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Rangkuman Eksekutif

Naskah Kebijakan “Keketuaan Indonesia 
Tahun 2023: Penguatan Sentralitas, 

Relevansi, dan Soliditas ASEAN 
di Kawasan” 

oleh Tim Kajian ASEAN Pusat Riset Politik-BRIN

Keketuaan Indonesia pada tahun 
2023 merupakan kesempatan 

bagi Indonesia untuk kembali menun-
jukkan signifikansi dan peran sentralnya 
di ASEAN. Namun dalam keketuaannya, 
Indonesia dihadapkan pada dinamika 
regional dan global yang sangat kom-
pleks dalam memimpin ASEAN. ASE-
AN harus mengusahakan implementasi 
kerangka-kerangka yang direncanakan 
seperti ASEAN Outlook on Indo-Pacific 
(AOIP) dan pencapaian ASEAN Com-
munity 2025. Momen keketuaan ASEAN 
tahun 2023 merupakan waktu yang tepat 
bagi Indonesia untuk melanjutkan kip-
rah politik luar negerinya pasca menjadi 
Presiden G20 pada tahun 2022. Selain 
itu, Indonesia bisa membuktikan keber-
manfaatan ASEAN bagi masyarakat luas 
melalui implementasi berbagai kerangka 
kerjasama yang telah dijalankan.

Naskah kebijakan ini fokus pada 
bagaimana Indonesia dapat mengopti-
malkan keketuaannya di ASEAN dalam 
lingkup politik keamanan melalui tiga 
aspek, yaitu:

1) Penguatan sentralitas ASEAN 
yang berkaitan dengan kemampuan un-
tuk menjaga perimbangan di kawasan 
terutama berhubungan dengan tarik 

menarik kekuatan antara Amerika Seri-
kat (AS) dan Tiongkok serta pelbagai 
masalah yang ditimbulkan oleh mereka. 
Dinamika di Laut China Selatan (LCS) 
merupakan tantangan yang menguji sen-
tralitas ASEAN dalam mengelola konflik 
tersebut.

2) Penjagaan relevansi ASEAN 
yang berkenaan dengan inisiatif untuk 
terus memutakhirkan perspektifnya ter-
hadap perkembangan baru dalam dunia 
internasional. Namun, pemutakhiran ini 
harus diikuti dengan memberikan kara-
kteristik ASEAN agar strategi yang di-
canangkan tidak sekedar mengikut tren 
global yang ada. ASEAN Outlook on In-
do-Pacific menjadi salah satu dokumen 
yang membuktikan pemutakhiran ini.

3) Peningkatan soliditas ASEAN 
yang menjadi tantangan khususnya 
akhir-akhir ini mengingat ASEAN 
masih sulit mengendalikan situasi ketika 
ada negara anggota yang bersikeras 
menjalankan kehendaknya walaupun 
hal tersebut dapat mengganggu stabilitas 
regional. Secara khusus pada bagian 
ini akan dibahas mengenai konflik 
Myanmar.
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Berdasarkan pembahasan pada 
tiga aspek tersebut, Tim Kajian ASEAN 
Pusat Riset Politik-BRIN merekomenda-
sikan beberapa poin untuk dapat diper-
timbangkan sebagai dasar pembuatan 
kebijakan pada keketuaan Indonesia di 
ASEAN pada tahun 2023: 

•	 Indonesia harus mendorong ASE-
AN dalam mengadakan dialog yang 
konstruktif antara AS dan Tiong-
kok dalam merespon persoalan ka-
wasan. 

•	 Indonesia harus memastikan pro-
gres AOIP dan agenda ASEAN lain-
nya.

•	 Indonesia harus mendorong ad-
anya penguatan dan perbaikan me-
kanisme institusional ASEAN.

•	 Indonesia harus bersikap tegas 
dalam melanjutkan komitmen 
ASEAN untuk melaksanakan Five 
Point Consensus terkait persoalan di 
Myanmar.

•	 Indonesia harus mengambil momen-
tum keketuaannya untuk mening-
katkan pemahaman masyarakat 
tentang ASEAN melalui perumusan 
sebuah strategi peningkatan kesada-
ran masyarakat yang komprehensif, 
sistematis, dan terukur.
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Naskah Kebijakan

Keketuaan Indonesia Tahun 2023: 
Penguatan Sentralitas, Relevansi, dan 

Soliditas ASEAN di Kawasan” 

Gambar 1. Peran Indonesia dalam Transformasi ASEAN (1976-2011)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tim ASEAN Pusat Riset Politik BRIN (2022)

 

 

Pembukaan

Keketuaan Indonesia pada tahun 
2023 merupakan kesempatan bagi 

Indonesia untuk kembali menunjuk-
kan signifikansi dan peran sentralnya di 
ASEAN. Sebagai salah satu anggota pi-
onir ASEAN, Indonesia selalu berhasil 
mendorong transformasi melalui berb-
agai inisiatif di setiap masa keketuaan-
nya. Dalam keketuaan Indonesia yang 
pertama, negara-negara anggota ASEAN 
menandatangani Declaration of ASEAN 
Concord dan Treaty of Amity and Coop-
eration in Southeast Asia pada tanggal 24 
Februari 1976 di Bali. Kedua dokumen 
ini merupakan fondasi ASEAN dalam 

mewujudkan stabilitas dan keamanan 
di kawasan. Empat dekade kemudian, 
saat Indonesia kembali memegang kursi 
keketuaan, negara-negara anggota ASE-
AN menyepakati Declaration of ASE-
AN Concord II di Bali pada tanggal 7 
Oktober 2003. Dokumen ini menandai 
pembentukan komunitas ASEAN den-
gan tiga pilar utamanya, yaitu politik-
keamanan, ekonomi dan sosial-budaya. 
Dalam keketuaannya yang terakhir di 
tahun 2011, dihasilkan Bali Declara-
tion on ASEAN Community in a Global 
Community of Nations yang memasti-
kan kemajuan Komunitas ASEAN baik 
menjelang maupun pasca-2015. 
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Momen keketuaan 
ASEAN tahun 2023 

merupakan waktu yang 
tepat bagi Indonesia 
untuk melanjutkan 
kiprah politik luar 

negerinya pasca 
menjadi Presiden G20 

pada tahun 2022 
Indonesia harus mampu 

mempertahankan 
keberlanjutan agenda 

globalnya untuk dapat 
dituangkan dalam 
kerangka regional.

Gambar 2. Optimalisasi Keketuaan 
Indonesia di ASEAN

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tim 
ASEAN Pusat Riset Politik BRIN (2022)

Dalam keketuaannya tahun 2023, 
Indonesia dihadapkan pada dinamika 
regional dan global yang sangat kom-
pleks dalam memimpin ASEAN. Di 
level global, ASEAN masih berhadapan 
dengan peningkatan ketegangan antara 
Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok 
yang sudah berjalan selama satu dekade 
belakangan. Di level regional, ASEAN 
juga menghadapi sejumlah persoalan 
internal, terutama terkait dengan Jun-
ta Militer yang masih berkeras untuk 
memboikot demokratisasi di Myanmar. 
Selain itu, tentunya ASEAN masih tetap 
harus mengusahakan implementasi 
kerangka-kerangka yang direncanakan 
seperti ASEAN Outlook on Indo-Pacific 
(AOIP) dan pencapaian ASEAN Com-
munity 2025. Menghadapi semua tan-
tangan ini, Indonesia diharapkan ban-
yak pihak untuk kembali menunjukkan 

ketegasannya dan meluncurkan inisi-
atif yang dapat dijalankan secara nyata. 
Momen keketuaan ASEAN tahun 2023 
merupakan waktu yang tepat bagi Indo-
nesia untuk melanjutkan kiprah politik 
luar negerinya pasca menjadi Presiden 
G20 pada tahun 2022 Indonesia harus 
mampu mempertahankan keberlanju-
tan agenda globalnya untuk dapat ditu-
angkan dalam kerangka regional. Selain 
itu, Indonesia bisa membuktikan keber-
manfaatan ASEAN bagi masyarakat luas 
melalui implementasi berbagai kerangka 
kerjasama yang telah dijalankan.

Permasalahan Utama
Naskah kebijakan ini fokus pada 
bagaimana Indonesia dapat mengopti-
malkan keketuaannya di ASEAN dalam 
lingkup politik keamanan melalui: 1) 
penguatan sentralitas, 2) penjagaan rel-
evansi dan 3) peningkatan soliditas ASE-
AN. 
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1. Penguatan Sentralitas ASEAN

Saat ini ASEAN memiliki 11 mitra dia-
log, 6 mitra dialog sektoral dan 4 mitra 
pembangunan (ASEAN, n.d). Hubun-
gan yang dijalin dengan para mitra 
tersebut tentunya diharapkan memiliki 
relasi yang seimbang dimana tidak ada 
salah satu pihak yang lebih dominan. 
Namun, beberapa negara mitra mungkin 
memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. 
ASEAN sering kali harus menghadapi 
situasi yang sulit untuk tetap menjadi 
driving force di kawasan. ASEAN ditan-
tang untuk mampu menegakkan norma 
dan prinsip ASEAN di kawasan sehingga 
stabilitas keamanan tercipta terutama 
dalam isu rivalitas AS-Tiongkok dan 
konflik Laut Cina Selatan (LCS). 

Hubungan pelik antara AS dan 
Tiongkok merupakan salah satu din-
amika yang senantiasa meletakkan ASE-
AN dalam posisi yang sulit. Keduanya 
merupakan kekuatan global yang sal-
ing bersaing memperebutkan hegemoni 
khususnya di kawasan Asia Tenggara. 
Tim kajian ASEAN dalam penelitiannya 
mengenai implementasi Poros Maritim 
Dunia telah melihat adanya tendensi 
bahwa persaingan AS dan Tiongkok 
akan mempengaruhi perkembangan ke-
amanan maritim di kawasan (Khanisa 
dan Farhana, (Ed)., 2018). 

Persaingan antara AS dan Tiongkok 
dapat menggiring ASEAN dalam suatu 
perpecahan mengingat setiap negara 
anggota ASEAN memiliki preferensi un-
tuk condong kepada salah satu pihak 
dalam konteks hubungan bilateralnya. 
Hal ini terlihat jelas di negara-negara 
anggota ASEAN yang berbatasan den-
gan Tiongkok seperti Kamboja, Laos 
dan Myanmar. Ketiga negara ini selain 

banyak mendapat bantuan ekonomi 
juga memiliki keterikatan politik dengan 
Tiongkok. Kurangnya sentralitas ASE-
AN telah berkontribusi pada hubungan 
ASEAN+1 sehingga terjadi persaingan 
antar negara dalam kerangka kelem-
bagaan dengan aktor eksternal. 

Padahal, pencapaian agenda region-
al membutuhkan komitmen penuh dari 
tiap negara anggota untuk bersikap seob-
jektif mungkin. ASEAN pada dasarnya 
telah berupaya mengelola hubungan an-
tara AS dan Tiongkok dalam East Asia 
Summit (EAS), dengan mengundang 
AS bergabung pada tahun 2011. Melalui 
EAS, ASEAN memproyeksikan sentrali-
tasnya dalam mengatur hubungan den-
gan negara mitra terlepas dari posisi 
tawar mereka yang lebih tinggi. Den-
gan demikian, EAS menjadi krusial bagi 
ASEAN untuk menjadi sentral dalam ar-
sitektur keamanan regional. 

Konflik LCS menjadi salah satu isu 
krusial dalam konteks ketegangan AS 
dan Tiongkok. Tiongkok merupakan 
negara yang terus bersikeras akan kepe-
milikannya atas wilayah yang berada 
dalam nine dash-line (sembilan garis 
putus-putus) berdasarkan klaim historis. 
Sementara itu, AS terus memantau din-
amika di LCS dan beberapa kali melaku-
kan aktivitas militer di seputar wilayah 
ini dengan dalil memastikan penegakan 
kebebasan berlayar (Freedom of Naviga-
tion/FORNOPs). Terpantau hingga akh-
ir Juli 2022, Amerika mengirimkan kapal 
perusak kelas Arleigh Burke USS Benfold 
(DDG 65) yang merupakan bagian dari 
armada ketujuhnya untuk melakukan 
patroli rutin di jalur pelayaran internasi-
onal seputar wilayah LCS (Commander 
US 7th Fleet, 2022). Tindakan yang di-
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pandang sebagai bentuk ancaman oleh 
Tiongkok ini pada akhirnya meningkat-
kan ketegangan di antara keduanya. 

Sementara itu, konflik LCS juga 
mengakibatkan ketegangan antara 
Tiongkok dengan negara-negara ang-
gota ASEAN yang mengklaim fitur di 
LCS seperti Vietnam, Filipina, Brunei 
Darussalam, dan Malaysia. Kepentin-
gan dan klaim kedaulatan di Kepulauan 
Spratly dan Paracel menjadi penyebab 
konflik antara Tiongkok dan Vietnam. 
Tiongkok di bawah Presiden Hu Jintao 
berambisi menjadikan negaranya seb-
agai negara maritim yang kuat dengan 
mengontrol perairan sekitarnya. Ambisi 
ini dilanjutkan Presiden Xi Jinping yang 
lebih asertif membangun pulau buatan, 
menempatkan kantong-kantong militer, 
dan peningkatan aktivitas di laut (Huong 
Le Thu, 2020). Ekspansi sumur minyak 
China National Offshore Oil Company 
(CNOOC) ke wilayah Zona Ekonomi 
Eksklusif Vietnam di tahun 2014 me-
nambah eskalasi konflik kedua negara 
(Vu Trong Khanh, 2014). Kasus ini 
membangkitkan kesadaran Vietnam dan 
negara pengklaim lainnya bahwa meng-
hadapi Tiongkok dalam kasus LCS perlu 
ada dukungan regional dan atensi dunia 
internasional.

Filipina sebagai negara ASEAN yang 
juga mengklaim fitur di LCS menginisia-
si proses arbitrase di Permanent Court of 
Arbitration (PCA) pada 22 Januari 2013. 
Namun, Tiongkok menolak mengikuti 
proses tersebut dengan memberikan su-
rat penolakan pada tanggal 19 Februari 
2013. Penolakan ini diikuti dengan Ker-
tas Posisi yang dikeluarkan oleh Pemer-
intah Tiongkok pada 7 Desember 2014 
yang menegaskan bahwa PCA tidak me-

miliki yurisdiksi atas kasus ini mengin-
gat (1) esensi dari persoalan yang diba-
has adalah kedaulatan wilayah atas fitur 
maritim di LCS sehingga bukan menjadi 
cakupan dari UNCLOS, (2) Tiongkok 
dan Filipina telah menyepakati untuk 
membahas persoalan ini secara bilater-
al, dan (3) Tiongkok telah mendeklara-
sikan pengecualian terkait delimitasi 
laut dalam penandatanganan UNCLOS  
(MOFA PRC, 2014). Oleh karena itu, ke-
tika akhirnya putusan PCA memenang-
kan tuntutan Filipina di tahun 2016, 
Tiongkok tidak mau mengakui hasil ini 
dan menganggap putusan tersebut batal 
demi hukum (Chinese Society of Inter-
national Law, 2016). 

Melihat terus berlangsungnya kete-
gangan antara AS dan Tiongkok serta 
Tiongkok dengan negara ASEAN peng-
klaim lainnya, maka penyelesaian kon-
flik LCS melalui mekanisme ASEAN 
diharapkan dapat memberikan kerangka 
yang lebih konstruktif. ASEAN telah 
mencoba mencarikan sebuah jalan ke-
luar yang dapat mencegah muncul-
nya konflik terbuka atas perselisihan di 
LCS. Sejak tahun 1999, ASEAN sudah 
mendekati Tiongkok untuk memulai 
perundingan mengenai sebuah Code 
of Conduct (CoC) di LCS. Pendekatan 
itu berhasil membuahkan sebuah do-
kumen Declaration on Conduct of Par-
ties in the South China Sea (DoC) yang 
disepakati pada bulan November 2002. 
Kendati hanya sebuah dokumen politik, 
dokumen ini menjadi salah satu tahapan 
penting dalam penyusunan CoC. Na-
mun setelahnya, proses negosiasi CoC 
berjalan sangat lambat di antaranya aki-
bat adanya ketidaksepahaman di antara 
negara-negara anggota ASEAN hingga 
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... penting bagi ASEAN 
untuk tetap memastikan 
sentralitasnya dengan 
menjadi pengendali 
kemudi dalam arsitektur 
regional di kawasan

pada tahun 2012 berujung pada kegaga-
lan tercapainya sebuah pernyataan ber-
sama antara para menteri luar negeri di 
ASEAN.

Merespons kegagalan ini, Indone-
sia mengambil langkah proaktif untuk 
melanjutkan negosiasi di antara negara-
negara anggota ASEAN melalui shuttle 
diplomacy Menlu Marty Natalegawa. 
Diplomasi Natalegawa berupaya meng-
konsolidasikan posisi ASEAN dalam 
Six-Point Principles on the South Chi-
na Sea, sekaligus sebagai langkah awal 
membawa pihak-pihak yang berkepent-
ingan ke meja perundingan untuk dapat 
menghasilkan dokumen yang mengikat 
secara hukum. Dalam konteks ini, In-
donesia berperan aktif menegosiasikan 
CoC, salah satu hasilnya adalah den-
gan diadopsinya zero draft CoC di Bali 
pada Februari 2017, untuk dikembang-
kan dalam pertemuan-pertemuan  Joint 
Working Group  (JWG) selanjutnya. 
Dengan demikian, Indonesia telah men-
gambil peran penting selama masa kri-
sis bagi ASEAN, terutama dalam mene-
pis keraguan tentang kesatuan ASEAN 
dalam masalah LCS. ASEAN dan Tiong-
kok akhirnya menyetujui Single Draft of 
CoC pada Agustus 2018. 

Persaingan antara AS dan Tiong-
kok yang semakin memanas dan meluas 
ke berbagai aspek hubungan di kawasan 
tidak akan mereda dalam waktu dekat. 
Oleh karena itu, penting bagi ASEAN 
untuk tetap memastikan sentralitasnya 
dengan menjadi pengendali kemudi 
dalam arsitektur regional di kawasan.  
Mengupayakan agar suatu dokumen tata 
perilaku di LCS dapat dihasilkan antara 
ASEAN dan Tiongkok dan dipatuhi oleh 
semua negara pihak merupakan sebuah 

langkah konkret yang dapat didorong 
oleh Indonesia selama masa keketuaan-
nya. 

2. Penjagaan Relevansi ASEAN 

Sejak ASEAN didirikan tahun 1967, or-
ganisasi ini terus berevolusi untuk dapat 
mengikuti perkembangan dinamika 
global. Akan tetapi, dalam usaha men-
jaga relevansinya ASEAN juga dihadap-
kan pada kebutuhan untuk merancang 
sebuah kerangka kerjasama yang tidak 
hanya mengikuti perkembangan zaman, 
tapi juga memastikan terjaganya kepent-
ingan regional yang menguntungkan 
bagi negara-negara anggotanya. Selain 
itu, ASEAN didorong untuk selalu aktif 
merespons isu mutakhir dengan kelu-
arnya kesepakatan atau kesepahamanan 
bersama.

Dalam beberapa tahun belakangan, 
Indo-Pasifik menjadi topik pembicaraan 
global. Secara umum, Indo-Pasifik ber-
makna kawasan di lingkaran Samudera 
Hindia dan Samudera Pasifik dengan ti-
dak terbatas pada cakupan geografis, tapi 
cakupan nilai strategis bagi negara-neg-
ara di sekitar. Persaingan Tiongkok seb-
agai kekuatan baru dan Amerika Serikat 
sebagai kekuatan lama turut menambah 
eskalasi di Indo-Pasifik yang menjadi 
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jalur vital perdagangan energi dan ran-
tai pasok global. Dibandingkan dengan 
konsep Asia-Pasifik, konsep Indo-Pasifik 
lebih bermakna politis terutama dalam 
hal perebutan pengaruh. Hal ini karena 
setiap negara memiliki pemaknaan yang 
berbeda berangkat dari kepentingan na-
sional masing-masing.

Dalam konteks Indo-Pasifik, berb-
agai negara sudah menyusun kebijakan 
luar negerinya. Jepang menekankan ker-
jasama ekonomi, stabilitas keamanan, 
dan penegakan hukum laut internasi-
onal melalui Free and Open Indo-Pacific 
(FOIP). Lain halnya dengan Tiongkok 
yang melalui mekanisme Belt and Road 
Initiative (BRI) membuka peluang ker-
jasama pembangunan infrastruktur se-
bagai dasar perkembangan ekonomi di 
seratus lebih negara. Begitu pula India 
yang meluncurkan kebijakan Act East 
Policy (AEP) berisi seperangkat kerjasa-
ma ekonomi, budaya, dan pembangunan 
ke kawasan Asia Tenggara, Australia, 
Korea Selatan, dan Jepang. Korea Selatan 
pun ambil bagian melalui kebijakan New 
Southern Policy (NSP) yang diluncurkan 
di Indonesia tahun 2017 melalui pengua-
tan kerjasama ekonomi dan diplomasi 
dengan negara-negara ASEAN di Pasifik 
dan India di Hindia. Sementara itu, Aus-
tralia melalui Buku Putih Kebijakan Luar 
Negeri tahun 2017 yang memuat pemba-
hasan “A Stable and Prosperous Indo-Pa-
cific” yang dikeluarkan pada tahun 2017 
mengulas berbagai isu di kawasan. Neg-
ara-negara Eropa yang jauh dari lingkar 
Pasifik dan Hindia pun merumuskan ke-
bijakan yang berorientasi pada kawasan 
ini.

Merespons dinamika saat ini, In-
donesia telah berhasil mendorong ASE-

AN untuk mengeluarkan AOIP. AOIP 
merupakan pernyataan sikap mengenai 
bagaimana organisasi regional ini akan 
mengelola hubungannya dalam konsep 
Indo-Pasifik. Ini menjadi sebuah lang-
kah penting yang menunjukkan komit-
men ASEAN menjaga relevansinya di 
tengah berbagai strategi pengelolaan ka-
wasan oleh negara-negara besar. Doku-
men ini menekankan kerjasama di atas 
perseteruan, mendorong pembangunan, 
dan secara bersama mengelola domain 
maritim. AOIP bertujuan menguatkan 
agenda ASEAN untuk menciptakan sta-
bilitas keamanan dan mendorong dia-
log dalam forum-forum regional (sep-
erti ARF, EAS, dan ADMM-Plus). AOIP 
mencakup kerjasama maritim, konek-
tivitas, UN SDGs 2030, dan kerjasama 
sektor ekonomi serta sektor lainnya. 

Penerimaan atas AOIP terbagi ke 
dalam dua kubu. Negara-negara sekutu 
AS menyambut positif dokumen ini. 
Bahkan pertemuan Quadrilateral Se-
curity Dialogue (QUAD) yang berang-
gotakan AS, Australia, Jepang dan India 
telah mengeluarkan komitmen untuk 
mendukung AOIP dan sentralitas ASE-
AN dalam mengimplementasi doku-
men tersebut sejak pertemuan antar pe-
mimpin yang diadakan tahun 2021. Neg-
ara-negara Eropa serta Asia yang sejalan 
dengan AS pun mengapresiasi langkah 
ASEAN dalam mengeluarkan dokumen 
tersebut. Namun, pada awalnya, AOIP 
disambut kurang positif baik oleh Rusia 
maupun Tiongkok. Kedua negara yang 
memiliki sikap berseberangan dengan 
AS ini merasa ASEAN telah mendekat 
ke Barat. 

Terpecahnya penerimaan negara-
negara mitra ini mempengaruhi rencana 
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ASEAN untuk mengimplementasikan 
AOIP, terlebih dominasi Tiongkok pada 
perekonomian di kawasan Indo-Pasifik. 
Tiongkok melalui BRI berhasil memasti-
kan terhubungnya jalur infrastruktur vi-
tal di kawasan dengan kepentingan nasi-
onalnya. Kini melalui Regional Compre-
hensive Economic Partnership (RCEP), 
Tiongkok mempunyai kesempatan un-
tuk mendominasi perdagangan bebas 
dengan ASEAN dan keempat negara 
mitra strategis lain yaitu, Jepang, Aus-
tralia, India, dan Selandia Baru. Ameri-
ka Serikat yang tidak menjadi anggota 
dalam RCEP membuat Tiongkok men-
jadi kekuatan ekonomi terbesar dalam 
kerangka kerjasama ini.

Perkembangan ini membuat im-
plementasi AOIP tidak mungkin dapat 
terwujud secara realistis tanpa adanya 
dukungan kerjasama dari Tiongkok. 
Secara khusus, keterikatan ekonomi an-
tara ASEAN dan Tiongkok yang makin 
berkembang dalam dua dekade tera-
khir memang merupakan hal yang tidak 
dapat dipungkiri. Walaupun Tiongkok 
bukan sumber investasi terbesar di Asia 
Tenggara, namun Tiongkok menyasar 
proyek-proyek vital seperti infrastruktur 
yang terlihat signifikan dan megah. Mis-
alnya, pembangunan jalur kereta Tion-
gkok-Laos yang akan menjadi kereta 
cepat pertama di Asia Tenggara. 

Kompleksitas hubungan ASEAN 
dengan Tiongkok, seharusnya tidak 
mengecilkan arti dikeluarkannya AOIP. 
Terutama, setelah Tiongkok mengelu-
arkan Position Paper of the People’s Re-
public of China on Supporting ASEAN 
Centrality in the Evolving Regional Ar-
chitecture pada 4 Agustus 2022. Pada 
poin 6 Kertas Posisi ini, Tiongkok secara 

terbuka menyatakan dukungan dan kes-
ediaannya dalam mewujudkan kerjasa-
ma praktis ke dalam empat area prioritas 
di AOIP, pemulihan pasca-pandemi Co-
vid-19, dan pembangunan berkelanjutan 
di kawasan. 

Ke depannya, para pemimpin ASE-
AN harus menunjukkan komitmen poli-
tiknya dalam menindaklanjuti AOIP 
dengan menyusun Regional Action Plan 
terkait pengimplementasiannya. ASEAN 
kini harus mendorong pemetaan sektor 
dan mitra kerjasama potensial dalam 
implementasi AOIP. Dengan adanya 
pemetaan yang jelas, diharapkan imple-
mentasi dapat diwujudkan secara siste-
matis dan terukur. 

3.  Peningkatkan Soliditas Internal ASEAN 

Untuk mempertahankan persatuannya, 
tidak jarang ASEAN harus menghadapi 
sikap maupun keputusan negara ang-
gota yang tidak sesuai dengan nilai dan 
norma ASEAN. Selama ini ASEAN se-

ASEAN kini harus 
mendorong pemetaan 
sektor dan mitra 
kerjasama potensial 
dalam implementasi 
AOIP. Dengan adanya 
pemetaan yang 
jelas, diharapkan 
implementasi dapat 
diwujudkan secara 
sistematis dan 
terukur. 
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lalu mengedepankan pendekatan infor-
mal dan kekeluargaan agar hubungan 
antar negara anggota terjaga baik. Re-
lasi yang terjalin melalui retreat maupun 
pendekatan antar pemimpin (leader-
to-leader) merupakan aspek penting 
yang memperlancar komunikasi dalam 
ASEAN. Namun, bahkan dengan cara 
yang sedemikian akomodatif, ASEAN 
masih sulit mengendalikan situasi ke-
tika ada negara anggota yang bersikeras 
menjalankan kehendaknya walaupun hal 
tersebut dapat mengganggu stabilitas re-
gional.

Salah satu preseden dalam hal so-
liditas ASEAN adalah gagalnya ASEAN 
mengeluarkan komunike bersama dalam 
AMM tahun 2012. Kegagalan tersebut 
disebabkan oleh dua hal. Pertama, keg-
igihan Filipina dan Vietnam untuk me-
masukkan narasi tentang permasalahan 
di Scarborough Shoal dan ZEE di wilayah 
LCS dalam draft pernyataan bersama 
sebagai sebuah isu bersama ASEAN. 
Kedua, ketidakmauan Kamboja untuk 
memunculkan narasi terkait LCS karena 
khawatir akan kontra-produktif den-
gan upaya ASEAN untuk menurunkan 
eskalasi konflik (Laporan Tim ASEAN, 
2014). Peristiwa ini memperlihatkan 
rapuhnya soliditas internal ASEAN. 

Hal lainnya yang sampai saat ini 
menjadi pengganjal dalam penguatan 
soliditas ASEAN adalah dinamika kon-
flik internal di Myanmar. Pelbagai ma-
salah di Myanmar seperti sikap pemer-
intah Myanmar terhadap kelompok mi-
noritas Rohingya serta kudeta terakhir 
pada 1 Februari 2021 merupakan tan-
tangan tersendiri bagi soliditas ASEAN. 
Pemerintah Junta Militer menganggap 
kasus-kasus tersebut sebagai konflik in-

ternal yang seharusnya tidak dicampuri 
dan dilindungi prinsip non-intervensi di 
ASEAN. Akan tetapi, tentunya ASEAN 
tidak bisa berdiam diri ketika sikap keras 
Junta Militer Myanmar mengancam sta-
bilitas regional dan sentralitas ASEAN di 
mata dunia internasional. 

Dalam isu Rohingya, akar perso-
alannya adalah status kewarganegaraan 
kelompok etnik ini. Sebagai sebuah ke-
lompok suku minoritas, Rohingya tidak 
diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai 
warga negara dan kerap kali mendapat 
diskriminasi. Perlawanan kerap ter-
jadi, salah satu puncaknya pada terjadi 
pada tahun 2017 ketika kelompok mili-
tan Arakan Rohingya Salvation Army 
(ARSA) menyerang pos pengamanan 
Myanmar. Serangan ini dibalas den-
gan serangkaian aksi militer yang san-
gat masif serta menimbulkan kekerasan 
yang berkepanjangan. Akibatnya, terjadi 
arus pengungsian ribuan orang suku 
Rohingya ke arah perbatasan Myanmar 
dengan Bangladesh. (Albert and Maiz-
land, 2020) Arus pengungsian ini juga 
melebar ke arah negara-negara ASEAN 
lainnya, seperti Indonesia dan Malay-
sia dengan menggunakan jalur laut. Isu 
Rohingya menjadi sebuah krisis kema-
nusiaan yang sampai saat ini sulit untuk 
dijamah oleh ASEAN. Myanmar meno-
lak tuduhan sentimen kekerasan yang 
diarahkan padanya dan mengatakan hal 
ini merupakan isu dalam negeri yang ti-
dak bisa dicampuri ASEAN.

 Selain itu, isu yang kini secara nya-
ta menimbulkan fragmentasi di ASEAN 
adalah kudeta atas proses demokrasi 
yang terjadi di awal 2021. Jauh sebelum 
bergabung dengan ASEAN, Myanmar 
memang telah diterima sebagai sebuah 
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negara dengan pemerintahan yang di-
dominasi militer. Ketika bergabung ke 
ASEAN tahun 1997, negara-negara ang-
gota ASEAN sejak awal telah menyadari 
tantangan dari bergabungnya Myanmar 
ini. Isu Myanmar hampir selalu diba-
has di AMM dan KTT ASEAN. Setiap 
menjelang rotasi keketuaan Myanmar, 
ASEAN berupaya menunjukkan daya 
tekannya atas Myanmar terkait perkem-
bangan demokrasi dan HAM pada level 
domestik. Selain itu, sepuluh negara 
ASEAN juga selalu berupaya melalui 
cara ASEAN, yakni konsensus dan 
dialog, meyakinkan Myanmar untuk 
mengikuti proses ASEAN dan tidak me-
narik dirinya dari proses ASEAN. Pada 
tahun 2021, di bawah keketuaan Brunei 
ASEAN mengeluarkan Chairman’s State-
ment yang meminta agar Myanmar men-
gupayakan normalisasi situasi domestik 
dengan mempertimbangkan keinginan 
rakyat Myanmar dan menghindari peng-
gunaan cara-cara kekerasan. ASEAN 
juga telah mencoba pendekatan regional 
yang membuahkan Five-Point Consen-
sus (5PC) untuk membantu mengem-
balikan stabilitas politik di Myanmar. 
5PC adalah kesepakatan bersama yang 
menunjukkan komitmen seluruh pe-
mimpin ASEAN, termasuk Myanmar 
sendiri untuk menghasilkan solusi damai 
atas dasar kepentingan rakyat Myanmar. 
Oleh karena itu, junta Myanmar harus 
menghormatinya dengan cara mematuhi 
langkah-langkah yang telah disepakati 
ini. Namun, kekukuhan junta untuk ti-
dak mematuhi konsensus tersebut dan 
perpecahan yang memunculkan pemer-
intahan bayangan menambah komplek-
sitas masalah yang ada. Keputusan untuk 
bersikap tegas pada junta militer dengan 
tidak mengundangnya dalam pertemuan 

tingkat tinggi menjadi hal yang banyak 
diapresiasi. Meskipun berisiko menim-
bulkan preseden terhadap soliditasnya, 
di sisi lain sikap ini juga menunjukkan 
bahwa ASEAN mampu memberikan 
daya tekan bagi negara anggota yang 
mengancam kredibilitas ASEAN.

 Bagi ASEAN, penegakan kembali 
demokrasi dan penghentian pelang-
garan HAM menjadi hal yang penting 
diprioritaskan. Hal ini searah dengan 
komitmen pada Piagam ASEAN dan 
Deklarasi HAM ASEAN yang sebelum-
nya telah disepakati secara regional. Na-
mun, dalam menangani masalah Myan-
mar, ASEAN juga harus cermat menge-
lola hubungan dengan negara tersebut. 

Ancaman terhadap 
soliditas ASEAN 
idealnya dapat 
diselesaikan 
menggunakan 
mekanisme 
institusional di dalam 
tubuh ASEAN sendiri. 
Namun, seiring 
dengan bertambah 
kompleksnya hubungan 
dan mekanisme 
yang dibangun di 
tubuh ASEAN, perlu 
dimulai upaya evaluasi 
terhadap mekanisme 
institutional di ASEAN. 
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Tekanan terhadap Myanmar dapat men-
jadi ancaman bagi soliditas ASEAN.

Ancaman terhadap soliditas ASE-
AN idealnya dapat diselesaikan menggu-
nakan mekanisme institusional di dalam 
tubuh ASEAN sendiri. Namun, seiring 
dengan bertambah kompleksnya hubun-
gan dan mekanisme yang dibangun di 
tubuh ASEAN, perlu dimulai upaya 
evaluasi terhadap mekanisme institu-
tional di ASEAN. Evaluasi ini terutama 
yang berkaitan dengan bagaimana ASE-
AN menghadapi tantangan yang muncul 
dari dalam tubuh ASEAN dan isu-isu 
yang bersifat lintas pilar maupun level di 
ASEAN. 

Selain itu, untuk mewujudkan se-
buah Komunitas ASEAN sebagaimana 
yang dicita-citakan ASEAN sejak masa 
keketuaan Indonesia tahun 2003, pent-
ing bagi ASEAN untuk terus mengupay-
akan keterlibatan masyarakat, dimulai 
dengan peningkatan kesadaran ma-
syarakat terhadap ASEAN. Pandemi 
Covid-19 menunjukkan betapa keter-
libatan aktif masyarakat dalam penan-
ganan pandemi di kawasan berdampak 
signifikan bagi percepatan penanganan 
pandemi dan proses pemulihannya. Ke-
tika situasi memburuk di Myanmar, juga 
ketika terjadi situasi krisis di Thailand, 
bahkan badai topan di Filipina maupun 
tsunami di Indonesia, uluran tangan dari 
masyarakat baik secara individu maupun 
melalui berbagai organisasi kemasyara-
katan tidak dapat diabaikan perannya 
dalam membantu meningkatkan per-
hatian publik secara umum, meredakan 
situasi, dan memulihkan ke kondisi nor-
mal. Dengan demikian, keinginan untuk 
saling menjaga dan membantu antar-
masyarakat ASEAN secara organik su-

dah ada. Namun, keinginan ini kadang 
terkendala informasi yang secara sengaja 
tidak disampaikan atau karena situasi 
yang memang tidak memungkinkan un-
tuk diakses masyarakat umum, misalnya 
ketika saluran komunikasi diputus secara 
sepihak atau terputus karena bencana. 
Terlepas dari itu, dengan adanya pening-
katan kesadaran, masyarakat diharap-
kan dapat secara mandiri mencari tahu 
terkait perkembangan situasi terkini di 
kawasan dan secara aktif membangun 
jejaring untuk mengupayakan bantuan. 
Dengan demikian, upaya-upaya aktif ini 
akan membantu menjaga soliditas antar-
masyarakat ASEAN.

Poin-poin Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan di atas, Tim 
Kajian ASEAN Pusat Riset Politik-BRIN 
merekomendasikan beberapa poin yang 
dapat didorong untuk menguatkan sen-
tralitas, mempertahankan relevansi serta 
memperjuangkan soliditas ASEAN pada 
masa keketuaan Indonesia tahun 2023.

•	 Indonesia harus mendorong ASE-
AN dalam mengadakan dialog yang 
konstruktif antara AS dan Tion-
gkok dalam merespons persoalan 
kawasan. 

Indonesia dapat mengupayakan 
track-two diplomacy berupa trilateral 
dialogue antara Indonesia, Tiongkok, 
dan AS. Dari sekian topik, Indonesia 
dapat memfokuskan pada tiga isu priori-
tas dalam misi diplomatik informal ini. 
Pertama, pemenuhan kesehatan global 
dan pencegahan pandemik dimana du-
nia dan kawasan masih diterpa isu CO-
VID-19. Kedua, pencapaian stabilitas 



naskah Kebijakan - Keketuaan Indonesia Tahun 2023 ... 11

politik dan ekonomi kawasan. Ketiga, 
inovasi dan riset dalam mendorong ling-
kungan hijau dan energi terbarukan.

•	 Indonesia harus memastikan pro-
gres AOIP dan agenda ASEAN lain-
nya.

Keberhasilan ASEAN merumus-
kan AOIP membutuhkan suatu langkah 
lanjutan untuk mengoperasionalkan 
prioritas kerjasama yang telah ditetap-
kan. AOIP telah memuat empat pri-
oritas kerjasama yang potensial untuk 
melibatkan seluruh negara-negara besar. 
Selanjutnya adalah bagaimana meng-
konkretkan kerjasama tersebut, meski-
pun tidak hanya terbatas pada empat 
bidang ini, sehingga tujuan ASEAN un-
tuk melibatkan seluruh negara besar me-
lalui bidang-bidang kerjasama tersebut, 
dapat membawa manfaat bagi ASEAN. 
Untuk itu, penting bagi Indonesia men-
dorong dan memastikan masing-masing 
negara anggota ASEAN yang ditugaskan 
menjadi koordinator dengan mitra dia-
log yang menjadi fokusnya, untuk terus 
mengupayakan sinkronisasi dan sinergi 
elemen-elemen AOIP dengan negara-
negara besar tersebut. Upaya proaktif ini 
sangat penting untuk memastikan sejauh 
mana negara mitra meletakkan ASEAN 
dalam kerangka Indo-Pasifik yang ter-
us bergulir. Kepemimpinan Indonesia 
dapat ditunjukkan dengan state practice 
untuk mengimplementasikan dan mem-
berdayakan AOIP. 

•	 Indonesia harus mendorong ad-
anya penguatan dan perbaikan me-
kanisme institusional ASEAN.

 Dalam menangani masalah 
di Asia Tenggara, Piagam ASEAN se-
benarnya telah mengatur skema pen-
gambilan keputusan serta penyelesaian 
konflik di kawasan ini. Namun, seperti 
yang dijabarkan pada bagian sebelum-
nya, komitmen negara-negara anggota 
ASEAN untuk mempercayai mekanisme 
yang ada kurang jelas terlihat. Bahkan 
dalam kasus Myanmar, kesepakatan 
yang sudah disetujui justru dikesamp-
ingkan. Maka dalam hal ini, Indonesia 
harus mampu mendorong mekanisme 
institusional ASEAN yang lebih kuat. 
Dalam keketuaannya, Indonesia harus 
mengoptimalkan peran Summit sebagai 
tempat pengambilan keputusan di ASE-
AN dengan mengeluarkan dokumen ke-
luaran yang lugas. Selain itu, Indonesia 
perlu mendorong eksplorasi perluasan 
jalur koordinasi dalam menangani per-
masalahan yang bersifat cross cutting 
dan cross pillar. Perlu diadakan koordi-
nasi antar ASEAN Community Com-
mittee untuk memetakan isu-isu yang 
memiliki keterhubungan agar penanga-
nannya tidak hanya dilakukan dari satu 
aspek saja.

•	 Indonesia harus bersikap tegas 
dalam melanjutkan komitmen 
ASEAN untuk melaksanakan Five 
Point Consensus terkait persoalan 
di Myanmar.

Indonesia harus menjaga kesatuan 
sikap di ASEAN untuk tidak mengafir-
masi pengabaian bahkan pelanggaran 
yang dilakukan oleh Junta Militer Myan-
mar terhadap konsensus ini. Namun, be-
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lajar dari keketuaan sebelumnya, Indo-
nesia juga tidak perlu mengambil inisi-
atif sepihak dalam mendorong Junta Mi-
liter Myanmar karena dapat berpotensi 
menjadi blunder bagi kepemimpinan In-
donesia di ASEAN. Mempertimbangkan 
penyelesaian isu Myanmar yang sangat 
erat kaitannya dengan soliditas ASEAN, 
Indonesia harus mendorong ASEAN, 
termasuk Myanmar, untuk bersama-sa-
ma mengawal pelaksanaan 5PC dimulai 
dari langkah pertama: penghentian ke-
kerasan bersenjata terhadap masyarakat 
sipil Myanmar. Jika Junta Militer Myan-
mar tidak juga menunjukkan respons 
positif terhadap komitmennya di ASE-
AN, maka preseden yang ditunjukkan 
pada keketuaan Brunei merupakan satu 
langkah bijak yang juga dapat diikuti 
oleh Indonesia di masa keketuaannya.

•	 Indonesia harus mengambil mo-
mentum keketuaannya untuk me-
ningkatkan pemahaman masyara-
kat tentang ASEAN melalui peru-
musan sebuah strategi peningkatan 
kesadaran masyarakat yang kom-
prehensif, sistematis, dan terukur. 

 
Peningkatan kesadaran masyara-

kat, meskipun sekilas tidak berkaitan 
langsung dengan penanganan isu-isu 
keamanan di ASEAN, namun menjadi 
sebuah keniscayaan dalam mewujudkan 
sebuah Komunitas ASEAN yang selama 
ini diidamkan oleh ASEAN. Tanpa ad-
anya kesadaran, akan sulit menciptakan 
sense of belonging yang menjadi pra-
syarat utama terbentuknya komunitas. 
Di satu sisi, berbagai kerjasama dalam 
kerangka ASEAN telah membuka ban-
yak sekali kesempatan yang dapat di-

manfaatkan masyarakat baik untuk per-
baikan ekonomi, pendidikan, maupun 
penguatan rasa kebersamaan terhadap 
ASEAN. Namun, di sisi lain, kapasitas 
tiap pemerintah juga terbatas dalam 
memastikan keberlanjutan informasi-
informasi tersebut. Dengan adanya kes-
adaran, masyarakat bisa secara mandiri 
mencari informasi dan juga berpartisi-
pasi secara aktif. Oleh karena itu, mo-
mentum Keketuaan Indonesia kali ini 
menjadi penting untuk dibarengi dengan 
strategi peningkatan kesadaran masyara-
kat. Dimulai dengan memastikan terjadi 
peningkatan kesadaran yang signifikan 
dan merata di seluruh Indonesia.  

----
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