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A. Pendahuluan 

Baru saja rasanya kita berhasil membentuk sebuah Negara nasional yang diberi 
nama Republic Indonesia, kini bentuk Negara kebangsaan yang kita yakini sebagai satu 
hal yang abadi itu ternyata secara berangsur sudah mengalami perubahan. RI yang 
diproklamirkan tahun 1945 itu, tidak lama lagi akan melebur ke dalam satu bentuk 
system baru yakni Asean Community yang rencana akan segera diwujudkan pada tahun 
2015. Trend bergantinya bentuk system Negara kebangsaan ke dalam sebuah community 
regional yang lebih luas itu, menurut Benny dan Abdullah (2011), tidak bisa dilepaskan 
dari pengaruh suksesnya ide pembentukan Mayarakat Eropa atau yang dikenal dengan 
Europa Union (EU).  

Secara historis, konsep Negara kebangsaan itu sendiri menurut E. Renan, 
sebenarnya juga merupakan sebuah konsep baru yang sebelumnya belum pernah ada. Ia 
memberi contoh bahwa Mesir Kuno, China Kuno, dan Caldea Kuno bukanlah sebuah 
Negara sebagaimana pengertian sekarang. Menurutnya Negara-negara itu merupakan 
kumpulan dari berbagai macam kelompok masyarakat. Pada saat itu tidak dikenal istilah 
warga Negara Mesir, atau warga Negara China seperti sekarang. Menurutnya pada saat 
itu Negara-negara itu merupakan sebuah Negara kota yang berbeda sama sekali dengan 
pengertian Negara kebangsaan seperti saat ini. 

Kendati demikian, kita sendiri dalam menghadapi perubahan dari Negara nasional 
menjadi komunitas regional itu, di samping dituntut untuk selalu waspada, juga 
sekaligus dituntut untuk selalu arif dalam menanggapi berbagai perkembangan yang ada 
yang sedang kita hadapi. Kewaspadaan ini adalah sebagai suatu hal yang wajar dan 
tetap diperlukan sebab kita dan juga Negara-negara Asean lain masih belum bisa 
menghilangkan trauma masa lalu, yang lama hidup dalam cengkeraman kolonialisme 
dan imperialisme. Sedangkan kearifan ini diperlukan dalam menghadapi segala bentuk 
perubahan yang ada, guna mencapai kesejahteraan dan kedamaian bersama. Dengan 
kata lain di dunia ini segala sesuatu mengalami perubahan, dan bila kita tidak dapat 
mengikuti perubahan itu, justru dikhawatirkan akan ditinggalkan oleh zaman, sebagai 
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akibat ketidak mampuan kita dalam menangkap sebuah perubahan yang ada.      
Trend global perubahan dari Negara kebangsaan ke dalam konsep regional  

menjadi kajian yang menarik dan merupakan tantangan baru dalam pembelajaran IPS. 
Studi tentang pembentukan identitas regional dalam pembelajaran IPS juga hangat 
dibicarakan di Korea, contoh dari studi itu antara lain adalah seperti yang dilakukan 
oleh Lee-Myung Hee (2012) dan Tae-Yeol Seo (2012).  

Lee-Myung Hee memperkenalkan konsep KoGloSian dalam Global Citizenship 
Education yang dilaksanakan di Korea yakni singkatan dari kata Korea-Global-Asian. 
Menurutnya KoGloSian adalah sebuah konsep yang memperkenalkan identitas pertama 
adalah warga Korea dan kemudian menjadi warga Asia sebagai pusat tahapan sebagai 
warga dunia. Konsep GloSian mendemonstrasikan sebuah perasaan tanggung jawab 
bahwa orang Korea sebagai bagian utama bangsa Asia dalam berbagi dan menjadi 
jembatan bangsa untuk dapat mendukung dan memberi manfaat dalam masyarakat 
dunia. Di dalam Global citizenship education, pendidikan GloSian mempromosikan 
harmonitas dunia yang lebih baik, dimana warga Korea juga dididik tentang budaya dan 
semangat sebagai bangsa Asia dan sebagai sebuah rasa tanggung jawab tentang bangsa 
Asia seperti pendidikan kewarganegaraan dunia. 

Tae-Yeol Seo dalam artikelnya yang berjudul Promoting the Identity of East Asia 
and its Regional Identity in Korean Social Studies, mengemukakan bahwa studi tentang 
pembentukan identitas regional Asia Timur menjadi isu yang hangat diperdebatkan di 
Korea. Menurutnya wilayah Asia Timur di era tahun 1980an mengalami suatu 
perkembangan ekonomi yang pesat dan dengan momentum itu menjadikan Asia Timur 
tidak hanya merupakan bagian dari masyarakat global tetapi juga menjadi lebih 
menyatu dari pada sebelumnya sebagai sebuah kehidupan awal Asia Timur. Menurutnya 
ide tentang pembentukan Masyarakat Asia Timur (East Asia Community) berdasar 
situasi politik, keamanan nasional, dan ekonomi yang berkembang menjadi bukan 
hanya sekedar wacana melainkan dapat menjadi sebuah kenyataan.  

Dalam studinya itu Tae-Yeol Seo sendiri rupanya lebih cenderung memilih 
mensosialisasikan sebuah Northeast Asian Community  dengan Asia Tenggara sebagai 
pusatnya, dari pada pada ide pembentukan East Asian Community, mengingat selama 
ini hubungan ekonomi, negara-negara Asia Timur (khususnya Jepang, China, dan 
Korea) lebih menyatu dengan Asia Tenggara, dan secara politik, ideology, dan social 
budaya lebih kondusif dari pada di intern Negara-negara Asia Timur itu sendiri. 
Meskipun demikian ide ini harus dimulai dengan mengenalkan sebuah unit batas 
geopolitik dahulu. Untuk itu dia mengusulkan perlunya Korea mempunyai pendidikan 
IPS yang isinya dapat lebih memperluas pengetahuan yang mengkover topik-topik 



geografi, sejarah, kebudayaan, politik, dan ekonomi dari wilayah yang dimaksud itu 
guna pemahaman budaya dan saling menghormati terutama dikalangan kelas menengah 
Asia Timur supaya dapat memperluas dan berbagi atas identitas regional. 

Bila kita bandingkan dari dua study Sarjana Korea tersebut dapat kita amati bahwa 
Lee-Myung Hee lebih pada menciptakan satu model pengembangan kurikulum 
pendidikan global citizenship yang dapat menumbuhkan semangat identitas Korea di 
satu sisi dan semangat identitas Asia di sisi lain dan kemudian identitas sebagai warga 
dunia agar orang Korea sebagai bagian dari Asia dapat hidup berdampingan secara 
damai. Studi Tae-Yeong Seo selangkah lebih maju, yakni bukanlah hanya sebatas pada 
pengembangan kurikulum dalam pendidikan saja melainkan juga semangat membentuk 
sebuah masyarakat regional dalam artian geopolitik, politik, ekonomi, social dan budaya 
praktis melalui mempromosikan ide pembentukan komunitas Asia Timur yang melebur 
dalam Asean itu ke dalam model pembelajaran. 

Dibanding dengan Negara-negara Asia Timur yang meskipun di tingkat regional 
mereka masih bergulat pada persaingan ideology, politik, maupun keamanan regional 
yang rumit, Asia Tenggara mempunyai lingkungan kerjasama yang lebih kondusif. Hal 
ini merupakan fondasi penting untuk dapat mewujudkan sebuah bangunan baru 
masyarakat regional. Sangat disayangkan apabila sampai saat ini dunia pendidikan di 
Indonesia belum ada yang membahas bagaimana sebaiknya masalah ini dikembangkan 
dalam kurikulum pendidikan.  

Makalah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: pertama, 
bagaimanakah latar belakang historis terbentuknya Asean 2015?, kedua, bagaimanakah 
pengetahuan tentang Asean dalam Kurikulum IPS?, dan yang ketiga, bagaimanakah 
hasil survey tentang tanggapan masyarakat Indonesia terhadap Asean Community 2015 
dan implikasinya? 
 
B. Asean dan Asean Community 2015: sebuah Tinjauan Historis 

Istilah Asia Tenggara sebenarnya baru muncul pada Perang Dunia kedua yakni 
masuk dalam daftar operasi sekutu yang diberi nama SEAC (South-East Asian 
Command). Angkatan laut Inggris lebih suka menuliskan kata South-East dalam bentuk 
dipisah dan dengan mengunakan kata sambung, sedangkan orang Amerika biasa dengan 
menuliskan kata Southeast tanpa kata sambung. Wilayah geografis Southeast Asia yang 
dimaksud pada masa ini adalah wilayah daratan Asia bagian Timur yang terdiri dari 
jazirah Indo-China dan banyak kepulauan yang meliputi Philiphina dan Indonesia (Hall, 
tanpa tahun). Menilik dari nama dan wilayah geografis yang dimaksud jelas bahwa 
penggunaan istilah itu adalah pemakaian sudut pandang orang Eropa. Berbeda dengan 



orang Eropa menyebut, orang Jepang menyebut wilayah Asia Tenggara dengan istilah 
Nanpo (南方) atau wilayah Selatan. Sebutan Jepang nampo ini dikarenakan secara 
geografis daerah Asia Tenggara terletak di wilayah bagian Selatan dari Negara Jepang. 

Nama Asean sendiri adalah singkatan dari Assosiation of South East Asian Nations 
yakni sebuah organisasi Negara-negara Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 
tahun 1967. Organisasi ini  didirikan di Bangkok oleh 5 negara yakni, Indonesia yang 
dihadiri oleh menteri Adam Malik (Menteri Presidium Urusan Politik/Menteri Luar 
Negeri RI), Malaysia dihadiri oleh Tun Abdul Razak (Wakil PM, Menteri Pertahanan, 
dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia), Singapura dihadiri oleh S. Rajaratman 
(Menteri Luar Negeri Singapura), Filipina oleh Narciso Ramos (Menteri Luar Negeri 
Singapura),, dan Muang Thai dihadiri oleh Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thai) 
(SNI, VI, 1993). Kelima delegasi ini pada tanggal 8 Agustus 1967, berhasil 
menandatangani  berhasil dokumen kerjasama yang dikenal dengan Deklarasi 
Bangkok. Seiring dengan perjalanan waktu Negara-negara anggota Asean mengalami 
penambahan yakni dengan bergabungnya Negara-negara tetangga seperti Brunei 
Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (23 Juli 1997), 
Kamboja (16 Desember 1998).  

Latar belakang dalam negeri Indonesia atas turut dalam mendirikan Asean adalah 
pertama, dalam rangka merehabilitasi perekonomian Indonesia yang merosot tajam pada 
masa sebelumnya. Kedua, dalam rangka mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, dan 
membangun kembali hubungan bertetangga baik dan diikuti dengan gerakan 
memisahkan diri dari kerjasama dengan Negara Negara komunis, dan menjalin 
hubungan dengan Negara-negara tetangga nonkomunis  termasuk dengan Amerika dan 
Jepang (Ricklefs, 1994). Beberapa alasan yang mendasari Indonesia adalah selaras 
dengan tujuan pembentukan Asean, yakni pertama, membangun kerjasama dalam 
bidang ekonomi, social, budaya, teknik, pendidikan dan dan bidang-bidang lain; Kedua, 
mempromosikan stabilitas dan perdamaian regional berdasarkan rasa keadilan dan 
saling menghormati sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang tercantum dalam 
piagam PBB; dan yang ketiga, menyatukan Negara-negara Asia Tenggara untuk 
melawan ideology komunis dari China, mencegah pengaruh eksternal terhadap 
peningkatan dan perluasan perang Vietnam dan pengaruh revolusi kebudayaan China 
(Cuyvers and Tummers, 2007).  

Mencermati tujuan Asean di atas, bebarapa kalangan menilai bahwa esensi 
pembentukan Asean adalah membangun sebuah persekutuan yang mirip dengan SEATO. 
Begitu pula tanggapan dari China yang menganggap Asean adalah perwujudan fasisme 
Indonesia yang ingin membentuk persekutuan anti China dan anti komunis yang 



didalangi oleh Amerika. Terhadap anggapan ini, sumber resmi pemerintah Indonesia 
cepat-cepat membantahnya dengan menyatakan bahwa Asean bukanlah sebuah 
organisasi pakta pertahanan militer, melainkan bentuk kerjasama di bidang ekonomi, 
stabilitas social budaya dan kesatuan regional (SNI VI, 1993). 

Dalam tahap awal perkembangan Asean khususnya periode tahun 1969-1977 adalah 
periode konsolidasi bagi Asean. Pada periode ini merupakan ujian bagi Asean untuk 
menunjukkan eksistensinya apakah dia sebagai organisasi aktif atau organisasi pasif. 
Pada periode ini Asean telah dapat menetapkan berbagai agenda penting baik di bidang 
ekonomi, social, dan budaya. Di bidang social budaya telah dibentuk panitia tetap Sosial 
Budaya pada tahun 1972. Dalam bidang politik, kerja sama itu telah dapat menetapkan 
Asean sebagai wilayah yang damai, bebas, dan netral, berdasarkan Deklarasi Kuala 
Lumpur tahun 1971(SNI VI, 1993). Dengan dihasilkannya deklarasi ini di samping 
dapat menepis tuduhan China dan bentuk kekuatiran lain, sekaligus menunjukkan 
perspektif politik yang merupakan jati diri dari Asean.  

Jalan menuju sebuah Asean Community diawali melalui rangkaian kerjasama yang 
telah berhasil menetapkan keputusan-keputusan strategis dan berani menyangkut 
berbagai kebijakan ekonomi social dan politik. dilalui seiring dengan berakhirnya 
konstelasi politik sebagai akibat perang dingin, maka organisasi Asean terus melangkah 
maju dengan membuat berbagai kebijakan penting baik dalam ekonomi, politik, 
maupun social budaya.  

Selama 30 tahun sejak pendirian organisasi Asean, pada pada tanggal 15 Desember 
2007 para pemimpin Asean menetapkan Visi Asean 2020, yakni semacam “GBHN” nya 
Asean yang menjadi panduan para Negara anggotanya. Para pemimpin Asean 
menggariskan bahwa wilayah Asia Tenggara akan menjadi sebuah Asean Community di 
tahun 2020. Pada Bali Concord II, yang diselenggarakan pada 7 Oktober 2003, para 
pemimpin Asean secara formal merumuskan 3 pilar yang dibuat dalam Asean 
Community yakni Asean Economic Community (AEC), Asean Security Community 
(ASC) dan Asean Socio-Cultural Community (ASCC). Pada pertemuan para pemimpin 
Asean di Hanoi pada 2004 pertama kali rencana aksi untuk mencapai visi Asean 2020. 
Dalam pertemuan itu KTT Asean di Vientiane pada tahun 2004 itu memutuskan 
Vientiane Action Program (2004-2010), ditetapkan dalam rangka realisasi Asean 
Community. Pada saat ini target pendirian Asean Community dimajukan menjadi tahun 
2015 (Sekretariat Asean 2007i dalam: Cuyvers and Tummers, 2007). 

Terhadap perkembangan baru ini Bulut (2012) menilai bahwa dengan 
dideklarasikannya Asean Charter ini, Asean akan beranjak menjadi sebuah lembaga 
seperti bentuk Community seperti EU. Terhadap pendapat ini sebenarnya banyak yang 



menolak, mengingat bahwa pada tahap pembentukan Asean sebagaimana yang terdapat 
dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa Negara satu dengan Negara lain tidak boleh 
saling turut campur dalam urusan dalam negeri anggotanya. Untuk itu terhadap 
keputusan Asean Community ini terdapat lompatan besar dalam organisasi itu yang 
meskipun awalnya lebih menekankan pada kerjasama bidang ekonomi dan social 
budaya yang notabene low politic menjadi sebuah penyatuan yang membawa 
konsekwensi tidak hanya ekonomi melainkan juga high politik. 

 
C. Analisis Pengetahuan tentang Asia Tenggara dan Asean dalam Kurikulum IPS 

di Indonesia 
Studi tentang Asia Tenggara khususnya mengenai Asia Tenggara, telah muncul 

dalam kurikulum IPS sejak tahun 1975.  Pengenalan akan kondisi Negara Asia 
Tenggara dalam kurikulum SD mulai diperkenalkan ketika sudah memasuki usia kelas 
VI. Dalam kurikulum 1975 untuk Sekolah Dasar ini kurikulum Asia Tenggara dapat 
dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1: Muatan Asia Tenggara dalam Kurikulum SD 1975 bidang Studi IPS 
Tujuan Kurikuler Tujuan Instruksional Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 

6.Mengetahui dan 

mengenal Negara tetangga 

6.1 Murid mengetahui 

letak, bentuk Negara, 

agama utama, dan 

ekonomi Negara-negara 

tetangga 

 

 

 

 

 

6.2 Murid menyadari 

faedah hubungan dengan 

Negara-negara tetangga 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Negara-negara 

tetangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Hubungan Indonesia 

dengan Negara-negara 

tetangga 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1 Letak Negara 

tetangga 

6.1.1.2 Bentuk 

pemerintahan Negara 

tetangga 

6.1.1.3  Agama-agama 

utama Negara tetangga 

6.1.1.4 Perekonomian 

Negara tetangga 

 

6.2.1.1 Dasar-dasar 

hubungan dengan Negara 

tetangga 

6.2.1.2 Faedah hubungan 

dengan Negara tetangga 

 

6.2.2.1 Hubungan dalam 

sosial politik 

6.2.2.2 Hubungan dalam 



 

 

 

 

 

 

6.3 murid menyadari 

bahwa Negara-negara 

tetangga itu saling 

membutuhkan 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Asean 

 

ekonomi 

6.2.2.3 Hubungan dalam 

pendidikan 

6.2.2.4 Hubungan dalam 

kebudayaan 

 

6.3.1.1 Indonesia Anggota 

Asean 

Sumber: Kurikulum 1975. Jakarta: PN Balai Pustaka 
     Dilihat dari Kurikulum di atas, pengetahuan tentang Asia Tenggara telah 
dikenalkan pada tahun 1975, hal ini berarti dalam bidang pembelajaran IPS, Orde Baru 
telah dapat memasukkan isu-isu terkini saat itu ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini 
berarti masyarakat Indonesia yang kini berusia 50-an telah mengenal Asean dan 
mengenali pula kondisi geografi, social, ekonomi, dan budaya mereka.  
     Pada tahun 1986, kurikulum SD mengalami suatu pembaharuan. Kurikulum baru 
ini dikenal dengan ciri khasnya yang menekankan pada pendekatan Cara Belajar Siswa 
Aktif (CBSA). Dalam kurikulum baru ini bagaimanakah muatan Asia Tenggara dalam 
bidang studi IPS diajarkan, dapat dilihat pada table 2 di bawah: 

Tabel 2: Muatan Asia Tenggara dalam Kurikulum SD 1986 bidang Studi IPS 
                 Cawu 2 dan Cawu 3 
Tujuan Kurikuler Tujuan Instruksional Pokok Bahasan Uraian 

Siswa menyadari corak 

perubahan lingkungan 

alam dan masyarakat 

serta mampu 

menerapkan secara 

praktis sikap manusia 

modern, yang 

sesungguhnya 

5. Siswa memahami 

pentingnya kerjasama 

dengan Negara-negara 

tetangga dengan 

pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Negara-negara 

tetangga 

5.1.1 Negara-negara 

anggota Asean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Negara-negara di 

kawasan Asia 

Tenggara 

mengadakan 

kerjasama dalam 

bidang politik, 

ekonomi, social, 

dan budaya 

melalui wadah 

Asean 

 Membuat dan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siswa memahami 

pentingnya kerjasama 

dengan bangsa-bangsa 

lain dalam usaha 

meningkatkan 

kesejahteraan bangsa 

serta ikut memelihara 

ketertiban dan 

perdamaian dunia, 

melalui pengamatan 

dan komunikasi. 

 

 

 

 

 

5.1.2 Negara-negara 

Asia Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Kerjasama 

Internasional 

3.1.1 PBB 

3.1.2 KAA 

3.1.3 Misi Garuda 

3.1.4 Organisasi Non 

Blok 

3.1.5 ASEAN 

membaca peta, 

serta membuat 

bendera 

Negara-negara 

Asean.  

 Indonesia 

mengadakan 

kerjasama di 

bidang politik, 

ekonomi, social 

dan budaya antara 

lain dengan 

Negara-negara 

Asia lainnya 

seperti Jepang, 

Korea Selatan, dan 

India. 

 

 

 

 

 

 

 

 Peranan 

organisasi ASEAN 

bagi Asia Tenggara 

dan dunia. 

 Membaca buku 

sumber, membuat 

kliping, 

mendiskusikan, 

menarik 

kesimpulan. 

 Membuat dan 

membaca peta. 



Sumber: Kurikulum SD 1986. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
     Dalam kurikulum 1986 pengetahuan tentang Asia Tenggara dan Asean diberikan 
di kelas VI, sama dengan Kurikulum 1975, namun di kurikulum 1986, diajarkan di dua 
catur wulan yakni, catur wulan yang ke dua dan ke tiga. Pada catur wulan yang ke dua 
para siswa dibekali tentang keadaan, sosial, budaya, dan geografi Negara-negara Asean, 
dan di catur wulan yang ke tiga diberi bekal tentang Asean sebagai sebuah organisasi 
regional. Perbedaan keluasan materi tentang Asia Tenggara dan Asean sebagai sebuah 
organisasi regional terletak pada peristiwa kontemporer yang berkembang saat 
kurikulum dibuat. 
     Kurikulum 2006, mempunyai cirri khas yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat 
satuan Pendidikan (KTSP). Dalam kurikulum 2013 ini IPS dianjurkan untuk diberikan 
secara terpadu. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik memiliki suatu 
wawasan baik pengetahuan, maupupemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang 
bidang ilmu IPS. 
     Pengetahuan IPS mengenai Asia Tenggara yang digariskan pada tingkat SD 
diberikan pada kelas enam, yakni di semester I, yakni pengetahuan tentang kegeografian 
Asia Tenggara dan keadaan sosialnya. Pada semester dua, pengetahuan tentang Asia 
Tenggara meliputi keadaan geografis yang memberikan pengetahuan mengenai Gejala 
Alam, dan pengetahuan tentang Asean sebagai sebuah organisasi regional. Berbeda 
dengan kurikulum sebelumnya pada kurikulum baru ini, pengetahuan tentang Asean 
dimasukkan dalam pokok bahasan tentang Era Globalisasi. 
     Secara gatis besar materi IPS tentang Negara-negara Asia tenggara dan organisasi 
Asean yang diberikan di tingkat SD adalah sebagai berikut: 
Semester I. Pelajaran 2: Kenampakan Alam dan keadaan Sosial Negara-negara tetangga. 
Pokok bahasan yang diberikan pada semester ini adalah meliputi: A. Keadaan Alam dan 
Keadaan social Negara Indonesia, B. Kenampakan Alam dan keadaan social 
negera-negara tetangga, dan C. Masalah social. 
Semester II, pengetahuan tentang Asia Tenggara diberikan dalam tiga materi yang 
berbeda yakni; pelajaran 4 membahas mengenai: A. Bentuk-bentuk gejala Alam; B. 
Gejala alam di Indonesia; dan C. Gejala Alam di Negara Tetangga. Pelajaran 6 
membahas mengenai Era Globalisasi yang meliputi: A. Globalisasi dalam kehidupan 
masyarakat; B. Peranan Indonesia pada Era Global (ASEAN dan AFTA, APEC, WTO, 
OPEC, GNB); C. Dampak Globalisasi bagi masyarakat Indonesia; dan D. Menyikapi 
pengaruh Globalisasi. Berikutnya pada semester dua pengetahuan Asean juga diberikan 
dalam pelajaran 7 bahasan mengenai Ekspor Impor, yang dibahas dalam sub pokok 
bahasan Kegiatan Ekonomi Antar Bangsa. 



     Di tingkat SMP pelajaran IPS meliputi materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 
Ekonomi. Di tingkat ini pengetahuan kegeografian Asia Tenggara dibahas pada pokok 
bahasan tentang Hubungan unsur Geografis dan Penduduk Asia Tenggara (Pengertian 
unsur geografis; sumber daya alam di kawasan asia tenggara; Penduduk di Kawasan 
Asia Tenggara, dan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pengetahuan Asean 
sebagai sebuah organisasi regional dibahas pada pokok bahasan tentang Perkembangan 
lembaga Internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama Internasional. Pokok 
bahasan ini dibagi kedalam sub pokok bahasan tentang: A. KAA dan peran Indonesia; B. 
Perkembangan Asean dan peran Indonesia, C. Perkembangan keanggotaan dan Aktifitas 
PBB dan Peran Indonesia; dan D. Gerakan Non Blok dan peran Indonesia. 
     Berdasarkan pada kurikulum sejak tahun 1975 hingga kurikulum 2006, 
pembekalan peserta didik mengenai pengetahuan Negara-negara Asia Tenggara, baik 
aspek geografi, sejarah, social dan budayanya mendapatkan perhatian yang baik. 
Pengetahuan mengenai Asean pun diberikan sejak mulai tingkat SD. Sesuai dengan 
perkembangan zamannya, kurikulum 2006, wacana Asean hanya sampai sebatas 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun-tahun itu. Oleh karena itu harapannya 
pengetahuan tentang Asean Community dapat dimasukkan ke dalam Kurikulum baru 
2013.  
 

D. Hasil Survey tentang Tanggapan Masyarakat Indonesia terhadap Asean 
Community 2015 dan Implikasinya. 
Data survey ini dirangkum dari hasil penelitian Benny dan Abdullah (2011), tentang 

tanggapan dan sikap orang Indonesia terhadap Asean community. Penelitiannya ini 
dilakukan dengan mengambil sampel terhadap orang Indonesia yang tinggal di lima 
kota besar, yakni Jakarta sebagai ibu kota dan sekaligus jantung kegiatan ekonomi, 
social, budaya, dan politik Indonesia; Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, 
dan dipertimbangkan karena peran dan pengaruh ekonominya di tingkat nasional 
terutama daerah Indonesia timur; Makassar sebagai kota terbesar di belahan Indonesia 
Timur yang kekuatan ekonomi dan politiknya berimbas pada kota-kota di Sulawesi, 
Maluku, dan Papua; Medan adalah kota terbesar di Sumatera yang kuat pengaruhnya 
dalam hal penduduk dan aktivitas ekonominya;, dan Pontianak sebuah kota yang 
berbatasan dengan Malaysia. Responden yang diambil adalah 50 persen mahasiswa dan 
50% bukan mahasiswa dengan memperhatikan aspek gender dan pekerjaan. Adapun 
fokus instrument penelitiannya adalah: 1. Pengetahuan, pemahaman, dan tanggapan 
terhadap pencapaian Asean; 2. Pengetahuan tentang Asean Community; 3. Pendapat 
tentang Proses Pembentukan Asean Community; 4. Sikap terhadap Asean Community; 



5. Melihat keuntungan dari Asean Community; 6. Hubungan antara tanggapan dan sikap 
terhadap pembentukan Asean Community. 

Temuan data permasalahan poin 1 menunjukkan bahwa pengetahuan responden 
terhadap Asean yang meliputi tahun dan tujuan pendirian relative tinggi, namun 
pengetahuan mereka tentang struktur organisasi masih lemah. Umumnya responden 
beranggapan bahwa Asean adalah suatu bentuk organisasi regional yang menyerupai 
NATO, yakni lebih pada isu keamanan. Terhadap pertanyaan tentang tingkat kesuksesan 
Asean, pentingnya Asean, dan permasalahan bagaimana jika Indonesia tanpa Asean, 
mayoritas dari responden berpendapat bahwa Asean adalah organisasi regional yang 
sangat sukses, penting, dan keberadaannya masih relevan terhadap perkembangan 
wilayah.  

Temuan data pada permasalahan poin 2 menunjukkan bahwa pengetahuan dan 
tanggapan terhadap konsep dan ide pembentukan Asean Community adalah 42% 
responden menyatakan bahwa mereka pernah mendengar atau membaca tentang ide 
Asean Community. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden (58%), belum pernah 
mendengar tentang konsep dan ide Asean Community. Temuan data tentang kurangnya 
informasi yang diterima oleh masyarakat umum mengenai pembentukan Asean 
Community, hanya 12% responden yang menjawab bahwa mereka pernah mendengar 
penjelasan dari pemerintah tentang Asean Community. Mayoritas responden yang sudah 
pernah dengar tentang Asean Community menyatakan bahwa Asean tidak seharusnya 
menjadi urusan eksklusif para pemimpin Negara. Tambahan bahwa mayoritas 
responden itu menolak anggapan bahwa ide yang berkembang dalam Asean adalah tidak 
penting, dan mayoritas mereka menyatakan bahwa perkembangan dalam Asean akan 
berpengaruh terhadap mereka. Survey terhadap tingkat pengetahuan tentang konsep 
Asean Community, dari responden yang menyatakan pernah mendengar Asean 
Community, 52% menyatakan tahu bahwa Asean community akan dibuat; dan 67% dari 
mereka menyatakan bahwa mereka tahu bahwa Asean Community akan terdiri dari 3 
pilar (ekonomi, hubungan keamanan, dan social budaya). Hasil sangat mengejutkan 
adalah ternyata dari responden itu hanya 39% yang mengetahui bahwa Asean 
Community akan diberlakukan tahun 2015. Dengan demikian umumnya pemahaman 
mereka terhadap Asean Community dapat dibilang masih rendah.  

Temuan data pada permasalahan poin 3, adalah 52% responden menyatakan bahwa 
Asean Community merupakan ide para elit Negara-negara Asean dan tidak melibatkan 
masyarakat umum dalam menentukan kebijakan itu, namun 82% responden menolak 
jika ide para elit itu tidak bermanfaat pada penduduk secara umum. Dengan kata lain 
meskipun pembentukan Asean Community itu bersifat elitis, namun mereka menyetujui 



pembentukan itu karena manfaatnya terhadap penduduk. 
Temuan data pada permasalahan poin 4 (sikap terhadap Asean Community) adalah 

93% responden mendukung terhadap pembentukan Asean Community. Dan 89% 
responden mempunyai sikap positif dan menerima keuntungan dari pembentukan Asean 
Community. 

Temuan data pada permasalahan poin 5, umumnya reponden setuju terhadap 
pernyataan bahwa Asean Community akan dapat mewujudkan tujuan  dari Bali 
Concord II; 58% responden juga setuju bahwa pembentukan Asean Community akan 
dapat menciptakan perkembangan yang dinamis dan dapat memelihara latar belakang 
social budaya yang berbeda. Pada umumnya 58% responden optimis tentang kesuksesan 
Asean Community.  

Temuan data pada permasalahan poin 6, adalah terdapat hubungan yang lemah 
antara tanggapan pada semua indicator sikap terhadap Asean Community. Pada poin ini 
ditemukan indikasi bahwa para responden tidak menyetujui proses pembentukan dengan 
pendekatan elitis, tetapi menyetujui manfaat dari Asean Community.  

Berdasarkan hasil temuan survey ada dua hal penting yang menjadi catatan yakni, 
pertama sebagian besar masyarakat Indonesia sudah banyak yang paham tentang 
pengetahuan, pemahaman, dan tujuan Asean. Namun sebagian besar dari mereka belum 
mengetahui tentang Asean Community yang akan diberlakukan pada Desember 2015. 
Dengan melihat kurikulum yang dikembangkan di sekolah, sejak tahun 1975 dapat 
dipahami mengapa fenomena itu terjadi, karena dalam kurikulum yang dikembangkan 
di sekolah Asean dan juga keadaan geografi, ekonomi dan social telah diajarkan di 
sekolah. Sebaliknya karena Asean Community 2015 belum dimulai dan tidak 
dikembangkan dalam kurikulum sekolah maka banyak responden yang belum 
mengetahui tentang hal itu.  

Kedua, meskipun pembentukan Asean Community bersifat Elitis, namun masyarakat 
menyetujui ide penerapan pembentukan itu karena manfaatnya terhadap penduduk. 
Sebagaimana yang dikembangkan dalam kurikulum sekolah manfaat Asean sudah ada 
dalam kurikulum sekolah, oleh sebab itu dari temuan ini sangat mendesak kiranya 
apabila dalam kurikulum baru 2013, perlu kiranya dipromosikan prihal Asean 
Community berikut dengan kelebihan dan kekurangannya, dalam bidang IPS. Seiring 
dengan itu pengembangan perangkat pembelajaran tentang Asean sampai dengan 
pencapaian Asean Community 2015 beserta pengaruhnya terhadap masyarakat perlu 
dikembangkan. Tentu saja sebuah perangkat yang tidak hanya berisi sebuah 
pengetahuan yang dogmatis, melainkan yang dapat mengajak peserta didik untuk turut 
terlibat berpikir kritis. Mengenai bagaimana bentuk perangkat pembelajaran itu, 



merupakan permasalahan penelitian selanjutnya. 
 
E. Penutup 

Pembentukan masyarakat regional adalah merupakan trend global di dunia 
baru-baru ini. Pembentukan masyarakat regional ini bermula dari keberhasilan 
masyarakat Eropa dalam membentuk Europa Union (EU), yang kemudian berimbas di 
Asia. Diantara Negara-negara di Asia yang paling kondusif menyatukan diri adalah 
organisasi Negara-negara Asia Tenggara atau yang disingkat dengan sebutan ASEAN. 
Mula-mula Asean ini beranggotakan 5 negara Asia Tenggara, yang kemudian diikuti 
oleh seluruh Negara-negara yang ada di kawasan ini. Dalam menjalin kerjasama 
Ekonomi Sosial dan Budaya kemudian Asean menggandeng Jepang, China, dan yang 
terakhir adalah Korea yang dikenal dengan sebutan Asean plus 3. Dibanding organisasi 
di Negara-negara Asia Timur, Jepang, China, dan Korea lebih menyatu dengan Asean 
dari pada ketiga Negara ini di kawasan Asia Timur. Latar belakang semakin smoothnya 
ketiga Negara Asia Timur ini menyatu dengan Asean yang dikenal dengan Asean Plus 3 
inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh Tae Yeol Seo untuk membentuk sebuah 
masyarakat regional. Namun Tae Yeo Seoul masih belum memutuskan nama 
masyarakat regional yang dimaksud itu, apakah Masyarakat Asean (Asean Community), 
Masyarakat Asia Timur, atau Masyarakat Asia Timur Laut.  

Dalam hal ini penulis berargumen bahwa nama Asean Community adalah lebih pas 
digunakan dari pada Asia Timur Community atau Asia Timur Laut Community. 
Mengapa demikian pertama, nama Asia Timur, telah pernah dipakai oleh Jepang pada 
Perang Dunia II dalam membentuk satu persemakmuran Asia Timur Raya, sehingga 
nama ini belum tentu diterima oleh masyarakat China atau Korea secara umum. Kedua 
Asia Tenggara secara historis merupakan daerah pengaruh budaya China dan India di 
masa lalu, sehingga dalam sejarah, wilayah Asia Tenggara dikenal dengan sebutan  
Greater India atau Little China (Ricklef et. al., 2013). Ketiga, nama Asean Community 
lebih dapat menjadikan magnet bagi Negara Asia Lainnya seperti India, dan beberapa 
Negara Asia Barat, karena secara historis Negara-negara itu pernah melakukan kontak 
budaya maupun perdagangan dengan Asean. Keempat Asean Community telah terlebih 
dahulu mengalami kemajuan sehingga rencana pada akhir 2015 sudah memulai 
mengimplementasikan program-program yang telah disepakati bersama yakni 
membangun Asean Community dan untuk ke depan dapat diperluas lagi 
keanggotaannya sebagaimana yang dicita-citakan oleh Tae Yeo Seol. 

Dari beberapa alasan itu sangat ironis bila dalam kurikulum IPS di Indonesia belum 
dibahas mengenai Asean Community, mulai dari apa itu sampai dengan bagaimana 



Asean Community itu. Oleh sebab itu mempromosikan identitas Asia Tenggara 
disamping identitas kebangsaan Indoneisa merupakan sebuah usulan dalam 
pengembangan kurikulum di sekolah, guna menyongsong era baru agar penyatuan 
regional lebih dapat terwujud secara dinamis dan dalam suasana damai. 
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