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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A.Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang politik luar negeri Indonesia  

terhadap ASEAN dalam proses pembentukan ASEAN Community, maka penulis  

menyimpulkan: 

 

1. Politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN menempati posisi penting 

dan merupakan lingkaran kosentris pertama dalam hubungan 

internasional. Sebagai soko guru politik luar negeri, Indonesia merupakan 

pendiri sekaligus regional power centerdi ASEAN selama era 

kepemimpinan Soeharto.Pembentukan ASEAN Community merupakan 

salah satu peran penting kepeloporan Indonesia di ASEAN. 

2. ASEAN Community adalah produk dari ASEAN yang terdapat dalam Bali  

Concord II dan pembentukannya disepakati pada KTT ASEAN IX di Bali, 

Indonesia tahun 2003.ASEAN Communitydimaksudkan sebagai proses 

institusional menuju integrasi penuh negara-negara ASEAN pada tahun 

2015 di bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya. ASEAN 

Community terdiri atas tiga pilar, yaitu; ASEAN Security 
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Community(ASC), ASEAN Economic Community (AEC), danASEAN 

Socio-Cultural Community (ASCC). 

3. Politik luar negeri Indonesia dalam proses transformasi ASEAN menjadi 

ASEAN Communityadalah titik tolak kebangkitan Indonesia di ASEAN. 

Peran Indonesia dalam pembentukkan ASEAN Communitydi latar 

belakangi kepentingan untuk mengembalikan citra positif, stabilitas politik 

dan keamanan demi perbaikan ekonomi nasional serta meraih kembali 

status regional power center di ASEAN. Indonesia merupakan pelopor 

konsep ASC yang berkembang menjadi ASEAN Community. 

4. Kebijakan politik luar negeri Indonesia dimasa SBY dengan jargon 

“thousand friend zero enemy” telah menjadikan Indonesia semakin 

dipercaya memimpin ASEAN dan berkontribusi besar dalam 

pembentukan ASEAN Community 2015 dan menjadikan pilar-pilar Bali 

Concord 2 sebagai pilar-pilar dasar ASEAN Community 2015  
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B.Saran  

1. Indonesia hendaknya tetap berperan dalam upaya mengawal proses 

implementasi ASEAN Communityini. Selain itu, pemerintah harus segera 

menyiapkan kebijakan politik, perangkat-perangkat aturan dan produk 

hukum nasional yang mengatur langkah-langkah strategis untuk 

mengimplementasikan ASEAN Community.Tindakan ini demi 

menyelaraskan perangkat aturan dan kepentingan nasional dengan segala 

ketentuan dalam ASEAN Community. 

2.Hendaknya Indonesia mengambil kebijakan ekonomi strategis yang 

difokuskan pada upaya-upaya; stabilisasi moneter, pertumbuhan 

ekonomi, skill dan kompetensi tenaga kerja serta peningkatan kualitas 

industri nasional beserta produk-produknya.Semua ini diperlukan agar 

Indonesia mampu menjadi pemimpin pasar dan tidak hanya menjadi 

penonton dalam era ASEAN Community nanti. 

3. Pemerintah Indonesia harus menerapkan strategi kampanye nasional yang 

bertujuan untuk “membumikan” dan memasyarakatkan konsep ASEAN 

Communityini kepada seluruh komponen stakeholdernegara dan civil 

society. Sehingga ASEAN Communitytidak lagi menjadi isu elitis, akan 

tetapi mampu menjadi isu bersama bagi seluruh masyarakat.  

 

 

 


