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KATA PENGANTAR 
 
 

Perubahan-perubahan politik dan globalisasi ekonomi, pasca Perang Dingin menyediakan berbagai 
kesempatan sekaligus tantangan bagi upaya mencapai stabilitas, keamanan dan perdamaian. Seiring 
dengan perubahan ekonomi dan politik, berbagai peristiwa konflik dan kekerasan terus 
meningkatkan resiko keamanan yang bisa memepengaruhi kondisi kehidupan masyarakat di banyak 
negara. Perdamaian merupakan prasyarat fundamental untuk menghindari efek buruk dari berbagai 
konflik kekerasan dan sekaligus pondasi penting bagi upaya untuk mencapai tingkat yang substansial 
dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan manusiawi. 

Perang dan konflik pada dasarnya merupakan fenomena ekonomi-politik. Faktor politik dan faktor 
ekonomi berjalin berkelindan membentuk suatu dinamika yang pada satu sisi mempengaruhi pola-
pola konflik, kekerasan, dan pada sisi lain menyediakan peluang untuk mencapai perdamaian. Faktor 
ekonomi, misalnya, tidak hanya menjadi bibit-bibit bermulanya suatu konflik, tetapi juga bisa 
berperan sebagai kontributor penting dalam upaya mencapai resolusi konflik dalam mencapai 
perdamaian. Para filosof liberal klasik seperti Immanuel Kant dan Adam Smith telah menekankan 
bahwa hubungan komersial bisa membawa angin segar bagi perdamaian. Melalui perdagangan, dua 
pihak akan memiliki rasa saling ketergantungan dan kepentingan timbal-balik masing masing pihak 
bisa menjadi faktor yang menjembatani kepentingan dua pihak. Sebaliknya, konflik dengan kekerasan 
dan peperangan akan menyebabkan terganggunya hubungan perdagangan dan menyebabkan 
hubungan komersial dan investasi internasional mejadi lebih mahal. Dengan demikian sangat 
menarik apabila kita menaruh perhatian yang lebih besar pada bagaimana pengaruh ekonomi, 
terutama pengaruh sektor bisnis privat dalam mencegah konflik, menjembatani proses penyelesaian 
konflik dan berperan dalam proses pembangunan perdamaian pasca konflik. 

Perusahan-perusahaan swasta, terutama perusahaan multinasional sering terlibat baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam berbagai konflik internal suatu negara, perang sipil dan berbagai 
bentuk konflik dengan kekerasan lainnya. Sampai saat ini pandangan umum menyatakan bahwa 
perusahan-perusahaan ini lebih merupakan bagian dari problematika yang memicu konflik 
ketimbang menjadi pihak yang bisa menjadi kontributor penyelesaian konflik. Banyak penelitian 
menunjukkan bahwa perusahan-perusahaan swasta seringkali terlibat dalam membiayai pihak-pihak 
yang berkonflik dan memperdagangkan barang-barang yang dibutuhkan dalam konflik tersebut. 
Kisah mengenai  kiprah perusahaan multinasional dari Amerika Serikat  IT&T dalam memicu perang 
saudara di Chile tahun 1970an, kisah mengenai ‘blood diamond’ di Angola, sepertinya menjadi bukti 
yang memperkuat sinyalemen di atas. Meski demikian, seiring dengan semkin pesatnya laju 
globalisasi dan semakin kuatnya semangat untuk memperkuat tata kelola globalisasi (Global 
governance), mulai muncul upaya-upaya yang kuat untuk mendorong peran perusahaan-perusahaan 
swasta dalam upaya-upaya untuk mencapai dan mempertahankan perdamaian. 

Sektor bisnis swasta-baik perusahaan multinasional besar maupun usaha kecil dan mikro- terbukti 
sebenarnya juga memiliki peran potensial, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 



berkontribusi dalam mencegah dan mencapai penyelesaian berbagai konflik dengan kekerasan. 
Mantan Sekjen PBB Butrso Butros Ghali, misalnya, berpendapat bahwa peranan kelompok bisnis 
dalam proses resolusi konflik dan pencapai perdamaian sebagai “crucial for good and for ill”. Hal ini 
sebenarnya cukup logis mengingat sektor  bisnis swasta memeliki kapasaitas yang sering disebut 
sebagai “peace devident” yang bisa mengantar pada proses rekonsiliasi dan resolusi konflik. 

Selain sektor bisnis swasta, media massa juga sangat potensial dalam upaya mencapai resolusi konflik 
dan perdamaian. Media massa, melalui laporannya yang akurat dan bertanggung jawab bisa 
meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan 
partisipatif, sekaligus menyampaikan berbagai tuntutan dan keinginan masyarakat. Fungsi-fungsi 
media yang demikian ini merupakan unsur penting dalam mencegah munculnya konflik dengan 
kekerasan. Memang seringkali media massa juga menjadi faktor negatif dalam konflik manakala 
media massa menyebarkan berita yang provokatif dan propaganda yang meningkatkan ketegangan 
diantara pihak-pihak yang berkonflik, karena doktrin media yang menyatakan bahwa good news is bad 
news. Media massa bisa didorong menjadi pihak yang member sumbangan yang positif bagi 
perdamaian, apabila pemberitaan dilandasi dengan standar etika professional (kode etik), keakuratan 
informasi,  dan dukungan sumber daya yang memadai. Media massa, baik konvensional maupun non 
konvesional, baik nasional maupun lokal, harus didorong untuk tujuan mengurangi potensi 
terjadinya konflik kekerasan. 

Konferensi nasional ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan ruang diantara para 
pemangku kepentingan, kelompok-kelompok bisnis, pegiat media massa, akademisi, dan organisasi 
non pemerintah untuk berdiskusi dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan 
mendalam mengenai peranan sektor bisnis dan media dalam resolusi konflik dan promosi 
perdamaian.  

Selain itu konferensi ini diharapkan menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk 
mengembangkan kerangka kerja dan  mencari formulasi terbaik untuk mengembangkan peranan 
kelompok bisnis dan media massa dalam konflik kekerasan dan upaya mencapai perdamaian. 

 

Editor 

Aryanta Nugraha 

Puji Lestari 
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ASEAN-BLOGGER DAN PEMBANGUNAN KOMUNITAS ASEAN 
Oleh 

Anik Yuniarti 
Prodi Ilmu Hubungan Internasional  

UPN “Veteran” Yogyakarta 
Email: ayun_sip@yahoo.com 

Abstrak 

Tantangan terberat dalam menciptakan komunitas ASEAN adalah bagaimana menggerakan 
penduduk di setiap negara anggota ASEAN untuk berperan aktif dalam mencapai terwujudnya 
Komunitas ASEAN 2015. Untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015 tidak cukup jika hanya 
dibebankan kepada pemerintah setiap negara ASEAN saja. Diperlukan partisipasi aktif dari setiap 
masyarakat ASEAN demi tercapainya Visi ASEAN Community 2015. Langkah mencerdasan 
setiap penduduk ASEAN terkait rencana serta konsep Komunitas ASEAN 2015 ini sangat 
diperlukan dan perlu mendapat dukungan serta kontribusi dari setiap penduduk yang berdomisili 
di negara-negara ASEAN. Dalam menggerakan masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan visi 
Komunitas ASEAN 2015, memerlukan suatu media yang dapat memfasilitasi setiap ide maupun 
kritik dari masyarakat ASEAN. ASEANBlogger, sebagai salah satu media yang telah ada, dapat 
memberikan peran yang sangat besar demi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. 

Kata kunci: ASEAN Blogger, komunitas ASEAN 

Pendahuluan 

Perkembangan ASEAN dari sebuah asosiasi menjadi suatu community memberikan konsekuensi 

mendasar yg harus diwujudkan.  Komunitas ASEAN yang diharapkan terwujud tahun 2015  

mencita-citakan adanya masyarakat Asia Teggara yang bersatu dan hidup berdampingan secara 

damai, aman dan sejahtera. Selain itu ASEAN Community juga diharapkan lebih bisa 

memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam arti bahwa hasil-hasil yang telah dicapai ASEAN 

harus bisa dinikmati masyarakat secara luas. Dalam hal ini ASEAN bisa menjadi lebih 

berorientasi kepada masyarakat (people oriented). Sebagai sebuah komunitas,  masyarakat ASEAN 

juga diharapkan bisa menjadi caring and sharing community. 

Untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015 tidak cukup jika hanya dibebankan kepada 

pemerintah setiap negara ASEAN saja. Oleh karenanya guna mewujudkan Komunitas ASEAN 

2015 yang meliputi tiga pilar; yaitu ASPC, AEC dan ASCC; diperlukan partisipasi aktif dari setiap 

masyarakat ASEAN demi tercapainya kawasan ASEAN yang benar-benar kondusif. Indonesia 

selaku negara yang menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011 ini dan dengan sumber 

daya manusianya yang terbesar di kawasan ASEAN, sudah sewajarnya jika masyarakat Indonesia 

mampu untuk menjadi motor panggerak untuk mengobarkan semangat Komunitas ASEAN 

2015 kepada setiap negara mitra dalam ASEAN. Dalam menggerakan masyarakat untuk berperan 

aktif, tentu saja memerlukan suatu media yang dapat memfasilitasi setiap ide maupun kritik dari 
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masyarakat. Salah satu media yang ada adalah ASEANBlogger. Bercermin dari perkembangan 

teknologi informasi yang begitu cepat merambah masyarakat saat ini, internet merupakan media 

yang sangat efektif dalam mendapatkan simpati orang dalam melakukan suatu kegiatan.   

Makalah ini hendak mendeskripsikan peran ASEAN blogger sebagai salah satu media yang 

telah ada dalam pembangunan Komunitas ASEAN 2015 

Komunitas ASEAN dan tantangan 

Pertemuan Puncak ASEAN ke-9, tanggal 7 Oktober 2003, di Bali, yang menghasilkan 

Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) telah menetapkan terbentuknya 

Komunitas ASEAN (ASEAN Community).  Komunitas ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, 

ASEAN Political Security Community  (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN 

Socio-Cultural Community (ASCC) yang saling mengikat dan memperkuat untuk mencapai 

tujuan bersama demi menjamin perdamaian yang dapat dipertahankan, stabilitas dan 

kemakmuran yang terbagi di kawasan Asia Tenggara. (ASEAN, 2006: 15)  

Lebih lanjut, pada ASEAN Summit ke-12 di Cebu Filipina, 13 Januari 2007, para 

pemimpin ASEAN  bersepakat untuk memiliki komitmen menciptakan One Caring and Sharing 

Community pada 2015, lima tahun lebih awal dari yang dicanangkan di Kuala Lumpur pada tahun 

1997, dan melakukan sosialisasi agar rakyat ASEAN  memiliki ”Rasa Kekitaan” (We Feeling). 

Dengan bahasa lain, bahwa Pergeseran ASEAN dari sebuah asosiasi menjadi community, 

mensyaratkan ASEAN lebih menekankan pembangunan ”Sense of Community” diantara negara-

negara anggotanya   Komunitas ASEAN akan diwarnai pencapaian kerjasama, solidaritas 

bersama melawan kemiskinan dan menikmati rasa aman termasuk keamanan insani (human 

security). 

Visi  Asean 2015 mengandung makna bahwa dengan pembentukan ASEAN Community 

2015, ASEAN merupakan  sebuah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bersatu, 

berpandangan ke depan, hidup dalam suasana  damai, stabil dan sejahtera, terikat dalam sebuah 

kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan dalam komunitas yang saling peduli. ASEAN 

adalah “As a concert of  Southeast Asia Nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, 

bonded together in partnership in  dynamic development and in a community of caring societies”  (APSC 

Blueprint). 

Adapun yang menjadi karakter dari Komunitas ASEAN 2015 adalah : 

1. Semakin besarnya keterkaitan dan interaksi di bidang politik dan keamanan. 

2. Adanya pasar tunggal dan basis produksi dengan aliran bebas barang, jasa investasi, 

tenaga kerja terampil dan aliran bebas modal.  
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3. Sebuah masyarakat yang lebih peduli dan berbagi yang menitik-beratkan pada 

pembangunan sosial, pendidikan dan pengembangan SDM, kesehatan masyarakat, 

kebudayaan dan informasi, dan perlindungan lingkungan 

Proses pencapaian community building di ASEAN dilakukan dengan komitmen penuh 

terhadap  “a people-oriented ASEAN”, dimana ASEAN akan melibatkan semua komponen 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan komunitas ASEAN. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Rudolfo Saverino : 

we encouraged all sectors of the society to participate actively in the community building process. We 
emphasized the need to enhance the sense of community among ASEAN peoples and to promote the 
awareness of ASEAN in our partners and the world at large. In this connection, we commended the 
adoption of Communication Plans for the three Community Pillars (Rudolfo Saverino, 
http://asean2010.vn/asean_en/ news/46/2DA86A) 

Dengan kata lain strategi untuk menghadapi tantangan dan peluang dari pembentukan ASEAN 

Community adalah dengan lebih membumikan ASEAN. Artinya bahwa pencapaian dari sebuah 

pembentukan kerjasama ASEAN harus benar-benar bisa melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkannya dan juga harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ASEAN. Dengan kata 

lain, ASEAN harus lebih berorientasi kepada masyarakat (people oriented). Sudah saatnya 

ASEAN menggeser karakteristik ASEAN yang lebih berorientasi pada elit. Sebagian masyarakat 

ASEAN oleh karena kurangnya informasi masih beranggapan bahwa kerjasama ASEAN hanya 

berupa kerjasama antar pejabat negara-negara ASEAN dan hanya  menguntungkan kalangan elit 

semata. 

Perkembangan yang terjadi di ASEAN dengan disepakatinya pembentukan Komunitas ASEAN 

yang lebih menekankan pada masyarakat dan juga pembentukan piagam ASEAN belum 

sepenuhnya diketahui masyarakat. Kertidak-tahuan masyarakat inin disebabkan karena mereka 

kurang mendapat akses informasi, selain itu juga disebabkan oleh terbatasnya peran pemerintah 

dalam mensosialisasikan peluang dan tantangan dari kerjasama ASEAN kepada masyarakat.  Hal 

ini menjadikan masyarakat ASEAN kurang dapat mendukung semangat pembentukan 

masyarakat ASEAN.  

Tantangan terberat dalam menciptakan komunitas ASEAN adalah bagaimana 

menggerakan partisipasi aktif masyarakat ASEAN dalam mencapai terwujudnya Komunitas 

ASEAN 2015. Masyarakat ASEAN merupakan penduduk dengan beragam kebudayaan yang 

tentunya memerlukan suatu visi bersama untuk mampu menyatukan dan mencapai suatu tujuan 

bersama. Langkah mencerdasan setiap penduduk ASEAN terkait rencana serta konsep 

Komunitas ASEAN 2015 sangat diperlukan dan perlu mendapat dukungan dan kontribusi dari 
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setiap penduduk yang berdomisili di negara-negara ASEAN. Namun, akibat rendahnya kualitas 

sumber daya manusia serta sulitnya akses informasi di beberapa negara anggota ASEAN, gerakan 

untuk mencerdaskan seluruh penduduk negara yang tergabung dalam wadah ASEAN agar 

mengetahui dan mengerti  konsep Komunitas ASEAN tidaklah mudah. Masih banyak 

masyarakat di negara-negara ASEAN yang belum mengetahui apa itu ASEAN, meski ASEAN 

telah dibentuk sejak tahun 1967.  Sebagian orang masih menganggap organisasi ini belum 

melakukan apa-apa dan sebagian lain tidak tahu perkembangannyang terjadi di ASEAN. Selain 

itu ASEAN juga masih dipandang sebagai organisasi yang terlalu elitis. 

 

ASEAN-BLOGGER  : Mengapa penting ? 

Selama ini, terdapat persepsi di  kalangan masyarakat bahwa ASEAN adalah organisasi yang 

cenderung bersifat eksklusif dan berorientasi elitis. Untuk itu, memang terdapat kebutuhan 

mendesak untuk mengambil langkah-langkah yang terukur dan terencana agar persepsi tersebut 

tidak ‘persist’, karena memang pada akhirnya masyarakatlah yang akan memperoleh manfaat dari 

program-program kerjasama ASEAN sekarang dan di masa yang akan datang.  

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan ASEAN Awareness, blogger memiliki peran 

penting, baik sebagai personal maupun sebagai anggota komunitas dalam memanfaatkan media 

blog untuk menyebarluaskan informasi yang efektif tentang berbagai hal yang terkait dengan 

perkembangan ASEAN. Kemampuan menyampaikan informasi secara referal, global dan aktual 

menjadi keunggulan utama blog sebagai “new media”. 

Blogger sebagai new media dalam hal ini memiliki peran yang sama dengan media massa yang 

lain. Menurut Harold D. Laswell (1936) ada empat fungsi sosial media massa: 

1. Pengamatan sosial (social surveillance). 

Media massa hendaknya menyebarkan infor-masi dan interpertasi yang obyektif 

mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial 

dengan tujuan melakukan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

2. Korelasi sosial (social correlation). 

Media massa hendaknya memberikan informasi dan interpretasi yang meng-

hubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya atau antara satu 

pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus. 
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3. Sosialisasi(socialization). 

Media massa hendaknya mewariskan nilai-nilai (yang baik) dari satu generasi ke 

generasi lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. 

4.  Hiburan (entertainment). 

Media massa juga mempunyai tugas untuk memberikan hiburan (yang sehat) dan 

kesenangan kepada masyarakat. 

 

Pembentukan ASEAN Blogger yang dimulai dengan inisiatif blogger di tanah air ini karena 

kedudukan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dalam arti penduduk, luas wilayah, 

maupun secara ekonomi.  Oleh karena itu, bagi para blogger Indonesia keberhasilan ASEAN 

adalah keberhasilan yang perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia.  

Ditambahkan, bahwa kedudukan Indonesia sebagai pengguna paling aktif media sosial bukan 

hanya di kalangan negara-negara ASEAN, tetapi juga pada tingkat dunia. 

Setiap kabar dan informasi yang disampaikan melalui blog akan menjadi referensi berharga, 

tidak hanya terbatas pada pembaca blog bersangkutan tapi juga bagi masyarakat secara 

keseluruhan. Sajian berita dan informasi yang diberikan dapat menjadi rujukan berarti bagi 

rencana aksi selanjutnya. Dengan mewartakan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita, penulisan 

di blog dan jejaring sosial media lainnya menjadikan blog dan sosial media sebagai “suara baru” 

dengan spirit egaliter didalamnya yang memberikan kontribusi yang bermanfaat bagimasyarakat. 

Gubernur DIY dalam sambutan pembukaan Sarasehan ASEAN blogger di Yogyakarta 

yang disampaikan oleh Wagub Sri Paduka Paku Alam IX menyatakan bahwa media massa, 

termasuk media sosial seperti facebook, blog maupun twitter merupakan unsur utama dalam 

penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas. Anggota masyarakat tidak lagi dibatasi oleh 

kebijakan redaksional seperti dalam media mainstream, tetapi dapat langsung memproduksi dan 

menyebarluaskannya. 

Dalam kaitan inilah, dapat dipahami jika Ditjen KSA Kemlu RI berinisiatif menggandeng 

Komunitas Blogger untuk turut serta menyebarluaskan perkembangan ASEAN dan mendorong 

upaya untuk meningkatkan komitmen masyarakat di Indonesia dan negara-negara ASEAN guna 

membantu mensosialisasikan pembentukan Komunitas ASEAN yang didasarkan pada tiga pilar, 

yaitu kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, dan kerja sama sosial budaya. Upaya 

ini pada hakekatnya sejalan dengan bunyi Pembukaan Piagam ASEAN yang secara tegas 

menyebutkan tentang komitmen masyarakat (We, the Peoples) dalam membentuk komunitas 

ASEAN. 
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Pasca disepakatinya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008, ASEAN telah 

berubah menjadi suatu organisasi baru dengan aturan hukum yang jelas dan memiliki legal 

personality, menuju terbentuknya suatu Komunitas ASEAN 2015 yang didasarkan pada tiga pilar 

yaitu politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya.Bahwa sejalan dengan perkembangan yang 

terjadi ini, kepemilikan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ASEAN menuju dan paska 

pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dirasakan penting untuk mendorong partisipasi berbagai 

lapisan masyarakat tak terkecuali blogger Indonesia dalam proses pembangunan Komunitas 

ASEAN. Dalam hal ini ASEAN blogger Indonesia sepakat untuk: 

Pertama, membantu upaya-upaya memperkuat integrasi ASEAN yang bersifat kerakyatan 

(people centred) dan mendorong interaksi ASEAN dengan masyarakatnya yang lebih 

mendekatkan mereka satu sama lain. 

Kedua, memberikan masukan bagi berbagai kebijakan dan kerjasama pilar-pilar ASEAN 

bagi peningkatan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. 

Ketiga, menjembatani komunikasi di antara  blogger dan partisipasi public di antara rakyat 

di negara-negara ASEAN melalui blog dan sosial media serta kegiatan offline. 

Keempat, menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendorong pelibatan blogger dan 

masyarakat agar memiliki rasa kepemilikan dan keinginan yang kuat untuk berpartisipasi 

dalam kerangka kerjasama ASEAN. 

Kelima, membentuk sebuah wadah bagi para blogger untuk menampung dan 

menyampaikan aspirasi serta -melaksanakan  berbagai kegiatan terkait ASEAN yang kami 

beri nama Komunitas Blogger ASEAN-Indonesia atau ASEAN Blogger Community Chapter 

Indonesia dengan alamat blog http://aseanblogger.com.  Keanggotaan Komunitas bersifat 

inklusif, mewakili Komunitas ataupun pribadi. 

Kelima point Deklarasi ASEAN-blogger ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal Sepuluh Mei 

Dua Ribu Sebelas oleh para blogger Indonesia dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal 

Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Djauhari Oratmangun. 

Seusai pembacaan dilakukan penandatanganan Deklarasi oleh perwakilan sejumlah blogger serta 

inisiator kegiatan IDBlognetwork. Pada kesempatan itu pula diluncurkan akun twitter 

@aseanblogger selain situs www.aseanblogger.com. 
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Dalam kerangka mewujudkan ASEAN Community, keterlibatan semua pihak mutlak 

dibutuhkan. Partisipasi masyarakat luas merupakan hal yang sangat penting, seperti disampaikan 

oleh Dirjen Kerjasama ASEAN, Djauhari Oratmangun: "Semua pihak harus terlibat, termasuk 

masyarakat. Tentu peran media massa untuk memperkenalkan bahwa adanya komunitas ASEAN 

kepada publik sangat dibutuhkan.” 

Lebih Lanjut, dalam kata sambutannya, Dirjen Kerjasama ASEAN menyatakan : 
“Saya menyambut baik baik inisiatif para blogger Indonesia untuk melibatkan seluruh 
lapisan masyarakat dalam proses pembentukan Komunitas ASEAN melalui medium blog 
dan sosial media serta berbagai kegiatan offline yang dilakukannya dalam wadah ASEAN-
Blogger Community Indonesia. Upaya ini merupakan langkah konkrit pelibatan 
masyarakat, agar mereka semua memilki rasa kepemilikan dan keinginan yang kuat untuk 
berpartisipasi. Karena pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menjadi yang pertama, dan 
yang paling utama mendapatkan keuntungan dari inisiatif ini”. 

 
Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan peran blogger untuk mempublikasikan dan 

mensosialisasikan hubungan erat antar negara ASEAN serta memberikan pengertian terhadap 

penduduk di kawasan Asia Tenggara tentang komunitasASEAN 2015 lewat media blog atau 

media lain sebagai penyalur pendapat. Sehingga diharapkan terjalin kerja sama dua arah yang 

serasi dan saling berperan antara satu dengan lainnya. 

Komunitas blogger ASEAN harus dibentuk agar banyak masyarakat di Asia Tenggara ini 

mengetahui bahwa peran blogger sangatlah penting dalam membina hubungan baik, dan saling 

bekerjasama di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Para blogger di 

tanah air menginginkan agar ASEAN tidak hanya merupakan forum para elitis, diplomat dan 

pemerintah saja, tetapi juga hubungan dan komunikasi di antara rakyat.(Hazairin Pohan, kompas) 

Peran ASEAN Blogger 

Secara umum, untuk mewujudkan suatu Komunitas ASEAN 2015, konsep pembentukan tiga 

komunitas ASEAN yaitu ASPC, AEC dan ASCC harus secara sinergis dilakukan oleh segenap 

masyarakat ASEAN. Dalam hal ini, ASEANBlogger dapat memberikan kontribusi dengan 

menjadi media yang aktif dengan menambahkan beberapa fitur dalam blog yang telah tersedia 

seperti forum diskusi, katalog produk, penerbitan buletin, hingga menginisiasi suatu konferensi 

yang ditujukan untuk setiap pemuda ASEAN. 

Tentu akan banyak tantangan atau rintangan yang dihadapi, mengingat hubungan baik 

antar negera ASEAN masih berada di tingkat pemerintahan, dan belum di tingkat rakyat atau 

akar rumput. Perlu publikasi terus menerus, dan penyadaran akan pentingnya hubungan di 
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berbagai bidang antar rakyat dalam negara ASEAN. Terutama tiga pilar penting, yaitu: politik 

keamanan, ekonomi dan sosial budaya. 

Dalam tataran lebih lanjut dapat dikatakan bahwa ASEANblogger sangat diharapkan 

berpotensi mendukung cita-cita Asia Tenggara bersatu yang terwadahi dalam sebuah Komunitas 

ASEAN  yang memiliki visi bahwa masyarakat negara-negara ASEAN dapat hidup 

berdampingan secara damai,  rukun, tentram dan makmur serta hidup dalam lingkungan yang 

aman dan stabil. ASEAN blogger diharapkan mendukung terbentuknya  g caring and sharing 

community. 

Dalam menciptakan Komunitas ASEAN dalam bidang politik dan keamanan, 

ASEANBlogger dapat mengambil peran sebagai media penyalur informasi mengenai kebijakan 

politik yang diambil oleh setiap negara anggota ASEAN dan juga kebijakan politik yang telah 

disepakati bersama oleh semua negara anggota ASEAN. Penyaluran informasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan media web yang telah tersedia, maupun dengan menerbitkan tabloid atau 

buletin. Penyaluran informasi ini sangat penting untuk dilakukan guna mencerdaskan masyarakat 

ASEAN akan perkembangan setiap kesepakatan politik yang terjadi, sehingga masyarakat akan 

mempunyai kesadaran untuk menciptakan suasana perpolitikan yang kondusif dan stabil di 

seluruh kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga penting demi terciptanya keamanan dalam 

bermasyarakat di seluruh kawasan Asia Tenggara. 

Selain itu, ASEANBlogger juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi kalangan professional, 

akademis maupun masyarakat umum untuk memberikan solusi dari permasalahan yang kerap 

muncul dalam bidang hukum, politik dan keamanan, seperti korupsi maupun isu terorisme. 

Melalui ASEANBlogger, masyarakat di setiap negara anggota ASEAN dapat melalukan 

pertukaran informasi maupun ide untuk memecahkan masalah yang mungkin muncul dalam 

pemerintahan suatu negara anggota ASEAN. Masyarakat Indonesia sendiri, sebagai masyarakat 

dari suatu negara demokrasi terbesar di kawasan ASEAN, dapat melakukan pertukaran informasi 

mengenai sistem demokrasi dengan penduduk dari negara di kawasan ASEAN lainnya .  

Peran blogger sangat penting dalam memberikan informasi, dan mengkomunikasikan hal-

hal yang menjadi semangat baru untuk menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap 

perbedaan yang ada seperti sistem politik dan kenegaraan, keberagaman berbagai dimensi dapat 

menjadi sumbangan yang paling berharga untuk tercapainya stabilitas keamanan dan politik di 

kawasan Asia Tenggara. Adanya rasa aman akan lebih memudahkan negara-negara yang 

tergabung di ASEAN menaikkan hasil devisa mereka dan tentu saja memakmurkan rakyatnya. 

Sosialisasi program-program ASEAN di kalangan masyarakat untuk memiliki rasa 

kesetiakawanan dan identitas dirasakan krusial mengingat seringnya perbedaan pendapat antar-



 
 

60 
 

negara dalam soal-soal politik, ekonomi dan social budaya yang menimbulkan pergesekan dan 

bahkan cyber-war. Oleh karenanya peran blogger sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan 

meredakan tantangan yang terjadi dalam kerjasama ASEAN tersebut : 

ASEAN is the verge of crucial challenges that this sub-regional cooperative organization cannot survive 
in the globalization era without support from its people. Therefore, the ASEAN Charter has mandated 
all ASEAN member-countries to do their utmost to make ASEAN relevant, useful, and felt among 
its people.” 

The participation of bloggers is crucially important since our contemporary world and ahead depends 
heavily IT communications, and in particular, the task he expected from Indonesian bloggers is to spread 
all positive direction ASEAN is now pursuing in speeding up the establishment an ASEAN 
community-type cooperation in the Southeast Asia sub-regional in 2015.” 

 
Konsep yang kedua adalah pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Konsep ini 

diharapkan mampu meningkatkan kondisi perekonomian di setiap negara ASEAN, sehingga 

kawasan Asia Tenggara mampu menjadi kawasan dengan kekuatan ekonomi yang diperhitungkan 

oleh dunia. Demi menyukseskan tercapainya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, 

ASEANBlogger dapat berkontribusi dengan memperkenalkan produk-produk khas bernilai 

ekonomi yang menjadi unggulan dari setiap negara ASEAN. Melalui media web ASEANBlogger 

yang telah tersedia, dimungkinkan untuk ditambahkannya forum katalog online mengenai 

produk-produk yang berasal dari negara-negara ASEAN. Dengan langkah ini, diharapkan 

produk-produk yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat lebih dikenal baik oleh masyarakat 

ASEAN itu sendiri, dan juga oleh masyarakat dunia. 

Terkait dengan manfaat pembentukan Komunitas ASEAN 2015, Anggito Abimanyu, 

menyampaikan tentang pentingnya pemahaman tentang ASEAN dan manfaatnya bagi 

masyarakat. Dikemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan regional, 

muncul kompetisi yang menuntut semua negara untuk dapat beradaptasi terhadap perkembangan 

yang terjadi, antara lain melalui kerjasama antar negara. Dalam kompetisi ini setiap negara 

dituntut untuk memiliki daya saing agar tetap dapat terus bertahan. Ia menyambut baik upaya 

Ditjen Kerjasama ASEAN dalam menyebarluaskan perkembangan kerjasama ASEAN sebagai 

salah satu langkah untuk menyiapkan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan yang 

berlangsung di sekitarnya. Lebih lanjut dikatakannya pula bahwa blogger pun berperan dalam 

mendorong kemampuan daya saing masyarakat lewat informasi yang disebarluaskan lewat 

blognya. 

Terkait peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi dan sosial 

budaya di masyarakat, Joko Dwiyanto memaparkan pengalaman Pemprov DIY  membangun 
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kemitraan kota kembar Yogyakarta-Kyoto. Dengan potensi sosial budaya yang dimiliki DIY, 

Pemprov berupaya memaksimalkan berbagai situs bersejarah sebagai daerah tujuan wisata, 

meningkatkan industri kreatif di bidang seni dan budaya, dan melakukan pertukaran tenaga ahli. 

Langkah konkrit yang dilakukan antara lain dengan pengiriman misi kesenian, pemberian hibah 

gamelan, pengiriman instruktur seni dan pengiriman pelajar ke Yogyakarta. Terkait blogger, 

Pemprov DIY mengapresiasi peran blogger dalam mempromosikan Yogyakarta melalui berbagai 

tulisan di blog dan secara aktif melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan di dunia maya, 

khususnya ketika terjadi musibah bencana alam. Berkat dukungan blogger, upaya Yogyakarta 

untuk melakukan memulihkan ekonomi dan industri pariwisatanya pasca bencana alam dapat 

segera dilakukan. 

Terkait dengan pengembangan industri kreatif dalam kerangka kerjasama ASEAN, Iman 

Brotoseno memaparkan peran industri kreatif dan upaya meninggalkan ketergantungan ekonomi 

dari sektor migas dan sumber daya alam lainnya. Industri kreatif merupakan kegiatan yang tidak 

akan pernah habis dimana gagasan dan ide menjadi kunci utama dalam industri kreatif. Melalui 

industri kreatif dapat dilakukan peningkatan citra dan brand Indonesia di dunia internasional dan 

mempengaruhi persepsi konsumen mengenai produk khas suatu negara. Untuk itu Blogger yang 

terbiasa dengan teknologi informasi memiliki kesempatan besar untuk terjun dalam industri 

kreatif dan menyerap SDM kreatif di bidang periklanan, desain, arsitektur, film dan sebagainya. 

Untuk itu pula, dukungan dan peran serta pemerintah sangat diharapkan guna memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif di Indonesia. 

Gubernur DIY dalam sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Wagub Sri Paduka 

Paku Alam IX menyatakan bahwa media massa, termasuk media sosial seperti facebook, blog 

maupun twitter merupakan unsur utama dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat 

luas. Anggota masyarakat tidak lagi dibatasi oleh kebijakan redaksional seperti dalam media 

mainstream, tetapi dapat langsung memproduksi dan menyebarluaskannya. 

Selain itu, selama ini pemahaman daerah mengenai ASEAN masih terbatas pada isu-isu 

sengketa perbatasan dan klaim warisan budaya bangsa, padahal banyak peluang yang dapat 

dikembangkan sebagai kerjasama ekonomi dan pembangunan di antara Negara-negara anggota 

ASEAN.  

Terkait dengan perlindungan HAKI bagi karya-karya intelektual, Risa Amrikasari 

menjelaskan mengenai perlunya pemahaman mengenai perlindungan HAKI kepada masyarakat, 

khususnya blogger yang sehari-hari akrab dengan teknologi informasi. Risa menyambut baik 

inisiatif Ditjen Kerjasama ASEAN dalam menyelenggarakan sarasehan blogger sebagai salah satu 

cara memberikan pemahaman tentang HAKI ke publik melalui blogger. Dengan kapasitas 
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blogger dalam memanfaatkan media blog dan sosial media, blogger dapat ikut serta mendorong 

inisiatif masyarakat dalam menciptakan kreasi dan karya intelektual yang memiliki hak ekonomi 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. 

Dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya, blogger dapat berperan lewat pilar 

sosial-budaya, khususnya menyangkut Promoting of ASEAN awareness and sense of community. Dalam 

kaitan ini blogger dapat berfungsi sebagai pembentuk opini publik dan penggerak massa dalam 

menyikapi permasalahan intra-kawasan. Blogger memiliki peran strategis dan dapat bertindak 

sebagai “ambassador-ambassador” di dunia maya. 

Dengan semakin canggih dan masifnya penggunaan internet dan perangkat media sosialnya 

seperti cable television, blog, email, twitter, dan facebook membuat komunikasi antar personal 

semakin mudah. Seolah-olah batas negara kini tiada lagi, internet menyatukan kita manusia di 

seluruh dunia. Para blogger dapat dengan mudah saling terhubung, dan berkomunikasi dengan 

blogger dari negara ASEAN lainnya. Tentu saja kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah 

satu syarat penting agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dalam bahasa internasional. 

Komunitas Blogger ASEAN sendiri sudah mulai bergerak dengan melakukan berbagai 

kegiatan penyadaran tentang ASEAN seperti tampak dari kegiatan “Workshop dan Pameran 

Foto Blogger ASEAN” yang diselenggarakan pada tanggal 6 -7 Agustus 2011 lalu di Museum 

Bank Mandiri Jakarta 

Dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya, ASEANBlogger dapat memfasilitasi 

program konferensi antara pemuda di kawasan ASEAN yang bisa digunakan sebagai ajang 

pengenalan budaya, sekaligus juga sebagai forum diskusi untuk membahas isu-isu sosial 

kemasyarakatan yang muncul di kawasan Asia Tenggara. Pertukaran ide dalam memecahkan 

masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain 

sebagainya sangatlah diperlukan guna menginsiprasi masyarakat dikawasan yang lain untuk secara 

mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak menutup kemungkinan, ajang ini juga bisa 

dimanfaatkan untuk membahas isu politik dan ekonomi untuk menunjang pula konsep 

terbentuknya ASPC dan AEC. Selain itu, demi terciptanya suatu masyarakat ASEAN yang 

memiliki nilai dan norma yang bersifat universal dikawasan ASEAN, forum diskusi mengenai 

nilai serta norma yang harus di kembangkan dalam bersosialsiasi dan bermasyarakat juga sangat 

diperlukan. 

Terkait dengan upaya masyarakat menyangkut tanggap bencana, Ahmad Nasir menjelaskan 

pengalamannya dalam membentuk komunitas Jalin Merapi yang sangat responsif dalam 

membantu masyarakat menghadapi musibah bencana alam. Dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang ada di lapangan, berbagai perkembangan dan koordinasi 
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penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih teratur. Inisiatif yang dilakukan komunitas 

baik secara online maupun offline ini terbukti dapat berjalan baik dalam menggerakkan 

masyarakat untuk secara bersama-sama bergotong royong mengatasi musibah dan menutup 

kelemahan pemerintah yang terlambat dalam menangani dampak bencana karena alasan 

birokratis. 

Terkait dengan hubungan pusat dan daerah, Kholik Arif menyampaikan bahwa selama ini 

masih terdapat jarak dalam komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga apa yang 

disampaikan pemerintah pusat seringkali tidak dapat dipahami oleh daerah begitupun sebaliknya. 

Kendala ini tentu saja menyulitkan pemerintah daerah untuk bergerak, terlebih untuk daerah-

daerah yang masuk dalam ketegori daerah tertinggal. Sebagai contoh, apa yang disuarakan 

pemerintah pusat dalam beberapa program kerjasama yang terkait dengan integrasi ASEAN, 

banyak yang tidak dapat dipahami oleh daerah dan belum bisa dirasakan manfaatnya secara 

langsung oleh masyarakat daerah. Untuk itu, guna menyelaraskan apa yang dikomunikasikan, 

pemerintah pusat diharapkan dapat menyampaikan program-program yang lebih sederhana dan 

membumi, termasuk salah satunya dengan melibatkan peran serta blogger. 

Penutup 

Pembentukan Komunitas Blogger ASEAN Indonesia pada 10 Mei 2011kiranya dapat dijadikan 

momentum bagi ASEAN untuk lebih banyak lagi melibatkan peran serta masyarakat dalam 

proses pembentukan KomunitasASEAN. Sehingga Komunitas ASEAN yang terbentuk nanti 

akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat di kawasan dan global. 

Tak dapat dipungkiri bahwa  peran blogger untuk mewujudkan komunitas ASEAN 2015 

sangat penting. Blogger, dengan segala aktivitasnya sebagai produsen informasi dalam segala 

bentuknya (tulisan, gambar, suara, animasi ataupun film), memiliki peran penting dalam 

mengkomunikasikan dan menginformasikan suatu hal. Kekuatan informasi, menjadi kekuatan 

sangat penting saat ini. Siapa yang menguasai informasi, maka dia yang akan menang, dan 

menjadi pemenangnya. 

Di tengah popularitas media sosial seperti Facebook dan Twitter, blog tetap menjadi 

pilihan terbaik untuk menyampaikan pesan atau informasi ke publik. Fungsi dan peran kontrol 

para blogger, dan komunitasnya dapat memainkan fungsi dan peran kontrol atas kebijakan-

kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan, dan langkah-langkah 

teknis menuju komunitas ASEAN 2015. 
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