi 

produk-produk Cina. 
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3. Saling ketergantungan keamanan yang lebih baik 

Dalam menanggulangi masalah keamanan di kawasan, ASEAN membuat 

kerjasama yang menangani kejahatan intelektual (transnasional). Pada pertemuan Bali 

Concord II disepakati antar negara-negara anggota ASEAN untuk saling mendukung 

keamanan ASEAN, baik dalam hal penanganan maupun pemberian informasi 

mengenai kejahatan transnasional. 

 

4. Kebangkitan dari masyarakat sipil dan kontak antar orang per orang 

Middle class masih  berusaha dalam menguntungkan pendidikan. Dan hal ini 

membantu dalam mengenali karakteristik negara-negara beserta penduduknya 

terutama anggota ASEAN.  

Bagi kalangan sipil pengetahuan mengenai negara-negara anggota ASEAN 

masih dalam taraf yang kurang membanggakan. Contohnya, ASEAN mengeluarkan 

polling pendapat melalui ANN (ASEAN News) dengan pertanyaan “ Apakah anda 

mengenal negara –negara anggota ASEAN?” dan hanya 16% saja yang tahu betul. 

Sebenarnya power berasal salah satunya adalah dari mengenali negara-negara 

tetangga di ASEAN. 

 

Pertanyaan 

 
1) Bagaimana hubungan ASEAN dengan Myanmar dalam menghadapi masalah 

penahanan Aung S. Su Kyi? 

Jawab : Hubungan ASEAN dengan Myanmar tidak boleh terpengaruh dengan 

keadaan domestik di  ni negara tersebut. Bagaimanapun ASEAN mengharapkan 

tidak ada pelanggaran hak asasi di negara-negara anggota ASEAN. Dalam 

menghadapi masalah Myanmar, sebenarnya ASEAN telah memiliki badan 

kerjasama yang siap membantu permasalahan anggota ASEAN, terutama 

ASEAN. Namun permasalahan tersebut akan dibahas jika ada permintaan dari 

negara yang bersangkutan, yaitu Myanmar. 
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2) Bagaimana peran serta ASEAN dalam permasalahan Indonesia-Malaysia 

mengenai Pulau Sipadan –Ligitan? 

Jawab : pada dasarnya ASEAN tidak menginginkan adanya perselisihan antar 

anggota ASEAN, namun mengenai sengketa Pulau Sidpadan – Ligitan antara 

Indonesia dan Malaysia, ASEAN tidak punya hak atau kewenangan untuk turut 

campur dalm masalh kedua negara tersebut. Sekali lagi, ASEAN akan turut 

campu jika kedua negara yang bersengketa mengajak ASEAN menyelesaikan 

masalah tersebut. 

 

3) Bagaimana ASEAN melihat arti sebuah terorisme? 

Jawab : Terorisme merupakan tindakan terror yang bisa terjadi dimana-mana, 

siapapun bisa menjadi pelaku. ASEAN menganggap terorisme berada di luar 

Indonesia. 

 

4) Bagaimana ASEAN membangkitkan perekonomian negara-negara yang masih 

mengalami dampak krisis ekonomi? 

Jawab : ASEAN berusaha melakukan pemerataan ekonomi demi peningkatan 

taraf hidup masayarakat negara-negara ASEAN.  

Beberapa cara yang dilakukan ASEAN dalam peningkatan perekonomian dan 

pembangunan negara-negara AEAN adalah pertama, melakukan tranfer 

teknologi. Kedua, technical approach, menjadi asisten dalam pembangunan. 
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KEDUTAAN MALAYSIA 

Azis bin Harun (Wakil Duta Besar Malaysia) 

 

Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia lebih dahulu merdeka pada tahun 

1945 lalu pada tahun 1975 Malaysia juga merdeka. 

Indonesia dan Malaysia adalah tetangga, dan selayaknya tetangga maka kedua 

negara diharapkan saling hormat menghormati, bekerjasama dan bergotong royong. 

Hubungan kedua negara saling ketergantungan serta saling menguntungkan, baik 

bagi Indonesia maupun Malaysia. Hal ini disebabkan karena letak geografis yang sangat 

dekat sehingga menyebabkan arus komunikasi, interasi, proses transaksi  perdagangan 

dapat dilakukan lebih mudah, serta sama-sama sebagai orang timur. 

Dalam perdagangan Indonesia dan Malaysia mempunyai komoditi yang sebagian 

besar sama sehingga persaingan antar kedua negara pun terjadi, termasuk halnya dalam 

menarik investasi asing yang menyangkut main commodities ( minyak, gas, agricultural). 

 

Dalam halnya TKI (Indonesia Migrant Workers), pemerintanh Malaysia akan 

menentang TKI yang datang ke negeri Jiran tersebut jika terbukti mereka illegal. Namun 

lain halnya dengan TKI legal, pemerintah Malaysia dengan tangan terbuka menerima 

mereka. 

Alasan mengapa Malaysia beberapa tahun terakhir ini berupaya keras untuk 

memulangkan TKI illegal adalah pertama, dengan adanya tenaga illegal, maka dapat 

menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan bagi orang-orang Malaysia. Kedua, ada 

peluang TKI illegal tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab lalu dikhawatirkan Malaysia dikambinghitamkan(dipersalahkan). 

 

Maka kesimpulannya: 

1) Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak kesamaan 

2) Malaysia dan Indonesia harus saling bersaing namun diharapkan juga 

bekerjasama. 

3) Malaysia berniat untuk berinvestasi di Indonesia dalam sektor perkebunan, 

infrastructur seperti bandara-bandara, jalan raya, dll. 



  Christoph. Ratno  Nugroho 
   (204.613.001) 

    
Dosen : Dewi Sinorita Sitepu, S. Sos, M.Si 

5

Pada dasarnya hubungan kedua negara  harus didasari oleh semangat solidaritas dan 

persahabatan untuk keuntungan kedua belah pihak. 

 

Pertanyaan 

 

1) Bagaimana proses tentara Malaysia turut serta membantu meredam keamanan di 

Timor Leste? Dan sampai kapan Malaysia akan berada di sana? 

Jawab: Selayaknya negara tetangga maka Malaysia berharap keamanan di 

negara tetangga dapat dijaga, karena kalau tidak akan mempengaruhi keamanan 

di negara-negara sekitarnya juga di kemudian hari. Kedatangan tentara 

Malaysia di Timor Leste ada atas permintaan pemerintah Timor Leste sendiri 

dalam menaggulangi kekacauan yang sedang terjadi di sana. Mengenai kapan 

tentara Malaysia kembali ke negaranya adalah sampai keadaan aman atau 

setelah diminta secara resmi oleh pemerintah Timor Leste. 

 

2) Apa jaminan hukum bagi TKI legal ? 

Jawab : bagi TKI legal yang mempunyai permasalahan di Malaysia dijamin 

terhindar dari diskriminasi, dan jika tidak sanggup membayar pengacara, maka 

pemerintah Malaysia akan menyediakannya. 

Bagi TKI illegal tentu sebaliknya. Karena yang terjadi di Malaysia pekerja TKI 

illegal terkadang mendapat upah yang lebih dari gaji PNS Malaysia, contoh gaji 

pekerja kontruksi (TKI) sebebesar 400 ribu sehari > gaji PNS Malaysia. 

 

3) Bagaimana ekonomi Malaysia bisa maju pesat? padahal Indonesia lebih dulu 

merdeka, dan sampai saat ini masih terkena dampak krisis, sedangkan Malaysia 

tidak begitu terpengaruh.  

Jawab : Karena Malaysia punya Rancangan Jangka Sederhana 20 tahun;20 

tahun ;20 tahun. Pemerintah meneruskan landasan perekonomian dari 

pemerintahan sebelumnya. Kemudian kemakmuran ekonomi yang sebagaian 

besar trerwujud adalah karena perhatian pemerintah sangat besar terhadap 

peningkatan pendidikan. 
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4) Media pers di Indonesia tidak menggambarkan keseluruhan rakyat Indonesia!? 

Jawab : Mengenai kasus teroris yang digembargemborkan di Indonesia adalah 

Noordin m. Top dan Dr. Azahari dari Malaysia, namun media pers kurang 

mengekspose para pelaku bom bunuh diri sendiri, sedangkan guru dari kedua 

orang Malaysia tersebut adalah Abu Bakar Basyir dan A. Sungkar. Nah, disinilah 

terdapat ketidakadilan bagi Malaysia. Maka sebenarnya  media pers adalah 

wakil negara.  

 

5) Apa sangsi bagi pengusaha yang mempekerjakan TKI illegal? 

Jawab : Sangsi bagi siapapun yang mempekerjakan TKI illegal adalah kurungan 

selama 5 tahun dan cambuk. 

 

6) Bagaimana tanggapan Malaysia mengenai masuknya Myanmar ke ASEAN? Yang 

masih dikuasai junta militer yang menahan Aung San Su Kyi. 

Jawab : Malaysialah yang mengajak Myanmar untuk masuk ke dalam ASEAN, 

dengan alasan karena geografis Myanmar di kawasan Asia Tenggara dan 

selayaknya sebagai negara satu kawasan, kita harus bersatu. 

 

7) Bagaimana peran serta Malaysia mengenai keamanan Selat Malaka?  

Jawab : Malaysia berama Indonesia secara teratur mengadakan patroli bersama. 

Namun sebenarnya perompakan-perompakan yang terjadi di Selat Malaka 

mayoritas terjadi di perairan Indonesia. 


