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Yth.

Dirjen

Kerja

Sama

ASEAN

selaku

Koordinator Sekretariat Nasional ASEAN,


Yth. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional,



Yth. Para Pembicara dan Narasumber,



Yth. Para hadirin dan undangan sekalian.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
1.

Pertama-tama, sekali lagi kami mengucapkan
selamat datang di Kementerian Luar Negeri
sekaligus terima kasih atas partisipasi dan
kehadiran Ibu dan Bapak pada kegiatan ini.
 Tema dan bentuk kegiatan kali ini menarik
karena

melibatkan

Kementerian

/

Lembaga anggota Sekretariat Nasional
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ASEAN dan para pelaku bisnis yang
telah

berpengalaman

mengambil

menembus...,

manfaat...

sekaligus

menikmati pasar ASEAN.
 Kegiatan semacam ini adalah bagian dari
upaya

pelibatan,

pemberdayaan

sekaligus sinergi Kementerian Luar Negeri
bersama para pemangku kepentingan...
untuk secara bersama-sama menggali
potensi

dan

mengeksploitasi

pasar

ASEAN untuk kepentingan pengusaha
Indonesia...

kepentingan

rakyat

Indonesia... kepentingan kita semua.
Ibu, Bapak hadirin yang saya hormati...
2.

Sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Kerja
Sama ASEAN, kegiatan ini adalah bagian
dari perayaan HUT ke-50 ASEAN. Untuk
sebuah organisasi, 50 tahun bukan waktu
yang sebentar.
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 Selama 50 tahun terakhir, ASEAN telah
menjadi mesin pendorong perdamaian
dan kemakmuran di kawasan...
 Keberadaan ASEAN telah membuat Asia
Tenggara menjadi kawasan yang stabil...
dan disaat yang sama...
 ASEAN juga berhasil mengatasi berbagai
macam tantangan yang dapat berpotensi
menghambat perkembangannya sendiri...
3.

Keberadaan ASEAN telah terbukti membawa
manfaat nyata bagi kita semua...relevansi
ASEAN itu ada...
 Namun ini semua bukan datang dengan
sendirinya...
 Ini merupakan buah dari leadership...
visi... kerja keras... dan kerja bersama
kita semua sebagai bagian dari ASEAN.

4.

Kunci kesuksesan ASEAN memberi manfaat
kepada

kawasan

terletak

pada

kemampuannya untuk menciptakan:
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 lingkungan yang aman dan damai…
 lingkungan

yang

dapat

mendukung

pembangunan…
 lingkungan

yang

kondusif

untuk

mendorong kemakmuran...

Ibu, Bapak hadirin yang saya hormati...
5.

Keberhasilan ASEAN menjaga perdamaian
dan stabilitas tidak lepas dari upaya terus
menerus dan tidak kenal lelah ASEAN untuk
membangun budaya dialog dan konsultasi.
 Ini dilakukan tidak hanya antar-anggota di
kawasan…
hubungannya

namun
dengan

juga

dalam

Mitra

Wicara

ASEAN… serta negara-negara lain dalam
kerangka Treaty of Amity and Cooperation.
 Ini membuat ASEAN dapat menciptakan
ekosistem perdamaian, bukan saja untuk
negara anggota ASEAN...namun juga yang
dapat dinikmati oleh separuh penduduk
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dunia

yang

tinggal

di

wilayah

Asia

Tenggara, Asia Timur dan sekitarnya.
6.

Namun

demikian,

ASEAN

sadar

bahwa

perdamaian, keamanan dan stabilitas tidak
akan

ada

artinya

apabila

tidak

dapat

membawa manfaat kongkret bagi masyarakat.
7.

ASEAN percaya bahwa keberhasilan menjadi
kawasan

yang

stabil

dan

damai…harus

menjadi pembuka jalan bagi pembangunan
dan kemakmuran.
8.

Oleh karena itu, secara pararel, ASEAN juga
terus bekerja sama untuk membangun kerja
sama ekonomi yang lebih erat lagi.
 Untuk itu, ASEAN Free Trade Area (AFTA)
dan the Common Effective Preferential
Tariff (CEPT) dirintis sejak 1992...
 ASEAN juga bekerja dengan kekuatan
ekonomi regional untuk membangun apa
yang dikenal sebagai Chiang May Initiative
sejak tahun 2000…
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 Kulminasi berbagai kerja sama ekonomi itu
adalah pembentukan Masyarakat Ekonomi
ASEAN sejak tahun 2015.

9.

Hasilnya cukup konkrit.
 Berdasarkan

data

Sekretariat

ASEAN,

pertumbuhan ekonomi rata-rata ASEAN
tahun ini akan mencapai 4,8%. Angka ini
lebih tinggi dari estimasi pertumbuhan
ekonomi global sebesar 3,4%.
 Lebih lanjut menurut Organization for
Economic Co-operation and Development
(OECD),

pertumbuhan

ekonomi
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negara ASEAN diperkirakan akan naik
dari 4,8% pada tahun 2016 menjadi 4,9%
untuk tahun 2017 ini, dengan perkiraan
rata-rata pertumbuhan 5,1% untuk tahun
2017 sampai tahun 2021.
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 Bukti

lain

yang

menunjukan

proses

menuju kemakmuran di ASEAN adalah
ekonomi ASEAN yang tahun 2017 ini
tercatat

terbesar

ke-6

di

dunia

dan

diperkirakan menjadi kekuatan ekonomi
ke-4 di dunia pada tahun 2050.
 Dalam perdagangan, dengan nilai total
2.6 Trilyun Dollar Amerika, ASEAN adalah
eksportir ke-4 terbesar di dunia, hanya
dibawah Uni Eropa, Amerika Serikat dan
Tiongkok.
10. Keberhasilan dan nilai-nilai positif tersebut
tidak membuat ASEAN berpuas diri dan
terlena. ASEAN masih akan terus bekerja
lebih

keras

lagi

untuk

kemakmuran

masyarakatnya.
 Kesenjangan

kesejahteraan

diantara

negara anggota dan diantara masyarakat
dalam

negara

anggota

akan

terus

dikurangi.
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11. ASEAN

akan

semakin

menarik

untuk

bisnis. Masyarakat menengah ASEAN, yang
diproyeksikan tumbuh menjadi 400 juta orang
pada tahun 2020, akan menjadi sangat
menggiurkan bagi pasar UMKM dan bisnis
startup.
Ibu, Bapak hadirin yang saya hormati...
12. Hampir semua riset, kutipan maupun survei
yang dilakukan mengenai ekonomi dan
prospek berbisnis di ASEAN secara umum
menjanjikan optimisme dan pandangan positif.
 Sejatinya hal ini menjadi pendorong bagi
pengusaha Indonesia untuk “Go ASEAN”.
13. Kita mencatat sudah banyak perusahaan
Indonesia yang berinvestasi di negara-negara
anggota ASEAN.
 Berbagai
pariwisata,

bidang

seperti

properti,

infrastruktur,
perdagangan,

makanan/minuman dan manufaktur telah
dimasuki.
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 Namun demikian, masih banyak ruang
untuk

berkembang…masih

besar

peluang untuk dimanfaatkan…
 Untuk itu, masih perlu upaya bersama
untuk meningkatkan kehadiran dan nilai
produk Indonesia di sembilan negara
anggota ASEAN lain.
14. Oleh karena itu, saya yakin kita semua yang
hadir hari ini, tentunya sangat berharap
mendapat pencerahan, kiat sukses, tips
and tricks dari para pengusaha yang telah
lebih dahulu sukses memanfaatkan peluang
luar biasa yang dijanjikan oleh ASEAN.

15. Akhir kata, saya kembali menyampaikan
terima kasih dan penghargaan kepada semua
pihak yang telah menyelenggarakan acara ini.

Dengan
SHARING

ini,

kegiatan
OF

CEO

FORUM

SUCCESS

2017,

STORIES:
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EXPERIENCES & BEST PRACTISES dengan
resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
***
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