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Abstrak
Pilar pertama Asean Economic Community (AEC) Blueprint adalah
menjadikan kawasan ekonomi Asean sebagai pasar tunggal dan basis
produksi.hasil penelitian kami menunjukan adanya ketidaksiapan Indonesia
dalam menghadapi pemberdayaan UMKM menghadapi MEA yaitu sumber
daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, regulasi abuabu dan ketiadaan sinkronisasi, minimnya keberpihakan pemerintah dan
kurangnya sosialisasi. Tujuan penelitian ini untuk melihat penerapan teori
liberalisme dalam kerjasama regional Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Penelitian mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif yang lebih
menekankan pada keadaan Indonesia pada saat diberlakukannya Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA). Disini banyak dibicarakan teori liberalisme untuk
menalaah kondisi Indonesia dalam Masyarakat ekonomi Asean dan ini
menjadi argumen bahwa dalam penelitian ini paradigma dan metode
penelitian kualitatif menjadi relevan. Menyimpulkan penerapan teori
liberalisme, neoliberalisme dalam kehidupan ekonomi politik Indonesia perlu
dikaji ulang karena teori ini bertentangan dengan ekonomi konstitusi sesuai
yang termasuk dalam UUD 1945 dan juga bertentangan dengan prinsip
ekonomi gotong royong pada ideologi Pancasila.
Kata Kunci : Neoliberalisme, Masyarakat Ekonomi Asean, Perdagangan Bebas
Pendahuluan
Perdagangan bebas sebagaimana yang dimaksud dalam pilar pertama Asean Economic
Community (AEC) Blueprint adalah menjadikan kawasan ekonomi Asean sebagai pasar
tunggal dan basis produksi. Adapun capaian yang ingin diperoleh adalah pasar dengan
aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas tenaga kerja
terampil dan terdidik, serta aliran modal yang lebih bebas di kawasan Asean. Bagi
Indonesia, pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean memberikan tantangan dan
peluang. Namun demikian dari hasil penelitian kami menunjukan adanya ketidaksiapan
Indonesia dalam menghadapi pemberdayaan UMKM menghadapi MEA. Seperti yang
terurai dalam data-data berikut:
1. Sumber Daya Manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah
Rendahnya tingkat pendidikan dari kebanyakan sumber daya manusia (SDM) di
Indonesia masih belum mampu bersaing dengan SDM negara lain, terutama dengan
Malaysia dan Singapura. Ketertinggalan Indonesia jika dibandingkan dengan negara
lain di Asia Tenggara dapat dilihat dari data dibawah ini :
Human Capital Index 2015—ranking of ASEAN countries
ASEAN
Global Rank
Country
24
Singapore

Score
78
223
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46
Philippines
71
52
Malaysia
70
57
Vietnam
69
59
Vietnam
68
69
Indonesia
67
97
Cambodia
59
105
Lao PDR
56
112
Myanmar
53
Sumber : Human Capital Outlook Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN), World Economic Forum : Committed to Improving The State of The
World

Gambar 1. Employment Share ASEAN Countries
2.

3.

4.

Regulasi abu-abu dan ketidakadaan sinkronisasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota belum memiliki cetak
biru yang khusus membahas dan mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA). Tidak ada kesatuan kerja maupun program kerja dalam rangka Masyarakat
Ekonomi Asean. Tidak adanya program kerja, juga menyebabkan anggaran juga
tidak tersedia. Alhasil Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mampu
menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidaksiapan
Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean. MEA bukan merupakan fokus
program kerja pemerintah (Hasil wawancara Bapak Ir. Sujatmiko, MSi, Kepala UPT
Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sumatera Utara).
Minimnya keberpihakan pemerintah, yaitu :
a. Sulit pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) dan
pengurusan surat-surat lainnya.
b. Sulitnya memasarkan produk
c. Ketersediaan bahan baku
d. Tingginya suku bunga dalam pengajuan kredit, walaupun sudah ada program
KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu dengan rata-rata 10 persen pertahun tetap suku
bunga yang ada di Indonesia dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara.
Data-data diatas kami dapatkan dari hasil Forum Group Discussion yang kami
lakukan oleh para penggiat UMKM di Sumatera Utara.
Kurangnya sosialisasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh
stakeholder dan masyarakat. Pemerintah Sumatera Utara seharusnya bisa mengikuti
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah membuat slogan “Jawa Barat Kahiji di
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Asean” dalam rangka MEA, untuk meningkatkan partisipasi wirausaha dalam
perekonomian Jawa Barat, dan membangun wirausaha Jawa Barat yang tangguh.
Studi Pustaka
Liberalisme adalah pendekatan dalam ilmu hubungan internasional yang secara ontologis
memiliki asumsi-asumsi dasar sebagai berikut. Pertama, pandangan positif tentang sifat
manusia, artinya dalam hukum alam sifat manusia adalah baik, rasional, dan mampu
bekerja sama. Kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif
dari pada konfliktual. Ketiga, percaya akan kemajuan. Keempat, negara pada hakikatnya
dibentuk oleh manusia, oleh karena itu memiliki sifat dasar yang sama dengan manusia
(Jackson Sorensen, 2013).
Negara yang menganut sistem demokrasi menurut pemahaman neoliberlisme, daya
tahan sebuah Negara ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat pendapatan perkapita
penduduk. Seperti yang telah menjadi perdebatan teori-teori pembangunan bahwa
kemakmuran hanya dapat dicapai jika membebaskan pasar dari intervensi negara
sehingga tercipta kompetisi dan akhirnya akan menghasilkan efisiensi dan produktifitas
ekonomi yang tinggi. Sehingga terciptanya masyarakat yang lebih terdiferensiasi, dan
perluasan kearah pluralism politik. Oleh sebab itu menurut ideology neoliberalisme,
persamaan kebebasan ekonomi setara dengan kebebasan politik.
Dengan kata lain, kebebasan dan pluralism politik hanya mungkin terjadi dalam system
ekonomi pasar bebas. Inilah yang disebut Przeworski sebagai transisi yang mengambil
strategi “Modernizatioan via internationalization”. Menurut strategi ini, demokrasi
menjadi stabil jika negara-negara yang mengalami transisi mengintegrasikan diri kedalam
sistem ekonomi dunia, yang dikombinasikan dengan peniruan ekonomi, politik, dan pola
budaya negara-nrgara kapitalis maju.
Tercermin dari beragam langkah-langkah strategis yang dicanangkan dalam cetak biru
dan hakikat dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sendiri, neoliberalisme sebagai
metamorfosa paradigma liberal merupakan ruh yang mendasari gerak semangat dari
terbentuknya komunitas ekonomi, neoliberalisme berasumsi bahwa entitas pasar
merupakan aktor yang paling relevan dan efektif dalam menentukan keberhasilan
pembangunan ekonomi didalam suatu negara. Sebaliknya, mereka memandang bahwa
intervensi negara dalam hal ini pemerintah terhadap perekonomian, melalui subsidi
misalnya, merupakan hambatan yang mendistorsi berjalannya mekanisme pasar.
Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualititatif. Sedangkan jenis
penelitiannya adalah deskriptif. Menurut Jhon W. Creswell, penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bersifat intepretatif dan menggunakan metode induktif. Dalam penelitian
kualitatif, peneliti akan lebih mengutamakan proses daripada hasil dengan jalan
memfokuskan diri pada proses pengumpulan dan analisis data dalam upaya untuk
mebangun abstraksi, konsep, hipotesis dan teori dari hal-hal yang lebih terperinci (Jhon
W. Creswell, 1994). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pengujian teori
Liberalisme dalam perdagangan bebas MEA. Karena penelitian ini merupakan Skim
Penelitian Dasar dalam Penelitian TALENTA program Lembaga Penelitian Universitas
Sumatera Utara.
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Hasil dan Pembahasan
Karakteristik Pancasila sebagai antitesa atas ideologi penjajahan didasari oleh prinsip
paling elementer yang menjiwai seluruh sila, yaitu gotong royong. Sehingga, Pancasila
secara mendasar berwatak kolektivistik. MEA, lazimnya skema regionalisme derivatif
konsesus Washington, mendasarkan seluruh hasil berbagai konferensi internasional
(termasuk pembentukan MEE dan WTO) pada upaya memuluskan jalannya persaingan
bebas di antara kekuatan ekonomi global. Tidak masalah seberapa besar perimbangan
kekuatan di antara mereka. Sebagaimana uraian di atas, prinsip persaingan bebas
merepresentasikan aspirasi kepentingan diri yang jelas-jelas berwatak individualis. MEA,
dengan demikian, berdasar pada individualisme sebagai prinsip paling elementer dari
seluruh aspek-aspek yang disepakati dalam Deklarasi Cebu.
Penggunaan dasar liberalisme filosofi berujung pada penerapan atas doktrin liberalisme
ekonomi berusia ratusan tahun itu. Pengintegrasian pasar bersama dalam skema
perdagangan bebas adalah anjuran yang senada disarankan Ricardo, bahwa perdagangan
bebas antar bangsa merupakan landasan paling ideal hubungan ekonomi antar negara.
Dinyatakan demikian karena diasumsikan dapat mempersatukan berbagai bangsa di
seantero jagad ke dalam satu ikatan (single market). Sehingga, hubungan di antara negara
akan menjadi efektif dan efisien yang dideskripsikan sebagai parameter yang identik
dengan kebebasan. Kembali, pada area normatif, terjadi pertentangan antara prinsip
gotong royong Pancasila yang berwatak kolektivistik dengan muatan liberalistik dalam
konsep MEA.
Quo Vadis Liberalisme
Penelitian dasar Talenta mengamanatkan perlunya pembuktian . disini kami menyoroti
neoliberalisme sebagai ibu kandung faham liberalisme sebagai dasar bekerjanya MEA.
Kerja sama di bidang ekonomi lingkup ASEAN ini haruslah kita telusuri pada kesediaan
masing-masing Negara untuk terlibat dalam pasar tunggal dengan menggunakan
pendekatan Negara pluralisme. Oleh karena penandatanganan MEA dilakukan oleh
pimpinan Negara-negara sejawat ASEAN. Pendekatan ini menyatakan :
1. Negara sub odirnasi pemerintah (goverment). Padahal, keberadaan pemerintahan tidaklah
sama tunduk kepada rezim pemilu, missal 5 tahun sekali dan pemerintahan yang sama
hanya boleh diulang sekali. Sangat bertolak belakang dengan pemahaman kita
terhadap sejarah yang tidak tunduk pada rezim pemili dan berdurasi nyaris
selamanya.
2. Demokrasi harus tegak. Secara domestic demokrasi adalah perintah konstitusi suatu
Negara. Lagi-lagi demokrasi tidak tunduk pada rezim pemili atau pemerintah, karena
melupakan salah satu aplikasi. Dengan demikian yang menjalankan demokrasi adalah
Negara. Secara eksternal, demokrasi tidak mempunyai dasar berpijak dan tempat
berlindung karena ketiadaan pemerintahan dunia.
3. Negara sebagai wasit. Amatlah tidak memungkinkanperan Negara yang begitu
penting sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk menjalankan
perintah mensejahterahkan rakyat; pasal 33 untuk menjaga aset-aset bangsa. agar
berkontribusi besar demi kemakmuran rakyat. Bagaimana peran yang sedemikian
penting dan strategis dapat terwujud dalam Negara yng tidak lebih hanya sebagai
“wasit” belaka.
Dari ketiga hal diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep Negara yang begitu besar
kewajibannya sebagai sarana memakmurkan kesejateraan rakyat. Kepada peran penuh
peluit belaka.
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Bahaya Eliminasi Negara
Pokok-pokok pikiran Negara pluralis yang menjalankan system pemerintahan neolib;
sesungguhnya telah bertentangan dengan keadaan kekinian kondisi ekonomi piltik
domestik maupun global:
1. Kondisi ekonomi politik domestik. Indonesia saat ini dikelilingi oleh begitu banyak
masalah penting, memprihatinkan dan mendesak. Jurang antara si kaya dan si miskin
yang tercemin dalam Indeks Gini semakin menganga. Data wwf yang menunjukan laju
angka perusakan hutan, masalah kedaulatan pangan, kedaulatan energi yang masih
jauh dari berdaulat. Justru kedua hal ini kita menjadi semakin tidak berdaulat.
2. Kondisi ekonomi politik global. Dalam keadaan dunia yang dinyatakan telah menjadi
“Global Village” ; dunia tanpa tapal batas; “the world is flat”. Pada kenyataannya
globalisasi itu sendiri masih merupakan konsep yang “abu-abu”. Diakui bahwa
memang perkembangan teknologi informasi, komunikasi, internet, transportasi telah
sedemikian maju sehingga memungkinkan pola hubungan antar Negara menjadi
sedemikian intensif, deras, padat. Tetapi fenomena itu semua tidaklah serta merta
perlu menyadarkan peran Negara, malahan semakin diperlukan kehadirannya. Guna
mengawal pola-pola hubungan dalam keadaan ketidakpastian phenomena globalisasi
dan ketiadaan pemerintahan dunia.
3. Ekonomi Konstitusi. Langkah cerdas adalah kembali kepada ekonomi konstitusi yang
berlandaskan Pancasila sekaligus secara cerdas membidik dan mengambil sisi baik
dari liberalisme yakni penekanan pada “ooperation”. Hal ini sekaligus memasukan
peran Negara sebagai pengawal konstitusi. Kandungan terpenting dari Negara adalah
kedaulatan yang amat diperlukan, untuk mensukseskan kerja-kerja besar NKRI.
Akhirnya kami menyimpulkan penerapan teori liberalisme, neoliberalisme dalam
kehidupan ekonomi politik Indonesia.
Ucapan Terima Kasih
Terimakasih penulis ucapkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara
sehingga penelitian ini dapat selesai. Adapun penelitian ini adalah hasil dari Penelitian
TALENTA dengan Skim Penelitian Dasar.
Kesimpulan
Nafas neoliberlisme terasa sangat kental sekali dalam proses integrasi ekonomi di
kawasan Asia Tenggara, dimana entitas pasar diagung-agungkan sebagai landasan gerak
perekonomian. Beragam hambatan yang membatasi pergerakan pasar perlahan-lahan
dihilangkan dalam upaya menuju terbentuknya
Masyarakat Ekonomi ASESAN.
Kebebasan begerak dari beragam faktor ekonomi menjadi inti dari integrasi ekonomi
ASEAN. Peranan pemerintah dalam perekonomian melalui proteksi yang menjelma
dalam berbagai bentuk hambatan perdagangan, subsidi dan intervensi secara bertahap
dihilangakan dalam proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini. Namun
demikian, fakta membuktikan bahwa entitas pasar tidak selamanya dapat bekerja dengan
sempurna tanpa celah. Krisis secara periodik yang tanpa henti melanda dunia
memperlihatkan dengan sangat jelas adanya kecacatan inheren yang melekat didalam
tubuh entitas pasar. Hakikat dari pasar adalah peranan utama dari keberadaan harga
relative dalam keputusan alokatif. Pada dasarnya, pasar memiliki empat kegagalan
mendasar yang menjadi landasan mengapa pada kenyataannya entitas ini tidak dapat
berperan sebagai cara yang paling efektif dalam mengelola perekonomian. Dalam
penelitian ini menyimpulkan penerapan teori liberalisme, neoliberalisme dalam
kehidupan ekonomi politik Indonesia perlu dikaji ulang karena teori ini bertentangan
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dengan ekonomi konstitusi sesuai yang termasuk dalam UUD 1945 dan juga
bertentangan dengan prinsip ekonomi gotong royong pada ideologi Pancasila.
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