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KATA PENGANTAR 

Buku ini digunakan sebagai penunjang mata kuliah Ekonomi 

ASEAN dan pertama kali ada di Indonesia. Tidak ada satupun buku 

yang mengupas secara ringkas perkembangan ekonomi negara-

negara di Asia tenggara. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat 

menjadi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu 

ekonomi Internasional. Negara-negara di Asia tenggara pada 

hakekatnya mempunyai potensi yang tidak kalah dengan negara-

negara di Eropa.  

Dalam sebuah penelitian PwC’s Economics and Policy 

mengenai forecast economic growth 2050 menyebutkan bahwa 

Indonesia akan melesat menjadi negara ke 4 pertumbuhan ekonomi 

tertinggi di dunia setelah US melampaui jepang, Rusia dan UK. 

Sedangkan Malaysia dan Thailand menduduki rangking ke 23 dan 

24. Hal ini menjadi bukti nyata bagi kita bahwa kesempatan negara-

negara di Asia tenggara untuk menjadi negara yang maju 

perekonomiannya. Dibandingkan dengan negara-negara lain 

didunia, letak geografis negara-negara di Asia tenggara patut 

diperhitungkan. 

Lingkup yang dibahas dalam buku ini meliputi semua 

hal yang berkenaan dengan perkembangan ekonomi negara-

negara di Asia tenggara dalam lingkup makro diantaranya 

negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, 

Filiphina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar dan 

juga terdapat pembahasan mengenai Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA) dan Aean Free Trade Area (AFTA).  

Semoga buku ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran 

tentang Ekonomi Internasional dalam perspektif Islam yang 

belum ada selama ini. 

               Andi Triyawan 
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Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi 

berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di 

Asia ketiga setelah China dan India. Ekonomi negara ini menempatkan 

Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya 

Indonesia juga merupakan anggota G-20. Setelah mengalami gejolak politik 

dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960an di bawah Presiden 

Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera 

melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai berai akibat 

berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN 

yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait 

pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi 

pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh.  

Selama 2 dekade Indonesia membangkitan kembali ekonomi. 

Ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan 

berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu 

The East Asia Miracle pada tahun 1990an. Indonesia mampu menciptakan 

stabilitas politik, sosial dan pertahanan-keamanan yang menjadi fondasi 

ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur 

berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam. 

Alhasil, ekonomi Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang 

terindustrialisasi seperti Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Meski 

Indonesia berhasil mencapai stabilitas polsoshankam dan industri 
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manufaktur dan pengolahan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Ternyata keberadaan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, 

pelabuhan, kereta api dan bandara yang ada di Indonesia tidak mampu 

mengejar pertumbuhan kebutuhan pasar yang ada dan perlahan. Sehingga 

hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di antara Pulau 

Jawa dan Pulau di luar Jawa akibat minimnya pembangunan infrastruktur 

transportasi di luar pulau Jawa.  

Selain itu, telah mengakibatkan terjadi maraknya urbanisasi massal 

warga luar Pulau Jawa yang menuju Pulau Jawa memunculkan kesimpulan 

bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 

diperuntukkan untuk Pulau Jawa sendiri. Tidak hanya itu saja, pengelolaan 

fiskal APBN yang mulai menunjukkan perimbangan neraca yang tidak sehat 

dan penegakan regulasi dan pengawasan kegiatan sektor finansial yang 

lemah karena minimnya kecakapan instansi untuk mengatur kegiatan sektor 

jasa keuangan. Pada akhirnya  mengakibatkan terjadinya pertumbuhan 

pinjaman tidak bergerak (non-performing loan) yang tidak terkendali, hal ini 

tidak lepas juga dari peran regulator finansial yang gagal untuk menegakkan 

peraturan untuk memberikan pertanggungjawaban sosial perusahaan berupa 

edukasi keuangan kepada rakyat. 

Hal tersebut mencapai titik klimaksnya ketika Krisis moneter 1998 

merebak keberbagai negara di Asia, ketika jaring pengaman sistem 

keuangan gagal menahan epidemi krisis moneter tersebut masuk ke 

Indonesia, maka merebaklah krisis tersebut kesemua sektor perekonomian 
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dan menjangkiti industri keuangan Indonesia yang akhirnya menjadi awal 

kejatuhan ekonomi dan segala pencapaian yang Indonesia raih. Diawali 

dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal yang berakhir dengan 

berbagai kerusuhan yang menuntut mundurnya Soeharto sebagai Presiden 

Indonesia. Sehingga membuat Indonesia mau tidak mau harus meminta IMF 

untuk mengajukan pinjaman untuk melakukan normalisasi ekonomi 

Indonesia yang sudah sakit akibat harus menanggung biaya yang sangat 

berat akibat kegagalan jaringan sistem pengamanan keuangan Indonesia saat 

itu untuk mendeteksi adanya kejatuhan sistem keuangan secara sistemik dan 

mengantisipasi terjadinya peningkatan beban yang luar biasa.  

Hal ini tidak lepas dari ketidakmampuan rezim Soeharto yang tidak 

mampu menciptakan ekonomi yang berpondasi kuat untuk mengantisipasi 

dan menghadapi bahaya ekonomi, ditambah lagi dengan kurang cakapnya 

pejabat dan sistem yang terkait untuk mengantisipasi adanya krisis moneter 

tersebut. 

Sejarah Ekonomi Indonesia 

Orde Baru (1966-1998) 

Seiring dengan munculnya berbagai demonstrasi di kalangan 

masyarakat untuk menuntut Presiden Soekarno untuk mundur dari jabatan 

yang dipegangnya selama lebih dari 20 tahun akibat gejolak politik dan 

ekonomi yang berujung pada kemiskinan masyarakat menjadi peringatan 

keras bagi Soekarno untuk mundur dari tampuk kepemimpinan sebagai 

Presiden. Soekarno yang terdesak akibat berbagai demonstrasi tersebut, 
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memutuskan untuk memulai transisi kepemimpinan pemerintahan dengan 

menunjuk Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret sebagai landasan 

hukum untuk mengijinkan Soeharto sebagai penjabat Presiden untuk segera 

menyusun transisi ekonomi Indonesia yang sudah terseok-seok akibat 

berbagi kebijakan politik yang hedonistik. Utang luar negeri menggunung, 

defisit melebar tidak terkendali dan inflasi mencapai ratusan persen serta 

kemiskinan di mana-mana hingga keamanan yang tidak kondusif menjadi 

permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Soeharto yang baru saja 

menjabat sebagai Presiden. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soeharto 

mengajukan RUU penanaman modal yang kemudian disahkan oleh DPR RI 

menjadi UU no 1 Tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat 

pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia berupa investasi di berbagai 

sektor usaha industri dan jasa, sekaligus sebagai upaya mengembalikan 

kepercayaan internasional terhadap stabilitas dan kondusivitas ekonomi, 

politik dan sosial serta keamanan Indonesia di mata dunia. Tercatat, sejak 

undang-undang ini disahkan, jumlah modal yang telah ditanamkan di 

Indonesia telah mencapai lebih dari US$ 9 Miliar dari 30 negara. 

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru yang dipimpin 

oleh Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 

menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan 

keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat 

diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak 

dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Pada 

pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada 
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aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal 

dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan 

pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh 

rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui 

Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997, 

menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. 

Longgarnya kebijakan pemerintah dan institusi jasa keuangan saat itu dan 

meningkatnya nilai ekspor barang non-migas, membuat banyak jasa 

keuangan berupa bank, asuransi dan berbagai lembaga keuangan lainnya 

muncul dnegan tujuan mendapat keuntungan dari fasilitasi ekspor, namun 

dengan modal inti yang sering kali kurang. Tanpa disadari oleh pemerintah 

dan institusi keuangan sendiri, besarnya kesempatan untuk membiayai 

fasilitasi ekspor tersebut, perlahan-lahan mulai menunjukkan bahwa 

pertumbuhan jasa keuangan tidak berkualitas, mulai memakan korban 

berupa tutupnya beberapa bank secara berantai akibat gagal menarik kredit 

yang macet, hingga modal inti yang kurang mulai menandai gelapnya 

perkembangan jasa keuangan yang saat itu tengah tumbuh pesat.  

Belum lagi dengan sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara 

efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut 

atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman 

berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran 

peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan 
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oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan 

domestik, dan hambatan ekspor menjadi bom waktu yang akan mewarnai 

kejatuhan ekonomi nasional. 

Hal ini mencapai puncaknya ketika Krisis finansial terjadi di Asia 

dan merembet hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada akhir 

1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. 

Dengan defisit anggaran yang sudah mencapai lebih dari 60% dari PDB 

nasional, ditambah dengan rasio NPL (kredit macet) yang sudah mencapai 

20% lebih membuat pemerintah dan institusi pengawasan kegiatan 

keuangan hanya bisa memperlambat dan mengurangi parahnya krisis 

tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk 

mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan 

memperketat kebijakan fiskalnya.  

Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund 

(IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang 

diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa 

kebijakan ekonomi yang dinilai membebani anggaran negara dan berpotensi 

melebarkan defisit anggaran, berupa penutupan program pesawat nasional, 

permobilan nasional hingga subsidi ekspor komoditas. Rupiah masih belum 

stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden 

Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. 

Pasca-Suharto 
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Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program 

pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang 

terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang 

program tersebut. Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh 

pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun meningkat lebih dari 

100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia 

adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara 

anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20. 

Kajian Pengeluaran Publik 

Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an, yang memiliki 

andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik 

Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut 

menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang 

sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi 

meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara 

tajam. 

Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan 

berada dalam situasi di mana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya 

keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. 

Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan 

yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara 

pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui 

"perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari 
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sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke 

pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada 

tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan 

subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam 

stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat 

risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong 

tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang 

berani untuk memotong subsidi minyak. 

Keputusan tersebut memberikan US$10 miliar tambahan untuk 

pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 

tambahan US$5 miliar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan 

pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara 

keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini 

berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 ekstra untuk 

dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 

'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang 

dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. 

Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang 

besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan 

keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini 

tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang 

hati hati dan tepat. 
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Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan 

kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam 

memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus 

berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban 

besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi 

pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar dari belanja 

pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total. 

Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) 

untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 

2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan 

melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah provinsi dan kabupaten di 

Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang 

mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi 

daripada rata-rata OECD. 

Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal 

yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik 

untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola 

dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di 

bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang 

lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan 

masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan 

perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan 

infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang 
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tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka 

dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia 

kedepannya. 

Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 

persen dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan 

sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, 

dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001 - 

sebaliknya total belanja kesehatan publik masih di bawah 1.0 persen dari 

PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya 

pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari 

PDB. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat 

pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 

persen pada tahun 2006, menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan 

atas sumber daya publik. 
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Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi 

perdangangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang 

paling terbuka di dunia, korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis, dengan 

pajak rendah (14.2% dari Produk Domestik Bruto) serta memiliki PDB per 

kapita tertinggi ketiga dunia. Badan usaha milik negara memainkan peranan 

yang penting dalam ekonomi negara, yang memiliki beberapa perusahaan, 

seperti Temasek Holdings, yang memegang saham mayoritas di beberapa 

perusahaan besar negara itu seperti Singapore Airlines, SingTel, ST 

Engineering dan MediaCorp. 

Ekspor, terutama bidang elektronik, kimia, dan jasa mencirikan 

bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen 

kekayaan yang menyediakan sumber pendapatan utama bagi ekonomi, 

sehingga negara ini bisa membeli bahan mentah yang tidak mereka miliki. 

Selain itu, air juga tidak tersedia dalam jumlah banyak di Singapura maka 

dari itu air juga dianggap sumber daya khusus di Singapura. Singapura 

memiliki tanah subur yang terbatas sehingga mereka bergantung pada taman 

agroteknologi untuk produksi dan konsumsi pertanian. Sumber daya 

manusia juga menjadi bagian penting bagi kesehatan ekonomi Singapura. 

Ekonomi Singapura menempati posisi ke-5 menurut Scientific American 

Biotechnology pada tahun 2013 untuk 2 tahun berturut-turut. 

Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediet sampai 

reekspor, dengan cara membeli barang mentah kemudian diolah untuk 

diekspor kembali, speerti contohnya pada industri fabrikasi wafer dan 
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pengilangan minyak. Singapura juga memiliki pelabuhan strategis yang 

menjadikannya lebih kompetitif daripada negara tetangganya. Singapura 

memiliki rasio perdangangan terhadap PDB tertinggi dunia, rata-rata 

berkisar 400% selama 2008–11. Pelabuhan SIngapura adalah pelabuhan 

kedua tersibuk di dunia menurut volume kargo. Selain itu, infrastruktur 

pelabuhan yang baik ditambah pekerja berkeahlian, sebagai hasil dari 

suksesnya sistem pendidikan negara itu. 

Pemerintah Singapura mengkampanyekan penabungan penghasilan 

dan investasi melalui kebijakan seperti Central Provident Fund, yang 

digunakan untuk mendanai kesehatan dan kebutuhan lanjut usia. Tingkat 

penduduk yang menabung termasuk yang tertinggi di dunia sejak 1970-an. 

Singapura tetap menjadi salah satu ekonomi yang paling berorientasi 

pasar dan terbuka di dunia dan juga dianggap sebagai negara paling mudah 

untuk melakukan bisnis. Singapura menghadapi sejumlah tantangan baru, 

serta peluang, karena krisis keuangan global dan daya saingnya sedang diuji 

oleh ekonomi berbiaya rendah khususnya di Asia. Sebagai tanggapan, 

Singapura telah meluncurkan dorongan produktivitas untuk mendorong 

pertumbuhan PDB dan memfasilitasi transformasi menjadi ekonomi 

teknologi tinggi. 

Sebagian besar sebagai akibat dari krisis keuangan global, pada 

kuartal kedua 2009 Singapura mengalami penurunan output terbesar dalam 

20 tahun. Namun, stimulus fiskal countercyclical ( $ 20,5 miliar pada 2009), 
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pelonggaran moneter, fundamental ekonomi yang kuat, dan fleksibilitas 

pasar tenaga kerja memungkinkan pemulihan yang cepat. 

Ekonomi tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan 6% pada 2007-11. 

Singapura mengalami lonjakan kegiatan transportasi dan perdagangan 

grosir, yang mencerminkan perannya sebagai pusat perdagangan dan 

logistik regional. Untuk mengatasi peningkatan ketimpangan pendapatan 

dan penuaan populasi, Pemerintah memperkuat jaring pengaman sosialnya 

(mis. Perumahan dan perawatan kesehatan). Singapura juga memoderasi 

masuknya pekerja asing. 

Singapura telah merasakan dampak resesi global terutama melalui 

saluran perdagangan. Dari puncak ke palung, ekspor domestik non-minyak 

turun hampir 30%. Kebangkitan mereka telah didorong terutama oleh 

permintaan konsumen di Cina dan investasi TI perusahaan di Amerika 

Serikat. Singapura memiliki rasio perdagangan terhadap PDB tertinggi di 

dunia (rata-rata sekitar 400% selama 2008-11) yang mencerminkan 

posisinya sebagai pusat transhipment utama dan intensitas impor yang tinggi 

dari ekspor Singapura. Pangsa komponen impor dalam total ekspor barang 

dagangan Singapura telah meningkat selama beberapa dekade terakhir dan 

diperkirakan mencapai lebih dari 50%. 

Secara historis, Singapura telah mengalami arus modal keluar neto 

yang signifikan, mitra dari surplus neraca berjalan yang persisten (rata-rata 

20,5% dari PDB selama 2007-11). Aliran resmi merupakan bagian terbesar 

dari arus keluar neto, yang mencerminkan sebagian besar akumulasi aset 
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asing oleh dana kekayaan negara Singapura (Temasek dan Pemerintah 

Singapura Investment Corporation). 

Singapura adalah penerima utama FDI, dengan arus masuk tahunan 

rata-rata hampir US $ 25 miliar sejak 2007. Pembatasan investasi asing 

langsung dipertahankan di beberapa sektor, termasuk media penyiaran / 

berita, layanan hukum, dan perbankan ritel. 

Singapura secara aktif mendorong investasi melalui serangkaian 

insentif pajak dan non-pajak. Ini dimaksudkan untuk mendorong perusahaan 

lokal untuk memperluas dan menginternasionalkan produksi; berinvestasi 

dalam R&D, dan pelatihan; dan mengakses peluang pengadaan, antara lain. 

Insentif juga diberikan untuk mendorong perusahaan untuk mendirikan 

kantor pusat global atau regional mereka di Singapura, untuk 

mempromosikan transfer teknologi dan pengetahuan, serta untuk 

meningkatkan daya tarik Singapura sebagai pusat layanan. 

Kepemilikan negara di sektor-sektor utama ekonomi (mis. Listrik, 

telekomunikasi, transportasi, dan pelabuhan) tetap besar, termasuk melalui 

perusahaan tempat Temasek memegang saham. 

Pemerintah telah menetapkan tujuan mempertahankan pertumbuhan 

produktivitas di seluruh ekonomi sebesar 2-3% per tahun selama 2010-20 

(1% dicapai pada 2000-09). Tujuan ini melibatkan peningkatan substansial 

dari pengeluaran kotor Singapura untuk litbang untuk mencapai 3,5% dari 

PDB pada tahun 2015. Untuk meningkatkan produktivitas, 16 sektor utama 

telah diidentifikasi (konstruksi; elektronik; rekayasa presisi; rekayasa 
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transportasi; manufaktur umum; ritel; makanan layanan, hotel, layanan 

kesehatan, informasi, komunikasi, media dan desain, logistik dan 

penyimpanan, dan layanan administrasi dan dukungan, akuntansi, layanan 

keuangan, proses konstruksi dan pemeliharaan, dan layanan sosial). 

Singapura tetap menjadi pendukung setia sistem perdagangan 

multilateral. Ini berpartisipasi dalam Perjanjian Teknologi Informasi dan 

Perjanjian Plurilateral tentang Pengadaan Pemerintah. Singapura juga 

merupakan penandatangan protokol GATS pada telekomunikasi (Protokol 

Keempat) dan jasa keuangan (Protokol Kelima). Ini bukan penandatangan 

Perjanjian Plurilateral tentang Perdagangan Pesawat Sipil, tetapi memiliki 

status pengamat di Komite. Selama periode peninjauan, Singapura belum 

terlibat dalam perselisihan apa pun di WTO. 

Singapura terus mengejar liberalisasi perdagangan melalui 

perjanjian bilateral dan regional. Sejak 2008, enam FTA baru telah mulai 

berlaku, di antaranya empat perjanjian regional dinegosiasikan dalam 

kerangka kerja ASEAN dan dua adalah perjanjian bilateral. Itu juga telah 

menandatangani perjanjian bilateral, atau negosiasi sedang berlangsung, 

dengan 12 negara tambahan. Secara keseluruhan Singapura memiliki 

jaringan 18 perjanjian regional dan bilateral yang mencakup 24 mitra 

dagang, sebagian besar di kawasan Asia-Pasifik. Singapura juga 

berpartisipasi dalam negosiasi Kemitraan Trans-Pasifik. 

Bersama dengan mitra ASEAN-nya, Singapura terus berupaya 

mencapai Komunitas ASEAN pada 2015. Langkah-langkah yang diambil 
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untuk mencapai tujuan ini termasuk Perjanjian Perdagangan Barang 

ASEAN (ATIGA) pada 2010, dan Perjanjian Investasi Komprehensif 

ASEAN (ACIA), yang seharusnya mulai berlaku pada tahun 2012. 

Singapura memiliki rezim perdagangan yang sangat terbuka, 

menetapkan tarif hanya pada enam jalur tarif (stout dan porter, bir dan bir, 

dan samsu obat-obatan dan non-obat-obatan) yang dikenakan tarif khusus. 

Tarif ini telah dihapuskan untuk impor dari mitra FTA. Namun, sekitar 30% 

dari garis tarif Singapura tidak terikat; dengan tingkat terikat mulai dari 0-

10%. 

Singapura memiliki sistem satu jendela untuk pemrosesan pabean 

tempat para pedagang dapat mengirimkan dokumentasi impor dan izin 

secara online. Satu jendela terhubung ke semua lembaga pemerintah yang 

memerlukan otorisasi: waktu persetujuan sekitar 10 menit dalam 99% kasus. 

Bea Cukai Singapura telah memperkenalkan inisiatif baru, atau memperluas 

yang sudah ada, untuk lebih memudahkan perdagangan. Selain itu, sejak 

2011, importir telah dapat mengajukan permohonan untuk keputusan yang 

mengikat sebelumnya pada penilaian pabean. 

Larangan impor diberlakukan terutama untuk alasan kesehatan, 

keselamatan, dan lingkungan, atau untuk memenuhi kewajiban internasional 

Singapura (non-WTO). Impor tetap dilarang untuk mengunyah permen karet 

kecuali untuk tujuan terapeutik, dan untuk kendaraan bermotor yang berusia 

lebih dari tiga tahun. Singapura memerlukan lisensi untuk berbagai impor, 

baik melalui prosedur otomatis atau non-otomatis. Impor beras dikelola 
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melalui cadangan strategis untuk tujuan ketahanan pangan, di mana importir 

berlisensi diwajibkan untuk menimbun beras setara dengan impor dua bulan. 

Tidak ada masalah perdagangan khusus yang diangkat dalam Komite SPS 

atau TBT mengenai langkah-langkah Singapura. 

Singapura tidak mengambil tindakan darurat apa pun selama periode 

peninjauan: Singapura tidak memiliki undang-undang perlindungan, tidak 

pernah memberlakukan tindakan balasan, dan tindakan anti-dumping 

terakhirnya dihentikan pada tahun 2003. 

Singapura memiliki lima zona perdagangan bebas (FTZ). Ada 

persyaratan dokumenter minimal untuk barang yang masuk FTZ dan 

berbagai skema untuk menyediakan bantuan GST. International Enterprise 

(IE) Singapura bertanggung jawab atas promosi perdagangan dan 

memberikan dukungan keuangan melalui berbagai program untuk 

membantu perusahaan memperluas atau mengembangkan operasi di luar 

negeri yang baru. Pendanaan ekspor hanya tersedia melalui lembaga-

lembaga sektor swasta. Namun, Pemerintah terlibat dalam penjaminan 

pinjaman sektor swasta untuk kegiatan ekspansi luar negeri dan pembiayaan 

perdagangan serta asuransi kredit perdagangan. 

Rezim kompetisi Singapura sebagian besar tidak berubah sejak 

2008, meskipun ketentuan penegakan hukum telah diperkuat dan kegiatan 

penegakan hukum telah meningkat. Namun, sejumlah area masih 

dikecualikan dari aturan kompetisi. 
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Di bidang hak kekayaan intelektual, Singapura telah mengubah 

Undang-Undang Paten 2008 untuk menerapkan langkah-langkah tertentu di 

bawah "Sistem 6 Paragraf" Deklarasi Doha tentang Perjanjian TRIPS dan 

Kesehatan Masyarakat untuk memungkinkannya menggunakan sistem 

sebagai importir. 

Prosedur pengadaan pemerintah tetap tidak berubah selama periode 

peninjauan. Rezim yang diterapkan Singapura sangat terbuka: semua 

pengadaan non-rahasia lebih dari S $ 3.000 oleh 89 entitas pengadaannya 

(yang meliputi entitas pemerintah pusat dan juga badan hukum) diterbitkan 

di portal web Pemerintah (GeBIZ). GeBIZ dapat diakses oleh semua 

pemasok, dan tidak ada preferensi atau set-selain yang diberikan kepada 

pemasok dalam negeri. Dalam negosiasi 2011 untuk merevisi Perjanjian 

Pengadaan Pemerintah WTO (IPK), Singapura menambahkan layanan 

pencarian eksekutif ke komitmen IPKnya. Singapura memiliki komitmen 

pengadaan di beberapa FTA bilateral; cakupan dewan hukum (yang terdiri 

dari sebagian besar pengadaan pemerintah) cenderung parsial, dan ambang 

batasnya bervariasi. Nilai total pengadaan non-rahasia oleh Pemerintah 

Singapura adalah S $ 27,3 miliar pada tahun 2011. 

 

Sektor manufaktur menyumbang 21% dari PDB pada 2011 (24% 

pada 2007). Kebijakan industri Singapura bertujuan untuk mempertahankan 

basis manufaktur yang kuat dalam kisaran 20-25% dari PDB, sambil 

mencapai pergeseran lebih jauh dari kegiatan padat karya menuju industri 
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bernilai tambah tinggi dan padat modal. Untuk mendorong restrukturisasi 

ekonomi, Pemerintah telah menyempurnakan kebijakan tenaga kerja dan 

penggunaan lahannya dan sedang mengambil langkah-langkah untuk 

mendorong pertumbuhan produktivitas. 

Layanan merupakan sektor yang paling penting dalam hal kontribusi 

terhadap PDB (lebih dari dua pertiga) dan total lapangan kerja (sekitar 70%). 

Secara keseluruhan, ada banyak keragaman dalam komitmen layanan 

Singapura dalam berbagai FTA-nya. Dalam kebanyakan kasus, komitmen 

melampaui jadwal / penawaran GATS. 

Lembaga keuangan (asing dan lokal) dapat memperoleh berbagai 

insentif selama mereka mampu memenuhi kriteria kualifikasi. Langkah-

langkah sedang diambil untuk meningkatkan persyaratan kecukupan modal 

bagi bank dan lebih meningkatkan ketahanan sektor perbankan. Singapura 

memperkuat posisinya sebagai pusat manajemen aset regional utama, 

menarik perusahaan-perusahaan terkenal. 

Liberalisasi dan persaingan pasar yang meningkat, termasuk melalui 

Undang-Undang Telekomunikasi yang baru-baru ini diubah dan Kode 

Persaingan Telekomunikasi, telah menghasilkan peningkatan yang 

signifikan dalam jumlah penyedia layanan telekomunikasi. Lebih dari 1.000 

lisensi telekomunikasi telah diberikan, terutama kepada operator berbasis 

layanan. Untuk memfasilitasi masuknya pasar dan persaingan, Kode 

Persaingan Pos dan Kode Operasi Layanan Pos diperkenalkan pada 2008. 
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Singapura tetap menjadi pusat maritim internasional utama dan pusat 

udara internasional. Menghadapi persaingan yang semakin ketat di kawasan 

ini, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat daya 

saing Singapura sebagai one-stop-shop untuk semua kegiatan pelabuhan, 

pengiriman, dan maritim. Langkah-langkahnya termasuk merampingkan 

rezim pajak perusahaan preferensial untuk sektor transportasi laut, dan 

investasi dalam infrastruktur pelabuhan. Di sektor transportasi udara, 

Singapura telah membuat kemajuan dalam membuka lebih lanjut layanan 

udara, terutama secara bilateral dan dalam kerangka ASEAN. 

Perkembangan signifikan selama periode peninjauan adalah 

pembukaan sebagian rezim layanan hukum domestik Singapura dan 

peningkatan fleksibilitas bagi firma hukum asing dan lokal untuk 

menawarkan layanan hukum secara bersama. Praktik hukum asing berlisensi 

dan usaha patungan antara Singapura dan praktik hukum asing kini dapat 

menawarkan layanan hukum korporasi dan komersial domestik baik melalui 

pengacara Singapura atau melalui pengacara asing yang telah memperoleh 

Sertifikat Praktisi Asing. Bidang hukum domestik lainnya tetap menjadi hak 

eksklusif praktik hukum Singapura dan pengacara Singapura. 
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Ekonomi Malaysia adalah yang terbesar ketiga di Asia Tenggara, 

setelah Indonesia dan Thailand, dan merupakan ekonomi terbesar ke-35 di 

dunia. Produktivitas tenaga kerja di Malaysia secara signifikan lebih tinggi 

daripada di negara tetangga Thailand, Indonesia, Filipina atau Vietnam 

karena kepadatan industri berbasis pengetahuan yang tinggi dan adopsi 

teknologi canggih untuk manufaktur dan ekonomi digital. Menurut Global 

Competitiveness Report 2018, ekonomi Malaysia adalah negara ke 25 paling 

kompetitif di dunia dalam periode 2018-19.  

Warga Malaysia menjalani gaya hidup yang jauh lebih makmur 

dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara berpenghasilan 

menengah ke atas seperti Meksiko, Turki, dan Brasil. Hal ini disebabkan 

oleh pajak penghasilan nasional yang rendah, biaya makanan lokal yang 

rendah, bahan bakar transportasi, kebutuhan rumah tangga, pelayanan 

kesehatan publik pembayar tunggal yang sepenuhnya disubsidi dan manfaat 

kesejahteraan sosial yang komprehensif dengan transfer tunai langsung.  

Dengan pendapatan per kapita 28.681 Dolar PPP (Bank Dunia 2017) atau 

10.620 Dolar AS nominal, Malaysia adalah negara terkaya ketiga di Asia 

Tenggara setelah negara-kota kecil Singapura dan Brunei. Malaysia 

memiliki ekonomi pasar industri baru, yang relatif terbuka dan berorientasi 

pada negara. Ekonomi Malaysia sangat kuat dan terdiversifikasi dengan nilai 

ekspor produk teknologi tinggi pada 2015 mencapai US $ 57,258 miliar, 

tertinggi kedua setelah Singapura di ASEAN. Malaysia mengekspor volume 

dan nilai produk minyak sawit terbesar kedua secara global setelah 

Indonesia.  
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Terlepas dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan 

per kapita untuk mempercepat kemajuan menuju negara berpenghasilan 

tinggi pada tahun 2020, pertumbuhan upah Malaysia sangat lambat, jauh di 

belakang standar OECD. Penelitian akademis oleh IMF dan Bank Dunia 

telah berulang kali menyerukan reformasi struktural dan inovasi endogen 

untuk menggerakkan negara ini ke atas rantai nilai manufaktur menjadi 

memungkinkan Malaysia untuk keluar dari perangkap pendapatan 

menengah saat ini. Karena sangat bergantung pada ekspor minyak untuk 

pendapatan pemerintah pusat, fluktuasi mata uang telah sangat fluktuatif, 

terlihat selama pasokan meluap dan jatuhnya harga minyak pada tahun 2015. 

Namun pemerintah meningkatkan langkah-langkah untuk meningkatkan 

pendapatan dengan memperkenalkan Pajak Penjualan dan Layanan ( SST) 

pada tingkat 6% untuk mengurangi defisit dan memenuhi kewajiban utang 

federal. 

Kebijakan moneter 

Sebelum krisis keuangan Asia 1997, ringgit Malaysia adalah mata 

uang internasional, yang secara bebas diperdagangkan di seluruh dunia. 

Tepat sebelum krisis, Ringgit diperdagangkan RM2,50 dengan dolar. 

Karena kegiatan spekulatif, Ringgit turun hingga RM4,10 terhadap dolar 

dalam hitungan minggu. Bank Negara Malaysia, bank sentral negara itu, 

memutuskan untuk menerapkan kontrol modal untuk mencegah keluarnya 

Ringgit di pasar terbuka. Ringgit menjadi non-internasionalisasi dan seorang 
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musafir harus menyatakan kepada bank sentral jika mengeluarkan lebih dari 

RM10.000 dari negara itu dan Ringgit sendiri dipatok pada RM3,80 

terhadap dolar AS. 

Nilai tukar tetap ditinggalkan demi nilai tukar mengambang pada Juli 

2005, beberapa jam setelah Cina mengumumkan langkah yang sama. Pada 

titik ini, Ringgit masih belum diinternasionalisasi. Ringgit terus menguat 

menjadi 3,18 terhadap dolar pada Maret 2008 dan terapresiasi serendah 2,94 

terhadap dolar pada Mei 2011. Sementara itu, banyak aspek kontrol modal 

perlahan-lahan dilonggarkan oleh Bank Negara Malaysia. Namun, 

pemerintah terus tidak menginternasionalkan Ringgit. Pemerintah 

menyatakan bahwa Ringgit akan diinternasionalkan setelah siap.  

Bank Negara Malaysia untuk saat ini, menggunakan penargetan suku 

bunga. Overnight Policy Rate (OPR) adalah instrumen kebijakan mereka, 

dan digunakan untuk memandu suku bunga antar bank jangka pendek yang 

diharapkan akan mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Pada 2013, total perdagangan eksternal Malaysia mencapai US $ 424 

miliar, terdiri dari US $ 230,7 miliar ekspor dan US $ 192,9 miliar impor, 

menjadikan Malaysia eksportir terbesar ke-21 di dunia dan importir terbesar 

ke-25 di dunia. 

 

Mitra dagang terbesar Malaysia adalah Cina. Malaysia telah menjadi 

mitra dagang utama China dalam ASEAN selama lima tahun berturut-turut 
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sejak 2008. Volume perdagangan dua arah antara Cina dan Malaysia pada 

2013 mencapai $ 106 miliar, menjadikan Malaysia mitra dagang terbesar 

ketiga China di Asia, tepat di belakang Jepang dan Selatan. Korea dan 

kedelapan terbesar secara keseluruhan. Pada tanggal 31 Mei 2014, selama 

kunjungan Najib Razak ke Cina di mana ia disambut oleh Perdana Menteri 

China Li Keqiang, Tiongkok dan Malaysia berjanji untuk meningkatkan 

perdagangan bilateral menjadi US $ 160 miliar pada 2017. Mereka juga 

sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan keuangan, terutama di 

produksi makanan halal, pengolahan air, dan konstruksi kereta api.  

Mitra dagang terbesar kedua Malaysia adalah Singapura dan 

Malaysia adalah mitra dagang terbesar Singapura, dengan perdagangan 

bilateral berjumlah sekitar $ 91 miliar dolar AS pada 2012, terhitung lebih 

dari seperlima dari total perdagangan di ASEAN.  

Mitra dagang terbesar ketiga Malaysia adalah Jepang, yang 

berjumlah RM137,45 miliar (US $ 42 miliar) perdagangan pada 2014, 

meningkat 1,4% dibandingkan dengan 2013. Dari jumlah ini, ekspor 

mencapai RM82,71 miliar (US $ 25,6 miliar), sebuah pertumbuhan 4,4% 

sementara impor menyusut 2,9% menjadi RM54,75 miliar (US $ 16,74 

miliar). Duta Besar Malaysia untuk Jepang Datuk Ahmad Izlan Idris 

mengatakan ekspor utama dari Malaysia ke Jepang adalah gas alam cair 

(LNG), listrik dan elektronik serta produk-produk berbasis kimia. Dia 

mengatakan impor utama Malaysia dari Jepang adalah listrik dan elektronik, 
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mesin dan peralatan serta suku cadang dan aksesori untuk kendaraan dan 

mobil.  

Malaysia adalah mitra dagang penting bagi Amerika Serikat. Pada 

tahun 1999, perdagangan bilateral dua arah antara AS dan Malaysia 

mencapai US $ 30,5 miliar, dengan ekspor AS ke Malaysia berjumlah US $ 

9,1 miliar dan impor AS dari Malaysia meningkat menjadi US $ 21,4 miliar. 

Malaysia adalah mitra dagang terbesar ke-10 Amerika Serikat dan pasar 

ekspor terbesar ke-12. Selama paruh pertama 2000, ekspor AS mencapai US 

$ 5 miliar, sementara impor AS dari Malaysia mencapai US $ 11,6 miliar. 

Keuangan dan Perbankan 

Markas besar Maybank, bank terbesar di Malaysia. Kuala Lumpur 

memiliki sektor keuangan yang besar, dan menempati peringkat ke-22 di 

dunia dalam Indeks Pusat Keuangan Global. Saat ini terdapat 27 bank 

komersial (8 domestik dan 19 asing), 16 bank syariah (10 domestik dan 6 

asing), 15 bank investasi (semua domestik) dan 2 lembaga keuangan lainnya 

(keduanya domestik) yang beroperasi di Malaysia. 

Bank umum adalah penyedia dana terbesar dan paling signifikan 

dalam sistem perbankan. Bank terbesar di sektor keuangan Malaysia adalah 

Maybank, CIMB, Public Bank Berhad, RHB Bank dan AmBank. 

Malaysia saat ini juga merupakan pusat Keuangan Islam terbesar di 

dunia. Malaysia memiliki 16 bank syariah yang lengkap termasuk lima bank 

asing, dengan total aset bank syariah US $ 168,4 miliar, yang merupakan 
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25% dari total aset perbankan Malaysia. Ini pada gilirannya menyumbang 

lebih dari 10% dari total aset perbankan Islam dunia. Sebagai perbandingan, 

saingan utama Malaysia, UEA, memiliki aset US $ 95 miliar.  

Malaysia adalah pemimpin global dalam hal pasar sukuk (obligasi 

Islam), menerbitkan sukuk senilai RM62 miliar (US $ 17,74 miliar) pada 

tahun 2014 - lebih dari 66,7% dari total global US $ 26,6 miliar Malaysia 

juga menyumbang sekitar dua pertiga dari pasar sukuk global yang beredar, 

mengendalikan $ 178 miliar dari $ 290 miliar, total global.  

Pemerintah Malaysia berencana untuk mengubah ibukota negara itu 

Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan utama dalam upaya meningkatkan 

profilnya dan memicu perdagangan dan investasi internasional yang lebih 

besar melalui pembangunan Tun Razak Exchange (TRX). Pemerintah 

percaya proyek ini akan memungkinkan Malaysia untuk bersaing dengan 

negara adikuasa keuangan regional seperti Singapura dan Hong Kong, 

dengan memanfaatkan kekuatan negara yang telah mapan di pasar keuangan 

Islam yang berkembang pesat. 
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Ekonomi Brunei kecil dan kaya, dan merupakan campuran 

kewirausahaan asing dan domestik, peraturan pemerintah dan langkah-

langkah kesejahteraan, dan tradisi desa. Ini hampir seluruhnya didukung 

oleh ekspor minyak mentah dan gas alam, dengan pendapatan dari sektor 

perminyakan menyumbang lebih dari setengah PDB. PDB per kapita tinggi, 

dan pendapatan besar dari investasi luar negeri menambah pendapatan dari 

produksi dalam negeri. Pemerintah menyediakan semua layanan medis dan 

mensubsidi makanan dan perumahan.  

Pemerintah telah Menunjukkan kemajuan dalam kebijakan dasar 

diversifikasi ekonomi jauh dari minyak dan gas. Para pemimpin Brunei 

prihatin bahwa peningkatan integrasi yang terus-menerus dalam ekonomi 

dunia akan merusak kohesi sosial internal meskipun telah mengambil 

langkah-langkah untuk menjadi pemain yang lebih menonjol dengan 

melayani sebagai ketua untuk forum 2000 APEC (Kerjasama Ekonomi Asia 

Pasifik) 2000. Pertumbuhan pada tahun 1999 diperkirakan 2,5% karena 

harga minyak yang lebih tinggi di babak kedua. 

Brunei adalah produsen minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara, 

rata-rata sekitar 180.000 barel per hari (29.000 m3 / hari). Ini juga 

merupakan produsen gas alam cair terbesar kesembilan di dunia. Pemerintah 

mengatur imigrasi tenaga kerja asing karena khawatir hal itu dapat 

mengganggu masyarakat Brunei. Izin kerja untuk orang asing dikeluarkan 

hanya untuk waktu yang singkat dan harus terus diperbarui. Meskipun ada 

batasan-batasan ini, orang asing merupakan bagian penting dari angkatan 



38 
 

kerja. Pemerintah melaporkan total angkatan kerja 122.800 pada tahun 1999, 

dengan tingkat pengangguran 5,5%. 

Statistik Brunei menunjukkan Singapura sebagai titik asal impor 

terbesar, terhitung 25% pada tahun 1997. Namun, angka ini mencakup 

beberapa transshipment, karena sebagian besar impor Brunei transit ke 

Singapura. Jepang dan Malaysia adalah pemasok terbesar kedua. Seperti di 

banyak negara lain, produk-produk Jepang mendominasi pasar lokal untuk 

kendaraan bermotor, peralatan konstruksi, barang elektronik, dan peralatan 

rumah tangga. Amerika Serikat adalah pemasok impor terbesar ketiga ke 

Brunei pada tahun 1998. 

Cadangan devisa Brunei yang besar dikelola oleh Badan Investasi 

Brunei (BIA), cabang Kementerian Keuangan. Prinsip panduan BIA adalah 

untuk meningkatkan nilai nyata cadangan devisa Brunei sambil mengejar 

strategi investasi yang beragam, dengan kepemilikan di Amerika Serikat, 

Jepang, Eropa Barat, dan negara-negara Asosiasi Negara-negara Asia 

Tenggara (ASEAN). 

Pemerintah Brunei secara aktif mendorong lebih banyak investasi 

asing. Perusahaan baru yang memenuhi kriteria tertentu dapat menerima 

status perintis, membebaskan keuntungan dari pajak penghasilan hingga 5 

tahun, tergantung pada jumlah modal yang diinvestasikan. Tarif pajak 

penghasilan badan normal adalah 30%. Tidak ada pajak penghasilan pribadi 

atau pajak capital gain. 
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Salah satu prioritas terpenting pemerintah adalah mendorong 

perkembangan orang Melayu Brunei sebagai pemimpin industri dan 

perdagangan. Tidak ada batasan khusus kepemilikan saham asing, tetapi 

partisipasi lokal, baik modal bersama dan manajemen, didorong. Partisipasi 

semacam itu membantu ketika tender untuk kontrak dengan pemerintah atau 

Brunei Shell Petroleum. 

Perusahaan-perusahaan di Brunei harus dimasukkan secara lokal 

atau terdaftar sebagai cabang dari perusahaan asing dan harus terdaftar pada 

Panitera Perusahaan. Perusahaan publik harus memiliki minimal tujuh 

pemegang saham. Perusahaan swasta harus memiliki minimal dua tetapi 

tidak lebih dari 50 pemegang saham. Paling tidak setengah dari direktur 

dalam sebuah perusahaan harus penduduk Brunei. 

Pemerintah memiliki peternakan sapi di Australia yang memasok 

sebagian besar daging sapi negara itu. Dengan 2.262 mil persegi (5.860 

km2), peternakan ini lebih besar dari Brunei itu sendiri. Telur dan ayam 

sebagian besar diproduksi secara lokal, tetapi sebagian besar kebutuhan 

makanan Brunei lainnya harus diimpor. Pertanian dan perikanan adalah 

salah satu sektor industri yang dipilih pemerintah untuk prioritas tertinggi 

dalam upayanya untuk mendiversifikasi ekonomi. 

Industri minyak dan gas 

Brunei Shell Petroleum (BSP), sebuah perusahaan patungan yang 

memiliki saham setara oleh Pemerintah Brunei dan kelompok perusahaan 

Royal Dutch / Shell, adalah perusahaan produksi minyak dan gas utama di 
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Brunei. Ini juga mengoperasikan satu-satunya kilang di negara itu. BSP dan 

empat perusahaan saudara merupakan perusahaan terbesar di Brunei setelah 

pemerintah. Kilang kecil BSP memiliki kapasitas penyulingan 10.000 barel 

per hari (1.600 m3 / hari). Ini memenuhi permintaan domestik untuk 

sebagian besar produk minyak bumi. 

Perusahaan minyak Prancis Elf Aquitaine menjadi aktif dalam 

eksplorasi minyak bumi di Brunei pada 1980-an. Afiliasinya Elf Petroleum 

Asia BV telah menemukan sejumlah minyak dan gas yang dapat 

dieksploitasi secara komersial di tiga dari empat sumur yang dibor sejak 

1987, termasuk penemuan yang sangat menjanjikan diumumkan pada awal 

1990. Baru-baru ini, UNOCAL, bermitra dengan Fletcher Challenge 

Selandia Baru telah diberikan konsesi untuk eksplorasi minyak. Brunei 

sedang mempersiapkan tender konsesi untuk eksplorasi minyak dan gas air 

dalam. 

Produksi minyak Brunei memuncak pada 1979 di lebih dari 240.000 

barel per hari (38.000 m3 / hari). Sejak saat itu secara sengaja dikurangi 

untuk memperpanjang umur cadangan minyak dan meningkatkan tingkat 

pemulihan. Produksi minyak bumi saat ini rata-rata sekitar 200.000 barel per 

hari (32.000 m3 / hari). Jepang secara tradisional menjadi pelanggan utama 

ekspor minyak Brunei, tetapi bagiannya turun dari 45% dari total pada 1982 

menjadi 19% pada 1998. Sebaliknya, ekspor minyak ke Korea Selatan 

meningkat dari hanya 8% dari total pada 1982 menjadi 29. % pada tahun 

1998. Pelanggan utama lainnya termasuk Taiwan (6%), dan negara-negara 
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ASEAN (27%). Ekspor minyak Brunei ke Amerika Serikat menyumbang 

17% dari total ekspor. 

Hampir semua gas alam Brunei dicairkan di pabrik Brunei Liquefied 

Natural Gas (LNG), yang dibuka pada tahun 1972 dan merupakan salah satu 

pabrik LNG terbesar di dunia. Lebih dari 82% dari produksi LNG Brunei 

dijual ke Jepang berdasarkan perjanjian jangka panjang yang diperbarui 

pada tahun 1993. Kesepakatan tersebut meminta Brunei untuk menyediakan 

lebih dari 5 juta ton LNG per tahun kepada tiga perusahaan utilitas Jepang. 

Perusahaan Jepang, Mitsubishi, adalah mitra usaha patungan dengan Shell 

dan Pemerintah Brunei di Brunei LNG, Brunei Coldgas, dan Brunei Shell 

Tankers, yang bersama-sama memproduksi LNG dan memasoknya ke 

Jepang. Sejak 1995, Brunei telah memasok lebih dari 700.000 ton LNG ke 

Korea Gas Corporation juga. Pada tahun 1999, produksi gas alam Brunei 

mencapai 90 kargo per hari. Sejumlah kecil gas alam digunakan untuk 

pembangkit listrik domestik. Brunei adalah eksportir LNG terbesar keempat 

di kawasan Asia-Pasifik di belakang Indonesia, Malaysia, dan Australia. 

Cadangan minyak dan gas yang terbukti di Brunei mencukupi hingga 

setidaknya 2015, dan eksplorasi laut dalam yang direncanakan diharapkan 

untuk menemukan cadangan baru yang signifikan. Pemerintah berusaha 

dalam dekade terakhir untuk mendiversifikasi ekonomi dengan keberhasilan 

yang terbatas. [18] Pengeluaran minyak dan gas dan pemerintah masih 

merupakan sebagian besar kegiatan ekonomi Brunei. Industri non-minyak 

Brunei meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, dan perbankan. 
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Pada 2015, Brunei mendaftarkan tahun ketiga resesi ekonomi, satu-

satunya negara ASEAN yang melakukannya. Penurunan harga minyak dan 

penurunan produksi karena pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan di sumur-

sumur minyak utama telah merusak anggaran negara yang akan melihat 

defisit pada tahun fiskal 2015-16 dan 2016–17. 

MERK HALAL BRUNEI 

Brunei Darussalam pada bulan Juli 2009 meluncurkan skema merek 

halal nasionalnya Brunei Halal yang memungkinkan produsen di Brunei dan 

di negara lain untuk menggunakan merek dagang Brunei Halal premium 

untuk membantu mereka menembus pasar yang menguntungkan di negara-

negara dengan sejumlah besar konsumen Muslim. Merek Halal Brunei 

dikatakan sebagai upaya pertama yang tepat untuk mengumpulkan merek 

halal global yang akan menuai potensi pengembalian komersial dari katering 

untuk kebutuhan konsumsi Muslim di seluruh dunia. 

Seperti yang dibayangkan oleh Kesultanan, penggunaan merek Halal 

Brunei akan menandakan kepada konsumen Muslim kepatuhan ketat 

produsen dengan hukum yang berkaitan dengan ajaran Islam. Brunei juga 

bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap merek melalui strategi 

yang akan memastikan integritas halal dari produk dan kepatuhan yang tak 

tergoyahkan dengan aturan yang ditetapkan yang mengatur sumber bahan 

baku, proses pembuatan, logistik dan distribusi. 

Sebuah perusahaan baru, milik pemerintah Brunei Wafirah Holdings 

Sdn Bhd, telah didirikan sebagai pemilik merek Halal Brunei. Wafirah telah 
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menandatangani usaha patungan dengan Brunei Global Islamic Investment 

dan perusahaan logistik yang berbasis di Hong Kong, Kerry FSDA Limited 

untuk membentuk Ghanim International Food Corporation, Sdn Bhd. 

Ghanim International mengelola penggunaan merek dagang Halal Brunei. 

Produsen yang ingin menggunakan merek diwajibkan untuk terlebih dahulu 

memperoleh label halal Brunei (atau sertifikasi untuk kepatuhan dengan 

praktik manufaktur dan pemotongan yang diterima berdasarkan Islam) 

melalui Bagian Kontrol Makanan Halal Departemen Syariah. Mereka 

kemudian dapat mendekati Ghanim untuk aplikasi mereka menggunakan 

merek. 
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Pertumbuhan ekonomi Filipina di bawah ekspektasi setelah hanya 

tumbuh 5,9% sepanjang 2019 lalu. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi 

terendah dalam delapan tahun terakhir. 

Badan Statistik Filipina mengatakan, pada kuartal IV-2019, produk 

domestik bruto (PDB) Filipina tumbuh 6,4%. Angka ini lebih rendah 

dibanding hasil jajak pendapat Reuters yang memperkirakan ekonomi 

Filipina pada tiga bulan terakhir tahun lalu naik 6,5%. 

Kegagalan Filipina menggenjot ekonomi pada periode Oktober-

Desember lalu membuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan hanya 

5,9%. Angka ini pun di bawah target pemerintah yang ada di kisaran 6,0%-

6,5%.  

"Ini juga menandai pertumbuhan terendah dalam delapan tahun 

terakhir," kata Ernesto Pernia, Sekretaris Perencanaan Sosial Ekonomi 

Filipina seperti dikutip Reuters. 

Lebih lanjut Pernia bilang, keterlambatan dalam pengesahan 

anggaran membuat pertumbuhan ekonomi Filipina gagal memenuhi target. 

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang di bawah target ini bakal 

mendorong bank sentral Filipina untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan 

di kuartal I-2020 ini. "Pelonggaran kebijakan bisa berupa pemangkasan suku 

bunga atau rasio pencadangan bank," kata Emilio Neri, ekonom Bank of the 

Philippine Islands.  
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Bangko Sentral ng Pilipnas (bank sentral Filipina) akan 

menyelenggarakan rapat perdana pada 6 Februari. Bank sentral Filipina pun 

diprediksi dapat kembali melakukan pemangkasan suku bunga setelah hanya 

menurunkan suku bunga sebesar 75 basis poin dalam tiga tahun terakhir.  

Terlebih tahun lalu inflasi Filipina hanya 2,5%. Walau masih di 

kisaran target 2,1%-4,0% tetapi kurang memuaskan. Upaya pemerintah 

untuk mengejar ketinggalan dengan rencana pengeluarannya, yang tertunda 

oleh persetujuan anggaran tahun lalu. Sebenarnya penyerapan anggaran 

telah terbukti dapat mengerek ekonomi Filipina. 

"Mesin utama pertumbuhan ini diharapkan dapat memberikan 

dukungan lebih lanjut bagi ekonomi pada 2020, dengan asumsi tidak ada 

penundaan lebih lanjut dalam persetujuan anggaran," kata Jiaxin Lu, 

ekonom di Continuum Economics. 

Presiden Rodrigo Duterte telah menandatangani rekor 4,1 triliun 

peso setara US$ $ 80,61 miliar untuk anggaran tahun ini, naik 12% dari 

tahun lalu, memastikan pendanaan tepat waktu untuk perbaikan infrastruktur 

di negara lebih dari 105 juta orang. Hal ini membuat pemerintah optimistis 

pertumbuhan ekonomi di 2020 capai 6,5% -7,5%. Sementara bank sentral 

Filipina menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% bisa dicapai tahun ini. 

Ekonomi Filipina adalah ekonomi terbesar ke - 36 di dunia dengan 

PDB nominal menurut perkiraan statistik Dana Moneter Internasional 2019, 

itu adalah ekonomi terbesar ke - 13 di Asia, dan ekonomi terbesar ke-4 di 

ASEAN setelah Indonesia , Malaysia dan Thailand . Filipina adalah salah 
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satu pasar negara berkembang dan merupakan yang terkaya keenam di Asia 

Tenggara berdasarkan nilai PDB per kapita, setelah negara-negara regional 

Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. 

Filipina terutama dianggap sebagai negara industri baru, yang 

memiliki ekonomi dalam transisi dari yang berbasis pertanian ke yang lebih 

berbasis pada jasa dan manufaktur. Pada 2017, paritas PDB dengan daya beli 

diperkirakan mencapai $ 1,980 triliun.  

Ekspor primer meliputi semikonduktor dan produk elektronik, 

peralatan transportasi, garmen, produk tembaga, produk minyak bumi, 

minyak kelapa, dan buah-buahan. Mitra dagang utama termasuk Jepang , 

Cina , Amerika Serikat , Singapura , Korea Selatan , Belanda , Hong Kong , 

Jerman , Taiwan , dan Thailand . Filipina dinobatkan sebagai salah satu 

Ekonomi Anak Harimau bersama dengan Indonesia , Malaysia , Vietnam , 

dan Thailand . Saat ini merupakan salah satu ekonomi dengan pertumbuhan 

tercepat di Asia. Namun, masalah utama tetap ada, terutama berkaitan 

dengan mengurangi kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan yang lebar 

antara berbagai wilayah negara dan kelas sosial ekonomi, mengurangi 

korupsi, dan berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk 

memastikan pertumbuhan di masa depan. 

Ekonomi Filipina diproyeksikan menjadi yang terbesar ke-5 di Asia 

dan terbesar ke-16 di dunia pada tahun 2050. Menurut Price water house 

Coopers , ia memperkirakan bahwa itu akan menjadi ekonomi terkaya ke-12 

hingga ke-14 di dunia pada tahun 2060. Sementara ini menentang laporan 
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lain dari HSBC Holdings PLC , bahwa pada tahun 2050, Filipina akan 

dinyatakan melampaui ekonomi Indonesia karena tingkat pertumbuhan PDB 

tahunan yang lebih tinggi sebesar 6,5% (Kedua, setelah Tiongkok). Namun, 

statistik ekonomi mungkin masih bervariasi tergantung pada kinerja 

pemerintah setiap tahun. 
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Ekonomi Kamboja saat ini mengikuti sistem pasar terbuka (ekonomi 

pasar) dan telah mengalami kemajuan ekonomi yang pesat dalam dekade 

terakhir. Kamboja memiliki PDB $ 24,57 miliar pada tahun 2018.  

Pendapatan per kapita, meskipun meningkat pesat, rendah dibandingkan 

dengan sebagian besar negara tetangga. Dua industri terbesar di Kamboja 

adalah tekstil dan pariwisata, sementara kegiatan pertanian tetap menjadi 

sumber pendapatan utama bagi banyak warga Kamboja yang tinggal di 

daerah pedesaan. Sektor jasa sangat terkonsentrasi pada kegiatan 

perdagangan dan layanan terkait katering. Baru-baru ini, Kamboja 

melaporkan bahwa cadangan minyak dan gas alam ditemukan di lepas 

pantai.  

Pada tahun 1995, dengan PDB $ 2,92 miliar pemerintah mengubah 

sistem ekonomi negara dari ekonomi terencana menjadi sistem yang 

digerakkan oleh pasar saat ini. Menyusul perubahan-perubahan itu, 

pertumbuhan diperkirakan bernilai 7% sementara inflasi turun dari 26% 

pada tahun 1994 menjadi hanya 6% pada tahun 1995. Impor meningkat 

karena masuknya bantuan asing, dan ekspor, terutama dari industri garmen 

negara itu, juga meningkat . Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang 

konstan, pertumbuhan ini diterjemahkan hanya sekitar 0,71% untuk 

ekonomi ASEAN pada 2016, dibandingkan dengan tetangganya, Indonesia, 

yang memberikan kontribusi 37,62%.  

Setelah empat tahun meningkatkan kinerja ekonomi, ekonomi 

Kamboja melambat pada 1997-1998 karena krisis ekonomi regional, 
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kerusuhan sipil, dan pertikaian politik. Investasi asing menurun selama 

periode ini. Juga, pada tahun 1998 panen utama dilanda kekeringan. Tetapi 

pada tahun 1999, tahun penuh pertama dari perdamaian relatif dalam 30 

tahun, kemajuan dicapai pada reformasi ekonomi dan pertumbuhan kembali 

sebesar 4%. 

Saat ini, kebijakan luar negeri Kamboja berfokus pada penetapan 

perbatasan ramah dengan tetangganya (seperti Thailand dan Vietnam), serta 

mengintegrasikan dirinya ke dalam sistem perdagangan regional (ASEAN) 

dan global (WTO). Beberapa kendala yang dihadapi oleh ekonomi yang 

sedang tumbuh ini adalah perlunya sistem pendidikan yang lebih baik dan 

kurangnya tenaga kerja yang terampil; khususnya di pedesaan yang diliputi 

kemiskinan, yang berjuang dengan infrastruktur dasar yang tidak memadai. 

Meskipun demikian, Kamboja terus menarik investor karena upah rendah, 

tenaga kerja berlimpah, kedekatannya dengan bahan baku Asia, dan 

perlakuan pajak yang menguntungkan. 

SEJARAH EKONOMI KAMBOJA 

Pada tahun 1989, Negara Kamboja menerapkan kebijakan reformasi 

yang mengubah sistem ekonomi Kamboja dari ekonomi komando menjadi 

ekonomi pasar terbuka. Sejalan dengan reformasi ekonomi, hak milik 

pribadi diperkenalkan dan perusahaan milik negara diprivatisasi. Kamboja 

juga memfokuskan diri untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam blok 

ekonomi regional dan internasional, seperti Perhimpunan Bangsa Bangsa 

Asia Tenggara dan Organisasi Perdagangan Dunia masing-masing. 



52 
 

Kebijakan-kebijakan ini memicu pertumbuhan ekonomi, dengan PDB 

nasionalnya tumbuh rata-rata 6,1% sebelum periode kerusuhan domestik 

dan ketidakstabilan ekonomi regional pada 1997 (krisis keuangan Asia 

1997). Namun, kondisinya membaik dan sejak 1999, ekonomi Kamboja 

terus tumbuh dengan laju rata-rata sekitar 6-8% per tahun.  

Pada 2007, produk domestik bruto Kamboja tumbuh sekitar 18,6%. 

Ekspor garmen naik hampir 8%, sementara kedatangan wisatawan 

meningkat hampir 35%. Dengan ekspor menurun, pertumbuhan PDB 2007 

sebagian besar didorong oleh konsumsi dan investasi. Aliran masuk 

investasi langsung asing (FDI) mencapai US $ 600 juta (7 persen dari PDB), 

sedikit lebih banyak dari yang diterima negara dalam bantuan resmi. 

Investasi dalam negeri, yang sebagian besar didorong oleh sektor swasta, 

menyumbang 23,4 persen dari PDB. Pertumbuhan ekspor, terutama ke AS, 

mulai melambat pada akhir 2007 disertai dengan kompetisi yang lebih ketat 

dari Vietnam dan risiko yang muncul (perlambatan ekonomi AS dan 

pencabutan perlindungan terhadap ekspor China). Perusahaan-perusahaan 

AS adalah investor terbesar kelima di Kamboja, dengan investasi lebih dari 

$ 1,2 miliar selama periode 1997-2007. 

Kamboja mengalami kerusakan parah akibat krisis keuangan 2007-

2008, dan sektor ekonomi utamanya, industri garmen, mengalami 

penurunan 23% dalam ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. Akibatnya, 

60.000 pekerja diberhentikan. Namun, pada kuartal terakhir 2009 dan awal 

2010, kondisinya mulai membaik dan ekonomi Kamboja mulai pulih. 
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Ekspor Kamboja ke AS selama 11 bulan pertama 2012 mencapai $ 2,49 

miliar, meningkat 1 persen tahun-ke-tahun. Impor barang-barang AS 

tumbuh 26 persen untuk periode itu, mencapai $ 213 juta. Faktor lain yang 

menggarisbawahi potensi ekonomi Kamboja adalah berkurangnya separuh 

dari tingkat kemiskinannya. Tingkat kemiskinan adalah 20,5 persen, artinya 

sekitar 2,8 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. 

PERKEMBANGAN INDUSTRI KAMBOJA 

Industri garmen mewakili porsi terbesar dari sektor manufaktur 

Kamboja, menyumbang 80% dari ekspor negara itu. Pada 2012, ekspor 

tumbuh menjadi $ 4,61 miliar, naik 8% dari 2011. Pada paruh pertama 2013, 

industri garmen melaporkan ekspor senilai $ 1,56 miliar. Sektor ini 

mempekerjakan 335.400 pekerja, di mana 91% adalah perempuan. 

Sektor ini sebagian besar beroperasi pada tahap akhir produksi 

garmen, yaitu mengubah benang dan kain menjadi garmen, karena negara 

ini tidak memiliki basis manufaktur tekstil yang kuat. Pada tahun 2005, ada 

kekhawatiran bahwa akhir Pengaturan Multi Serat akan mengancam industri 

garmen Kamboja; memaparkannya pada persaingan yang ketat dengan 

kemampuan manufaktur China yang kuat. Sebaliknya, industri garmen 

Kamboja saat ini terus tumbuh dengan cepat. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

kebijakan ekonomi terbuka negara yang telah menarik investasi asing dalam 

jumlah besar ke sektor ekonomi ini. 

Industri garmen Kamboja dicirikan oleh persentase kecil 

kepemilikan lokal. Ini adalah cerminan dari kekurangan pekerja terampil di 
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negara ini serta terbatasnya leverage dan otonomi yang dimiliki pabrik-

pabrik Kamboja dalam keputusan strategis. Karakteristik lain dari industri 

ini adalah keunggulan kompetitif negara sebagai satu-satunya negara di 

mana pabrik garmen dimonitor dan dilaporkan sesuai dengan standar 

nasional dan internasional.  

Ini telah memungkinkan Kamboja untuk mengamankan bagian 

kuota untuk ekspor ke AS melalui Perjanjian Perdagangan AS-Kamboja 

untuk Tekstil dan Pakaian (1999-2004), yang menghubungkan akses pasar 

ke standar tenaga kerja. Namun, industri garmen Kamboja tetap rentan 

terhadap persaingan global karena kurangnya infrastruktur yang memadai, 

keresahan tenaga kerja, tidak adanya industri tekstil dalam negeri, dan 

hampir sepenuhnya bergantung pada bahan tekstil impor.  

Asosiasi Produsen Garmen di Kamboja (GMAC) mendirikan sebuah 

lembaga pelatihan khusus untuk melatih pekerja garmen. Lembaga ini 

berada di Zona Ekonomi Khusus Phnom Penh dan akan selesai pada akhir 

2016. Ini bertujuan untuk melatih 1.600 pekerja garmen dalam tiga tahun 

pertama dan 240 mahasiswa setiap tahun sebagai bagian dari program 

terpisah 

Meskipun Kamboja terutama mengekspor garmen dan produk-

produk dari pertanian dan perikanan, Kamboja berupaya keras untuk 

mendiversifikasi ekonomi. Ada beberapa bukti ekspansi ekspor nilai tambah 

dari titik awal yang rendah, sebagian besar berkat pembuatan barang-barang 

listrik dan telekomunikasi oleh perusahaan multinasional asing yang 
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ditanamkan di negara ini. Antara 2008 dan 2013, ekspor teknologi tinggi 

naik dari hanya US $ 3,8 juta menjadi US $ 76,5 juta.  

Ini akan menjadi tantangan bagi Kamboja untuk meningkatkan 

kapasitas teknologi dari banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang 

aktif di bidang pertanian, teknik, dan ilmu alam. Sementara perusahaan asing 

besar di Kamboja yang merupakan sumber utama nilai tambah ekspor 

cenderung berspesialisasi dalam mesin listrik dan telekomunikasi, tugas 

utama untuk kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk 

memfasilitasi limpahan dalam hal keterampilan dan kemampuan inovasi 

dari operator besar ini. menuju perusahaan kecil dan lintas sektor lainnya.  

Ada sedikit bukti bahwa Undang-Undang tentang Paten, Sertifikat 

Model Utilitas, dan Desain Industri (2006) telah digunakan secara praktis, 

sejauh ini, untuk semua perusahaan asing yang beroperasi di Kamboja. Pada 

2012, 27 aplikasi paten telah diajukan, semua oleh orang asing. Dari 42 

aplikasi untuk desain industri yang diterima hingga 2012, 40 telah diajukan 

oleh orang asing. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak diragukan 

lagi mendorong perusahaan asing untuk memperkenalkan peningkatan 

teknologi pada sistem produksi di darat mereka, yang hanya dapat 

bermanfaat. Perusahaan elektronik konsumen seperti Oppo dan Nokia 

membangun pabrik di Kamboja akan menjadi tantangan serius bagi 

pemerintah Kamboja. 
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Ekonomi Laos adalah ekonomi berkembang dengan pendapatan menengah 

ke bawah yang berkembang pesat. Menjadi salah satu dari lima negara sosialis yang 

tersisa, model ekonomi Laos menyerupai ekonomi pasar berorientasi sosialis Cina 

dan Vietnam dengan menggabungkan tingkat kepemilikan negara yang tinggi 

dengan keterbukaan terhadap investasi asing langsung dalam kerangka kerja 

berbasis pasar yang dominan.  

Setelah kemerdekaan, Laos membentuk ekonomi terencana tipe Soviet. 

Sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi yang bertujuan untuk 

mengintegrasikan Laos ke dalam pasar dunia yang diglobalisasi, Laos mengalami 

reformasi yang disebut Mekanisme Ekonomi Baru pada tahun 1986 yang 

mendesentralisasi kontrol pemerintah dan mendorong perusahaan swasta bersama 

dengan perusahaan milik negara.  Saat ini, Laos berada di antara ekonomi dengan 

pertumbuhan tercepat di dunia, rata-rata 8% per tahun dalam pertumbuhan PDB. 

Juga diperkirakan bahwa Laos akan mempertahankan setidaknya 7% pertumbuhan 

hingga 2019 juga.  

Sasaran-sasaran kunci bagi pemerintah termasuk mengupayakan 

pengentasan kemiskinan dan pendidikan untuk semua anak, juga dengan 

inisiatifnya untuk menjadi negara "terkait tanah". Ini dipamerkan melalui 

pembangunan rel berkecepatan tinggi hampir $ 6 miliar dari Kunming, Cina ke 

Vientiane, Laos. Negara ini membuka bursa efek, Lao Securities Exchange pada 

2011, dan telah menjadi pemain regional yang meningkat dalam perannya sebagai 

pemasok listrik tenaga air untuk tetangga seperti Cina, Vietnam dan Thailand. Pada 

periode saat ini, ekonomi Laos sangat bergantung pada investasi langsung asing 

untuk menarik modal dari luar negeri untuk mendukung keketatan ekonomi yang 

berkelanjutan. Tujuan jangka panjang ekonomi Laos sebagaimana diabadikan 
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dalam konstitusi adalah pembangunan ekonomi ke arah sosialisme dengan 

menciptakan kondisi material untuk bergerak menuju sosialisme.  

Meskipun pertumbuhannya cepat, Laos tetap menjadi salah satu negara 

termiskin di Asia Tenggara. Negara yang terkurung daratan, memiliki infrastruktur 

yang tidak memadai dan tenaga kerja yang sebagian besar tidak terampil. Meskipun 

demikian, Laos terus menarik investasi asing karena terintegrasi dengan Komunitas 

Ekonomi ASEAN yang lebih besar, tenaga kerjanya muda yang berlimpah, dan 

perlakuan pajak yang menguntungkan. 

SEJARAH EKONOMI LAOS 

Dengan penggulingan monarki Laos pada tahun 1975, pemerintah komunis 

Pathet Lao melembagakan ekonomi terencana dari sistem ekonomi komando gaya 

Soviet, menggantikan sektor swasta dengan perusahaan negara dan koperasi; 

investasi terpusat, produksi, perdagangan, dan harga; dan menciptakan hambatan 

bagi perdagangan internal dan asing. 

Perebutan kekuasaan oleh Komunis juga mengakibatkan penarikan 

investasi eksternal terutama Amerika, di mana negara itu menjadi sangat tergantung 

sebagai akibat dari perusakan modal domestik selama Perang Indocina.  

Dalam beberapa tahun, pemerintah PDR Lao menyadari bahwa jenis 

kebijakan ekonomi ini mencegah, bukannya merangsang, pertumbuhan dan 

pembangunan. Namun, tidak ada reformasi substantif yang diperkenalkan, hingga 

tahun 1986 ketika pemerintah mengumumkan "mekanisme ekonomi baru" -nya. 

(NEM). Awalnya malu-malu, NEM diperluas untuk mencakup serangkaian 

reformasi yang dirancang untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan 

sektor swasta. 
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Harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar menggantikan harga yang 

ditentukan pemerintah. Petani diizinkan memiliki tanah dan menjual tanaman di 

pasar terbuka. Perusahaan-perusahaan negara diberikan otoritas pengambilan 

keputusan yang meningkat dan kehilangan sebagian besar subsidi dan keuntungan 

penetapan harga mereka. Pemerintah menetapkan nilai tukar mendekati tingkat 

pasar riil, mengangkat hambatan perdagangan, menggantikan hambatan impor 

dengan tarif, dan memberi perusahaan swasta akses langsung ke impor dan kredit. 

Dengan meningkatnya keresahan di Eropa Timur dan Uni Soviet, pada 

tahun 1989, pemerintah PDR Lao mencapai kesepakatan dengan Bank Dunia dan 

Dana Moneter Internasional tentang reformasi tambahan. Pemerintah setuju untuk 

memperkenalkan reformasi fiskal dan moneter, mempromosikan perusahaan 

swasta dan investasi asing, memprivatisasi atau menutup perusahaan negara, dan 

memperkuat perbankan. Itu juga setuju untuk mempertahankan nilai tukar pasar, 

mengurangi tarif, dan menghilangkan peraturan perdagangan yang tidak 

dibutuhkan. Kode investasi asing liberal diberlakukan dan tampaknya secara 

perlahan membuat dampak positif di pasar. Penegakan hak kekayaan intelektual 

diatur oleh dua Keputusan Perdana Menteri yang berasal dari tahun 1995 dan 2002.  

Dalam upaya merangsang perdagangan internasional lebih lanjut, 

pemerintah Laos menerima bantuan Australia untuk membangun jembatan di 

seberang Sungai Mekong ke Thailand. "Jembatan Persahabatan Thai-Lao", antara 

Prefektur Vientiane dan Provinsi Nong Khai, Thailand, diresmikan pada April 

1994. Meskipun jembatan itu telah menciptakan perdagangan tambahan, 

pemerintah Laos belum mengizinkan arus lalu lintas yang sepenuhnya bebas 

melintasi rentang tersebut. 
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Reformasi ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

ketersediaan barang. Namun, Krisis Keuangan Asia 1997, ditambah dengan salah 

urus ekonomi pemerintah Laos sendiri, mengakibatkan inflasi yang melonjak dan 

depresiasi curam dari kip, yang kehilangan 87% dari nilainya dari Juni 1997 hingga 

Juni 1999. Kebijakan moneter yang lebih ketat menyebabkan stabilitas 

makroekonomi yang lebih besar pada TA 2000, dan inflasi bulanan, yang rata-rata 

sekitar 10% selama paruh pertama TA 1999, turun rata-rata 1% dibandingkan 

periode yang sama pada TA 2000. 

Pada TA 1999, hibah dan pinjaman luar negeri menyumbang lebih dari 

20% PDB dan lebih dari 75% investasi publik. Ekonomi terus didominasi oleh 

sektor pertanian tidak produktif yang beroperasi sebagian besar di luar ekonomi 

uang dan di mana sektor publik terus memainkan peran dominan. Namun, sejumlah 

perusahaan swasta telah didirikan dan beberapa di antaranya cukup sukses di 

industri seperti kerajinan tangan, bir, kopi, dan pariwisata. Dengan dukungan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jepang, dan Jerman, kamar dagang yang sebelumnya 

dikontrol negara bertujuan untuk mempromosikan bisnis swasta: Kamar Dagang 

dan Industri Nasional Laos dan subdivisinya di provinsi.  

Putaran terakhir dari reformasi perusahaan milik negara pada tahun 2019 

bertujuan untuk menetapkan BUMN sebagai usaha menguntungkan yang dapat 

menjadi sumber pendapatan yang efisien dan berkelanjutan untuk perbendaharaan 

nasional. Langkah-langkah ini termasuk menutup perusahaan tidak produktif, 

memastikan bisnis di mana negara memiliki investasi direformasi menjadi usaha 

yang menguntungkan, dan mengurangi korupsi. Pada 2019, Departemen 

Pengembangan Badan Usaha Milik Negara dan Asuransi pemerintah Lao memiliki 

183 perusahaan di bawah pengawasannya. 
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Ekonomi Myanmar (juga dikenal sebagai Burma) adalah ekonomi baru 

dengan PDB nominal $ 69,322 miliar pada 2017 dan perkiraan daya beli yang 

disesuaikan dengan PDB $ 327,629 miliar pada 2017 menurut Bank Dunia. [20] 

Untuk perkiraan 2018, PDB per kapita di Myanmar akan menjadi $ 6.509 dalam 

PPP per kapita dan $ 1.490 dalam nominal per kapita. 

Pada tahun 2011, ketika pemerintahan Presiden Thein Sein yang baru 

berkuasa, Burma memulai kebijakan reformasi utama termasuk anti-korupsi, nilai 

tukar mata uang, undang-undang investasi asing, dan perpajakan. Investasi asing 

meningkat dari US $ 300 juta pada 2009–10 menjadi US $ 20 miliar pada 2010–11 

sekitar 6567%. Aliran modal yang besar menghasilkan mata uang Burma yang 

lebih kuat, sekitar 25%. Sebagai tanggapan, pemerintah melonggarkan pembatasan 

impor dan menghapus pajak ekspor. Meskipun ada masalah mata uang saat ini, 

ekonomi Burma diperkirakan akan tumbuh sekitar 8,8% pada 2011. Setelah 

penyelesaian pelabuhan Dawei sedalam 58 miliar dolar, Burma diperkirakan akan 

menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara dan Laut Cina 

Selatan, melalui Laut Andaman, ke Samudra Hindia yang menerima barang dari 

negara-negara di Timur Tengah, Eropa dan Afrika, dan memacu pertumbuhan di 

kawasan ASEAN.  

Pada 2012, Bank Pembangunan Asia secara resmi mulai terlibat kembali 

dengan negara tersebut, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan 

pembangunan di negara tersebut. Pinjaman $ 512 juta adalah yang pertama kali 

dikeluarkan oleh ADB ke Myanmar dalam 30 tahun dan akan menargetkan layanan 

perbankan, yang pada akhirnya mengarah pada investasi besar lainnya dalam 

proyek jalan, energi, irigasi dan pendidikan.  

Pada bulan Maret 2012, sebuah rancangan undang-undang investasi asing 

muncul, yang pertama dalam lebih dari 2 dekade. Undang-undang ini mengawasi 
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liberalisasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contohnya 

menetapkan bahwa orang asing tidak lagi membutuhkan mitra lokal untuk memulai 

bisnis di negara ini, dan dapat secara legal menyewa tanah. Rancangan undang-

undang juga menetapkan bahwa warga negara Birma harus merupakan setidaknya 

25% dari tenaga kerja terampil perusahaan, dan dengan pelatihan berikutnya, 

hingga 50-75%.  

Pada 28 Januari 2013, pemerintah Myanmar mengumumkan kesepakatan 

dengan pemberi pinjaman internasional untuk membatalkan atau membiayai 

kembali hampir $ 6 miliar dari utangnya, hampir 60 persen dari jumlah utang 

kepada pemberi pinjaman asing. Jepang menghapus US $ 3 Miliar, negara-negara 

dalam kelompok Paris Club menghapus US $ 2,2 Miliar dan Norwegia menghapus 

US $ 534 Juta.  

Investasi langsung luar negeri Myanmar terus meningkat sejak reformasi. 

Negara ini menyetujui proyek investasi senilai US $ 4,4 miliar antara Januari dan 

November 2014. Menurut satu laporan yang dirilis pada 30 Mei 2013, oleh 

McKinsey Global Institute, masa depan Burma terlihat cerah, dengan ekonominya 

diperkirakan akan berlipat empat pada tahun 2030 jika berinvestasi di lebih banyak 

industri teknologi tinggi. Namun ini mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain 

(seperti perdagangan obat bius, perang berkelanjutan pemerintah dengan kelompok 

etnis tertentu, dll.) Tidak mengganggu. 

Pada Oktober 2017, kurang dari 10% populasi Myanmar memiliki rekening 

bank. [49] Pada 2016–17, sekitar 98 persen populasi memiliki telepon pintar dan 

skema uang seluler sedang dilaksanakan tanpa menggunakan bank yang serupa 

dengan negara-negara Afrika. Untuk perkiraan 2018, PDB per kapita Myanmar 

akan menjadi $ 6.509 dalam PPP per kapita dan $ 1.490 dalam nominal per kapita. 
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PERKEMBANGAN INDUSTRI DI MYANMAR 

Hasil pertanian utama adalah beras yang mencakup sekitar 60% dari total 

luas lahan pertanian di negara itu. Beras menyumbang 97% dari total produksi 

gabah berdasarkan berat. Melalui kolaborasi dengan International Rice Research 

Institute (IRRI), 52 varietas padi modern dirilis di negara ini antara tahun 1966 dan 

1997, membantu meningkatkan produksi beras nasional menjadi 14 juta ton pada 

tahun 1987 dan menjadi 19 juta ton pada tahun 1996. Pada tahun 1988, varietas 

modern ditanam di setengah dari sawah negara, termasuk 98% dari daerah irigasi. 

[58] Pada tahun 2011, total produksi beras giling Myanmar menyumbang 10,60 

juta ton, meningkat dari 1,8 persen pada tahun 2010.  

Di Burma utara, larangan opium telah mengakhiri tradisi menanam opium 

selama seabad. Antara 20.000 hingga 30.000 mantan petani poppy meninggalkan 

wilayah Kokang sebagai akibat dari larangan tersebut pada tahun 2002. [60] Orang-

orang dari wilayah Wa, di mana larangan itu diterapkan pada 2005, melarikan diri 

ke daerah-daerah di mana penanaman opium masih dimungkinkan. Mantan petani 

poppy sedang direlokasi ke daerah dekat perkebunan karet. Ini sering merupakan 

perkebunan tunggal dari investor Tiongkok. 

Perkebunan karet sedang dipromosikan di daerah-daerah dataran tinggi 

seperti Mong Mao. Perkebunan gula ditanam di dataran rendah seperti Distrik 

Mong Pawk. Kurangnya tenaga kerja terdidik yang terampil dalam teknologi 

modern berkontribusi pada masalah ekonomi yang berkembang. Belakangan, 

negara ini kekurangan infrastruktur yang memadai. Barang-barang bepergian 

terutama melintasi perbatasan Thailand dan Cina dan melalui pelabuhan utama di 

Yangon. 

Jalan kereta api sudah tua dan belum sempurna, dengan sedikit perbaikan 

sejak pembangunannya di akhir abad kesembilan belas.  Cina dan Jepang saat ini 
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menyediakan bantuan untuk meningkatkan transportasi kereta api. Jalan raya 

biasanya diaspal, kecuali di daerah perbatasan yang jauh. Kekurangan energi biasa 

terjadi di seluruh negeri termasuk di Yangon. Sekitar 30 persen populasi negara itu 

tanpa listrik, dengan 70 persen orang tinggal di daerah pedesaan. Pemerintah sipil 

telah mengindikasikan bahwa listrik akan diimpor dari Laos untuk memenuhi 

permintaan.  

Industri lain termasuk barang pertanian, tekstil, produk kayu, bahan 

konstruksi, permata, logam, minyak dan gas alam. Sektor swasta mendominasi 

dalam pertanian, industri ringan, dan kegiatan transportasi, sementara pemerintah 

mengendalikan energi, industri berat, dan industri militer. 

Industri garmen adalah pencipta lapangan kerja utama di daerah Yangon, 

dengan sekitar 200.000 pekerja dipekerjakan pada pertengahan 2015. Pemerintah 

Myanmar telah memberlakukan upah minimum MMK 4.800 (US $ 3,18) per hari 

untuk para pekerja garmen mulai Maret 2018.  

Sektor garmen Myanmar telah melihat masuknya investasi asing langsung 

yang signifikan, jika diukur dengan jumlah entri daripada nilainya. Pada Maret 

2012, enam produsen garmen terbesar Thailand mengumumkan bahwa mereka 

akan memindahkan produksi ke Burma, terutama ke daerah Yangon, dengan alasan 

biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Pada pertengahan 2015, sekitar 55% dari 

perusahaan garmen yang terdaftar secara resmi di Myanmar diketahui sepenuhnya 

atau sebagian dimiliki asing, dengan sekitar 25% dari perusahaan asing dari 

Tiongkok dan 17% dari Hong Kong. Perusahaan terkait asing memasok hampir 

semua ekspor garmen, dan ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, 

terutama sejak sanksi UE dicabut pada 2012. Myanmar mengekspor garmen dan 

tekstil senilai $ 1,6 miliar pada tahun 2016. 
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INVESTASI LUAR NEGERI 

Meskipun investasi asing telah didorong, sejauh ini hanya bertemu dengan 

keberhasilan moderat. Ini karena investor asing terkena dampak negatif dari 

kebijakan pemerintah junta dan karena tekanan internasional untuk memboikot 

pemerintah junta. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap 

Burma. Uni Eropa telah menempatkan embargo pada senjata, bantuan non-

kemanusiaan, larangan visa pada pemimpin rezim militer, dan larangan investasi 

terbatas. Baik Uni Eropa dan AS telah menjatuhkan sanksi atas dasar pelanggaran 

hak asasi manusia di negara itu. Banyak negara di Asia, khususnya India, Thailand 

dan Cina telah aktif berdagang dengan Burma. Namun, pada 22 April Uni Eropa 

menghentikan sanksi ekonomi dan politik terhadap Burma.  

Perusahaan sektor publik tetap sangat tidak efisien dan juga upaya 

privatisasi macet. Perkiraan perdagangan luar negeri Burma sangat ambigu karena 

volume perdagangan pasar gelap yang besar. Masalah utama yang sedang 

berlangsung adalah kegagalan untuk mencapai stabilitas moneter dan fiskal. Karena 

itu, Burma tetap menjadi negara miskin tanpa peningkatan standar hidup bagi 

sebagian besar penduduk selama dekade terakhir. Penyebab utama berlanjutnya 

pertumbuhan yang lamban adalah perencanaan pemerintah yang buruk, keresahan 

internal, investasi asing yang minimal, dan defisit perdagangan yang besar. Salah 

satu inisiatif pemerintah baru-baru ini adalah memanfaatkan cadangan gas alam 

Burma yang besar. Saat ini, Burma telah menarik investasi dari perusahaan 

Thailand, Malaysia, Filipina, Rusia, Australia, India, dan Singapura. [97] 

Perdagangan dengan AS berjumlah $ 243,56 juta pada Februari 2013, terhitung 15 

proyek dan hanya 0,58 persen dari total, menurut statistik pemerintah.  

Laporan khusus The Economist tentang Burma menunjukkan peningkatan 

aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari transformasi politik Burma dan masuknya 
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investasi asing langsung dari negara-negara tetangga di Asia. Di dekat Taman 

Industri Mingaladon, misalnya, pabrik-pabrik milik Jepang telah bangkit dari 

"puing-puing" yang disebabkan oleh "puluhan tahun sanksi dan salah urus 

ekonomi." Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah mengidentifikasi Burma 

sebagai pasar yang menarik secara ekonomi yang akan membantu merangsang 

ekonomi Jepang. Di antara berbagai perusahaannya, Jepang membantu 

membangun Pelabuhan Thilawa, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi 

Khusus Thilawa, dan membantu memperbaiki pasokan listrik di Yangon.  

Jepang bukan investor terbesar di Myanmar. "Thailand, misalnya, investor 

terbesar kedua di Myanmar setelah Cina, terus maju dengan versi yang lebih besar 

dari Thilawa di Dawei, di Pantai Tenasserim Myanmar Penguasa Thailand selama 

berabad-abad telah mempermainkan gagasan membangun kanal di seberang Kra 

Isthmus, menghubungkan Teluk Thailand langsung ke Laut Andaman dan Samudra 

Hindia untuk menghindari perjalanan mengelilingi semenanjung Malaysia melalui 

Selat Malaka. “ 

Dawei akan memberi Thailand koneksi itu. China, yang sejauh ini 

merupakan investor terbesar di Burma, telah memfokuskan pada pembangunan 

jaringan pipa minyak dan gas yang "merambah negara itu, mulai dari terminal baru 

di Kyaukphyu, tepat di bawah Sittwe, hingga ke Mandalay dan ke kota perbatasan 

Cina Ruili dan kemudian Kunming, ibukota provinsi Yunnan ". Ini akan mencegah 

China dari "harus menyalurkan minyak dari Afrika dan Timur Tengah melalui 

kemacetan di sekitar Singapura". 
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Ekonomi Thailand tergantung pada ekspor, yang menyumbang lebih 

dari dua pertiga dari produk domestik bruto (PDB) negara itu. Thailand 

sendiri adalah negara industri baru, dengan PDB 16,316 triliun baht (US $ 

505 miliar) pada 2018, ekonomi terbesar ke-8 di Asia, menurut Bank Dunia. 

Pada 2018, Thailand memiliki inflasi rata-rata 1,06% dan surplus akun 7,5% 

dari PDB negara tersebut. Ekonomi Thailand diperkirakan akan mencatat 

pertumbuhan 3,8% pada tahun 2019. Mata uangnya, Baht Thailand, juga 

mendapat peringkat sebagai mata uang pembayaran dunia kesepuluh yang 

paling sering digunakan pada tahun 2017.  

Sektor industri dan jasa adalah sektor utama dalam produk domestik 

bruto Thailand, dengan yang sebelumnya menyumbang 39,2 persen dari 

PDB. Sektor pertanian Thailand menghasilkan 8,4 persen dari PDB — lebih 

rendah dari sektor perdagangan dan logistik dan komunikasi, yang masing-

masing menyumbang 13,4 persen dan 9,8 persen dari PDB. Sektor 

konstruksi dan pertambangan menambahkan 4,3 persen ke produk domestik 

bruto negara itu. Sektor jasa lainnya (termasuk sektor keuangan, pendidikan, 

dan hotel dan restoran) menyumbang 24,9 persen dari PDB negara.  

Telekomunikasi dan perdagangan jasa muncul sebagai pusat ekspansi 

industri dan daya saing ekonomi.  

Thailand adalah ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah 

Indonesia. Namun PDB per kapita (US $ 7.273,56) pada 2018, menempati 

peringkat di tengah PDB per kapita Asia Tenggara, setelah Singapura, 

Brunei, dan Malaysia. Pada Juli 2018, Thailand memiliki cadangan 
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internasional 237,5 miliar dolar AS, terbesar kedua di Asia Tenggara 

(setelah Singapura). Surplusnya dalam neraca transaksi berjalan menempati 

peringkat kesepuluh dunia, menghasilkan US $ 37,898 miliar ke negara itu 

pada tahun 2018. Thailand berada di peringkat kedua di Asia Tenggara 

dalam volume perdagangan eksternal, setelah Singapura.  

Bangsa ini diakui oleh Bank Dunia sebagai "salah satu kisah sukses 

pembangunan besar" dalam indikator sosial dan pembangunan. Meskipun 

pendapatan nasional bruto per kapita yang rendah (GNI) dari US $ 6.610 

dan peringkat ke-83 dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI), persentase 

orang di bawah garis kemiskinan nasional menurun dari 65,26 persen pada 

tahun 1988 menjadi 8,61 persen pada tahun 2016, sesuai dengan garis dasar 

kemiskinan baru NESDB.  

Salah satu negara Thailand dengan tingkat pengangguran terendah di 

dunia, dilaporkan sebagai 1 persen untuk kuartal pertama 2014. Hal ini 

disebabkan sebagian besar penduduk yang bekerja di pertanian subsisten 

atau pada pekerjaan rentan lainnya (pekerjaan mandiri dan tidak dibayar) 

pekerjaan keluarga). 

PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

China telah menggantikan Amerika Serikat sebagai pasar ekspor 

terbesar Thailand sementara yang terakhir masih memegang posisinya 

sebagai pemasok terbesar kedua (setelah Jepang). Sementara pasar 

tradisional utama Thailand adalah Amerika Utara, Jepang, dan Eropa, 
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pemulihan ekonomi di mitra dagang regional Thailand telah membantu 

pertumbuhan ekspor Thailand. 

Pemulihan dari krisis keuangan sangat bergantung pada peningkatan 

ekspor ke seluruh Asia dan Amerika Serikat. Sejak 2005 peningkatan ekspor 

mobil dari pabrikan Jepang (terutama Toyota, Nissan dan Isuzu) telah 

membantu meningkatkan neraca perdagangan, dengan lebih dari satu juta 

mobil diproduksi setiap tahun sejak itu. Thailand telah bergabung dengan 

jajaran sepuluh negara pengekspor mobil terbesar di dunia.  

Mesin dan bagian, kendaraan, sirkuit terpadu, bahan kimia, minyak 

mentah, bahan bakar, besi dan baja adalah beberapa impor utama Thailand. 

Peningkatan impor mencerminkan kebutuhan untuk mendorong produksi 

barang dan kendaraan berteknologi tinggi. 

Thailand adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), 

Kelompok Pengekspor pertanian Cairns dan Area Perdagangan Bebas 

ASEAN (AFTA), dan telah mengejar perjanjian perdagangan bebas. 

Perjanjian Perdagangan Bebas China-Thailand (FTA) dimulai pada Oktober 

2003. Perjanjian ini terbatas pada produk pertanian, dengan FTA yang lebih 

komprehensif yang direncanakan akan ditandatangani pada tahun 2010. 

Thailand juga memiliki perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan India 

(sejak 2003) dan Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-Thailand yang 

komprehensif, yang dimulai pada 1 Januari 2005. 

Thailand memulai negosiasi perdagangan bebas dengan Jepang pada 

Februari 2004, dan pada prinsipnya kesepakatan disepakati pada September 
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2005. Negosiasi untuk perjanjian perdagangan bebas AS-Thailand telah 

berlangsung, dengan putaran kelima pertemuan diadakan pada November 

2005. 

Beberapa industri dibatasi untuk investasi asing oleh Undang-

Undang Bisnis Asing 1999. Industri-industri ini meliputi media, pertanian, 

distribusi tanah, layanan profesional, pariwisata, hotel, dan konstruksi. 

Kepemilikan saham perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ini harus 

dibatasi pada 49 persen saham minoritas. Perjanjian AS-Thailand 1966 

tentang Amity dan Hubungan Ekonomi memberikan pengecualian 

pembatasan ini bagi pemegang saham dengan kewarganegaraan Amerika 

Serikat.  

Wilayah Bangkok adalah salah satu bagian paling makmur di 

Thailand dan sangat mendominasi perekonomian nasional, dengan bagian 

timur laut yang tidak subur adalah yang termiskin. Kekhawatiran pemerintah 

Thailand berturut-turut, dan fokus pemerintahan Thaksin yang baru saja 

digulingkan, adalah untuk mengurangi kesenjangan regional yang telah 

diperburuk oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat di Bangkok dan krisis 

keuangan. 

Meskipun sedikit investasi ekonomi mencapai bagian lain negara itu 

kecuali untuk zona wisata, pemerintah telah merangsang pertumbuhan 

ekonomi provinsi di pesisir timur dan daerah Chiang Mai. Terlepas dari 

pembicaraan tentang pengembangan regional lainnya, ketiga wilayah ini dan 

zona wisata lainnya masih mendominasi ekonomi nasional. 
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Meskipun beberapa pemegang hak AS melaporkan kerja sama yang 

baik dengan otoritas penegakan Thailand (termasuk Kepolisian Kerajaan 

Thailand dan Kepabeanan Kerajaan Thailand), Thailand tetap masuk dalam 

daftar pengawasan prioritas pada tahun 2012. Amerika Serikat didorong 

agar pemerintah Thailand telah menegaskan komitmennya untuk 

meningkatkan perlindungan HKI. dan penegakan hukum, tetapi lebih 

banyak yang harus dilakukan agar Thailand dihapus dari daftar.  

Meskipun ekonomi telah tumbuh secara moderat sejak 1999, kinerja 

masa depan tergantung pada reformasi berkelanjutan dari sektor keuangan, 

restrukturisasi hutang korporasi, menarik investasi asing dan meningkatkan 

ekspor. Telekomunikasi, jalan, pembangkit listrik dan pelabuhan 

menunjukkan ketegangan yang meningkat selama periode pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. Thailand mengalami kekurangan insinyur dan 

tenaga teknis yang semakin berkembang. 

ZONA EKONOMI KHUSUS 

Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada tanggal 23 

Januari 2015 dalam program "Kembalikan Kebahagiaan kepada Rakyat", 

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha membahas kebijakan pemerintah 

tentang pembentukan zona ekonomi khusus.  

Dia mengatakan bahwa kebijakan itu akan mempromosikan 

konektivitas dan pembangunan ekonomi regional secara berkelanjutan. Saat 

ini di Thailand perdagangan dan investasi bernilai hampir 800 miliar baht 

per tahun. 
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Pada tahun 2014, pemerintah meluncurkan proyek percontohan 

untuk menyiapkan enam zona ekonomi khusus di lima provinsi: Tak, 

Mukdahan, Sa Kaeo, Songkhla, dan Trat. Pada fase kedua, yang diharapkan 

akan dimulai pada 2016, tujuh zona ekonomi khusus akan didirikan di lima 

provinsi lain: Chiang Rai, Kanchanaburi, Nong Khai, Nakhon Phanom, dan 

Narathiwat.  

Pada awal 2015, pemerintah menyetujui rencana pembangunan 

infrastruktur di zona ekonomi khusus. Pada 2015, rencana tersebut 

mencakup 45 proyek, dianggarkan sebesar 2,6 miliar baht. 79 proyek 

lainnya, senilai 7,9 miliar baht, akan dilakukan pada 2016. Mengandalkan 

campuran pendapatan pemerintah, penjualan obligasi, dan pendanaan 

lainnya, Prayut berencana untuk menghabiskan US $ 83 miliar selama tujuh 

tahun untuk kereta api, jalan, dan pos bea cukai baru untuk menetapkan rute 

perdagangan lintas batas. Idenya adalah untuk menghubungkan sekitar 2,4 

miliar konsumen di Cina dan India dengan pengelompokan ekonomi terbaru 

di Asia, Komunitas Ekonomi ASEAN, di mana Thailand menjadi 

anggotanya.  

TENAGA KERJA THAILAND 

Angkatan kerja Thailand diperkirakan mulai dari 36,8 juta yang 

dipekerjakan (dari 55,6 juta orang dewasa usia kerja) menjadi 38,3 juta 

(1Q2016). Sekitar 49 persen dipekerjakan di pertanian, 37 persen di sektor 

jasa dan 14 persen di industri. Pada tahun 2005 perempuan merupakan 48 

persen dari angkatan kerja, dan memegang bagian yang lebih besar dari 
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pekerjaan profesional. Tingkat pengangguran Thailand adalah 0,9 persen 

pada 2014, turun dari dua persen pada 2004. Sebuah survei Bank Dunia 

menunjukkan bahwa 83,5 persen tenaga kerja Thailand tidak memiliki 

keterampilan.  

Sebuah studi bersama oleh Quality Learning Foundation (QLF), 

Universitas Dhurakij Pundit (DPU), dan Bank Dunia menunjukkan bahwa 

12 juta orang Thailand mungkin kehilangan pekerjaannya karena 

otomatisasi selama 20 tahun ke depan, memusnahkan sepertiga posisi di 

tenaga kerja. Bank Dunia memperkirakan bahwa pekerja Thailand dua kali 

dan lima kali lebih tidak produktif daripada pekerja Malaysia dan Singapura. 

Laporan tersebut menilai rata-rata output pekerja Thailand sebesar US $ 

25.000 (879.200 baht) pada 2014 dibandingkan dengan US $ 50.000 dan US 

$ 122.000 untuk Singapura. Sebuah laporan tahun 2016 oleh Kantor 

Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan bahwa lebih dari 70 persen 

pekerja Thailand berada dalam bahaya digantikan oleh otomatisasi Pabrik-

pabrik di Thailand diperkirakan menambah 2.500-4.500 robot industri per 

tahun.  

Pada tahun fiskal 2015, 71.000 orang Thailand bekerja di luar negeri 

di negara-negara asing. Taiwan mempekerjakan sebagian besar karyawan 

Thailand secara keseluruhan dengan 59.220 orang, diikuti oleh Korea 

Selatan pada 24.228 orang, Israel pada 23.479, Singapura pada 20.000, dan 

UEA pada 14.000. Sebagian besar karyawan bekerja di produksi logam, 

pertanian, manufaktur tekstil, dan bidang manufaktur komponen elektronik.  
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Jumlah pekerja migran di Thailand tidak diketahui. Jumlah resmi — 

1.339.834 pekerja migran terdaftar dari Kamboja, Laos, dan Myanmar — 

dilaporkan oleh Kantor Administrasi Pekerja Asing di bawah Kementerian 

Tenaga Kerja, hanya mewakili pekerja migran legal. Banyak lagi yang 

dianggap sebagai migran tidak terdaftar atau ilegal. Lembaga Penelitian 

Pembangunan Thailand (TDRI) memperkirakan bahwa mungkin ada lebih 

banyak pekerja migran ilegal daripada pekerja legal di Thailand. 
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EKONOMI 

VIETNAM 
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Ekonomi Vietnam adalah ekonomi pasar berorientasi sosialis, yang 

merupakan yang terbesar ke-44 di dunia yang diukur dengan produk 

domestik bruto nominal (PDB) dan terbesar ke-32 di dunia yang diukur 

dengan paritas daya beli (PPP). Vietnam adalah anggota dari Kerjasama 

Ekonomi Asia-Pasifik, Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan 

Organisasi Perdagangan Dunia. 

Sejak pertengahan 1980-an, melalui periode reformasi Doi Moi, 

Vietnam telah melakukan pergeseran dari ekonomi komando yang sangat 

tersentralisasi ke ekonomi campuran yang menggunakan perencanaan 

direktif dan indikatif melalui rencana lima tahun dengan dukungan dari 

ekonomi berbasis pasar terbuka. Selama periode itu, ekonomi telah 

mengalami pertumbuhan yang cepat. Pada abad ke-21, Vietnam sedang 

dalam masa diintegrasikan ke dalam ekonomi global. Hampir semua 

perusahaan Vietnam adalah usaha kecil dan menengah (UKM).  

Vietnam telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjadi 

tujuan yang menarik untuk investasi asing di Asia Tenggara. Dalam cara 

yang mirip dengan negara-negara Komunis lainnya setelah berakhirnya 

Perang Dingin, ekonomi terencana Vietnam kehilangan momentum untuk 

produktivitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Ekonomi Vietnam sebagian 

besar bergantung pada investasi asing langsung untuk menarik modal dari 

luar negeri untuk mendukung kekakuan ekonominya yang berkelanjutan. 

Investasi asing di hotel dan sektor mewah dan resor akan meningkat untuk 

mendukung industri wisata kelas atas.  
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Menurut perkiraan oleh PricewaterhouseCoopers pada Februari 

2017, Vietnam mungkin merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi 

tercepat di dunia, dengan potensi tingkat pertumbuhan PDB tahunan sekitar 

5,1%, yang akan membuat ekonominya menjadi yang terbesar ke-20 di 

dunia pada tahun 2050. Vietnam juga dinobatkan sebagai negara Next 

Eleven dan CIVETS. Meskipun pencapaian ekonomi mengikuti Doi Moi, 

ada masalah yang menyebabkan banyak analis dan peneliti tetap khawatir 

tentang perlambatan ekonomi di negara ini dalam beberapa tahun terakhir. 

Perdagangan 

Hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat membaik, tetapi 

bukannya tanpa tantangan. Meskipun Amerika Serikat dan Vietnam 

mencapai kesepakatan bilateral yang penting pada bulan Desember 2001, 

yang membantu meningkatkan ekspor Vietnam ke Amerika Serikat, 

ketidaksepakatan atas ekspor tekstil dan ikan lele menghambat implementasi 

penuh dari perjanjian tersebut. Lebih lanjut mengganggu hubungan ekonomi 

antara kedua negara adalah upaya di Kongres untuk menghubungkan 

bantuan non-kemanusiaan dengan catatan hak asasi manusia Vietnam. 

Hambatan terhadap perdagangan dan kekayaan intelektual juga berada 

dalam lingkup diskusi bilateral.  

Dengan meningkatnya kekuatan ekonomi Cina yang berdekatan, 

Vietnam sangat menghargai hubungan ekonominya dengan Cina. Menyusul 

penyelesaian sebagian besar sengketa teritorial, perdagangan dengan Cina 

tumbuh dengan cepat, dan pada tahun 2004, Vietnam mengimpor lebih 
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banyak produk dari Tiongkok daripada dari negara lain. Pada November 

2004, Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana 

Vietnam menjadi anggotanya, dan Cina mengumumkan rencana untuk 

mendirikan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia pada 2010.  

Vietnam menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) 

pada 11 Januari 2007. Pada Desember 2015, Vietnam bergabung dengan 

Komunitas Ekonomi ASEAN bersama dengan 9 anggota ASEAN lainnya. 

Tujuan komunitas adalah untuk mengintegrasikan 10 anggota ASEAN dan 

membawa aliran tenaga kerja, investasi, dan perdagangan yang lebih bebas 

ke kawasan ini. 

Ekspor 

Pada tahun 2004, ekspor barang dagangan Vietnam bernilai US $ 

26,5 miliar, dan tumbuh pesat seiring dengan impor. Ekspor utama Vietnam 

adalah minyak mentah (22,1%), tekstil dan garmen (17,1%), alas kaki 

(10,5%), produk perikanan (9,4%) dan elektronik (4,1%). Tujuan utama 

ekspor Vietnam adalah Amerika Serikat (18,8%), Jepang (13,2%), Cina 

(10,3%), Australia (6,9%), Singapura (5,2%), Jerman (4,0%), dan Inggris  

( 3,8%).  

Pada 2012, ekspor naik 18,2%, senilai US $ 114,57 miliar. [70] Pasar 

ekspor utama Vietnam meliputi UE dengan US $ 20 miliar, Amerika Serikat 

dengan US $ 19 miliar, ASEAN dengan US $ 17,8 miliar, Jepang dengan 
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US $ 13,9 miliar, Cina dengan US $ 14,2 miliar, dan Korea Selatan dengan 

US $ 7 miliar.  

Pada 2013, ekspor naik 15,4%, senilai US $ 132,17 miliar, di mana 

ekspor elektronik sekarang terdiri 24,5% dari total ekspor, dibandingkan 

dengan 4,4% pada 2008. Tekstil dan garmen masih merupakan bagian 

penting dalam ekspor Vietnam, dihargai sekitar US $ 17,9 miliar pada 2013. 

Pada 2014, ekspor naik 13,6%, mencapai US $ 150,1 miliar. 

Elektronik dan komponen elektronik, tekstil dan pakaian, komputer dan 

komponen komputer adalah tiga kelompok ekspor utama Vietnam. Amerika 

Serikat terus menjadi pasar ekspor terbesar Vietnam, dengan US $ 28,5 

miliar. UE berada di urutan kedua dengan US $ 27,9 miliar, ASEAN di 

posisi ketiga, Cina di urutan keempat dan Jepang adalah pasar ekspor 

terbesar kelima di Vietnam. 

Impor 

Pada tahun 2004 impor barang dagangan Vietnam bernilai US $ 31,5 

miliar, dan berkembang pesat. Impor utama Vietnam adalah mesin (17,5%), 

minyak sulingan (11,5%), baja (8,3%), bahan untuk industri tekstil (7,2%), 

dan kain (6,0%). Asal-usul utama impor Vietnam adalah Cina (13,9%), 

Taiwan (11,6%), Singapura (11,3%), Jepang (11,1%), Korea Selatan 

(10,4%), Thailand (5,8%), dan Malaysia (3,8%) .  

Impor Vietnam naik 6,6% pada 2012, senilai US $ 113,79 miliar. 

[70] Negara-negara pengimpor utama adalah Cina US $ 29,2 miliar, ASEAN 
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dengan US $ 22,3 miliar, Korea Selatan dengan US $ 16,2 miliar, Jepang 

dengan US $ 13,7 miliar, UE dengan US $ 10 miliar, dan Amerika Serikat 

dengan US $ 6,3 miliar.  

Pada 2014, impor naik 12,1%, mencapai US $ 148 miliar, yang 

sebagian besar merupakan bahan dan mesin yang dibutuhkan untuk ekspor. 

Cina terus menjadi mitra impor terbesar Vietnam, dengan US $ 43,7 miliar. 

ASEAN berada di urutan kedua dengan US $ 23,1 miliar, Korea Selatan di 

posisi ketiga, Jepang di urutan keempat dan UE adalah mitra impor terbesar 

kelima di Vietnam. 

Utang luar negeri, bantuan luar negeri, dan investasi asing 

Pada tahun 2004, utang luar negeri berjumlah US $ 16,6 miliar, atau 

37% dari PDB. Dari 1988 hingga Desember 2004, komitmen investasi asing 

langsung (FDI) kumulatif berjumlah US $ 46 miliar. Pada Desember 2004, 

sekitar 58% telah dibubarkan. Sekitar setengah dari FDI telah diarahkan ke 

dua kota besar (dan sekitarnya) dari Kota Ho Chi Minh dan Hanoi. Pada 

tahun 2003 komitmen investasi langsung asing baru adalah US $ 1,5 miliar. 

Sektor terbesar sejauh ini untuk FDI berlisensi adalah industri dan 

konstruksi.  

Sektor-sektor lain yang menarik FDI adalah minyak dan gas, 

perikanan, konstruksi, pertanian dan kehutanan, transportasi dan 

komunikasi, dan hotel dan pariwisata. Dari 2006 hingga 2010, Vietnam 

berharap dapat menerima US $ 18 miliar FDI untuk mendukung tingkat 

pertumbuhan yang ditargetkan lebih dari 7%.  
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Meskipun investasi meningkat, investor asing masih menganggap 

Vietnam sebagai tujuan berisiko, sebagaimana dikonfirmasi oleh survei 

baru-baru ini oleh Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang perusahaan 

Jepang yang beroperasi di Vietnam. Banyak responden mengeluh tentang 

tingginya biaya utilitas, sewa kantor dan tenaga kerja terampil. Korupsi, 

birokrasi, kurangnya peraturan yang transparan dan kegagalan untuk 

menegakkan hak-hak investor adalah hambatan tambahan untuk investasi, 

menurut Departemen Luar Negeri A.S. Vietnam terikat dengan beberapa 

negara untuk tempat ke-102 dalam Indeks Persepsi Korupsi Internasional 

Transparansi pada tahun 2004.  

Program bantuan Bank Dunia untuk Vietnam memiliki tiga tujuan: 

untuk mendukung transisi Vietnam ke ekonomi pasar, untuk meningkatkan 

pembangunan yang adil dan berkelanjutan dan untuk mempromosikan tata 

pemerintahan yang baik. Dari 1993 hingga 2004, Vietnam menerima janji 

bantuan pembangunan resmi (ODA) senilai US $ 29 miliar, di mana sekitar 

US $ 14 miliar, atau 49%, telah dicairkan. Pada tahun 2004, donor 

internasional menjanjikan ODA sebesar US $ 2,25 miliar, di mana US $ 1,65 

miliar benar-benar dicairkan. Tiga donor menyumbang 80% dari pencairan 

pada tahun 2004: Jepang, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Dari 

2006 hingga 2010, Vietnam berharap dapat menerima US $ 14 miliar hingga 

US $ 15 miliar ODA.  Menjanjikan investasi asing langsung US $ 21,3 miliar 

untuk 2007 dan rekor US $ 31,6 miliar untuk paruh pertama 2008. Merger 

dan akuisisi secara bertahap menjadi saluran investasi yang penting dalam 

perekonomian, terutama setelah 2005. 



84 
 

MASYARAKAT 

EKONOMI 

ASEAN 
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Terdapat Empat Pilar organisasi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 

diantaranya : 

1. Pasar dan basis produksi tunggal; 

2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi; 

3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan; 

dan 

4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. 

Keempat pilar termuat dalam dokumen Blueprint yang disepakati dalam 

Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala 

Lumpur pada Agustus 2006. 

 Pada tahun 2015, negara anggota ASEAN telah menyetujui Cetak Biru 

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Cetak Biru MEA 2025 akan terbangun 

di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling 

terkait dan saling menguatkan, yaitu: (a) ekonomi yang terpadu dan 

terintegrasi penuh; (b) ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis; 

(c) Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; (d) ASEAN yang 

tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan (e) 

ASEAN yang global.  

 MEA 2015 bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang 

memiliki karakteristik sebagai pasar dan basis produksi tunggal, kawasan 

ASEAN yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki pembangunan 

yang setara, serta mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN 

dan dengan kawasan di luar ASEAN. 

 Untuk mengimplementasikan Blueprint MEA 2015, ditentukan 

scorecard yang berisikan deliverables yaitu: 

611 langkah aksi kategori Full Scorecard 

506 langkah aksi kategori Focused Base 
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 Per 31 Desember 2017, tercatat 72 dari 118 prioritas (61%) 

implementasi MEA di tahun 2017 telah berhasil diimplementasikan. Dari 46 

prioritas yang belum diimplementasi, 12 di antaranya telah diimplementasi 

oleh beberapa negara anggota ASEAN. Adapun Indonesia sejauh ini telah 

mengimplementasikan 85 dari 118 prioritas tersebut. 

 MEA 2025 merupakan kelanjutan dari MEA 2015, dan bertujuan 

untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif; berdaya 

saing dan dinamis; peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; 

tangguh, inklusif, berorientasi serta berpusat pada masyarakat; serta ASEAN 

yang global. 

 Cakupan kerja sama ekonomi ASEAN : Kerja sama ekonomi ASEAN 

mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan 

transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerja 

sama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, 

serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dapat kita lihat profil 

perekonomian ASEAN sebagai berikut: 

a. Negara ASEAN kaya akan komoditas sumber daya alam berupa energi, 

mineral dan tanaman pangan; 

b. Jumlah penduduk ASEAN yang besar, yaitu 632 Juta Jiwa (2015), 

mayoritas adalah usia produktif; 

c. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN relatif tinggi, rata-rata 5% - 6% 

per tahun. Untuk mendorong kesetaraan pembangunan antarnegara anggota 

(narrowing the development gap), ASEAN memiliki Initiative for ASEAN 

Integration (IAI) atau Inisiatif Integrasi ASEAN (IIA). IIA bertujuan 

menciptakan pembangunan merata antara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dengan CLMV 

(Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam). 

 Pelaksanaan Initiative for ASEAN Integration: Initiative for ASEAN 

Integration dilaksanakan dalam bentuk, proyek pelatihan peningkatan 

kapasitas, bantuan pembangunan lembaga, saran kebijakan, dan studi 
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kelayakan. Pendanaan proyek Initiative for ASEAN Integration: 

Pelaksanaan proyek pada umumnya mendapat pendanaan dari ASEAN-6, 

mitra wicara, atau lembaga internasional dalam rangka IIA serta secara 

bilateral. 

 Proyek-proyek Initiative for ASEAN Integration: Pada awalnya 

proyek Initiative for ASEAN Integration dilaksanakan di bidang ekonomi 

seperti, pembangunan infrastruktur, SDM, peningkatan kapasitas integrasi 

kawasan, energi, iklim investasi, pariwisata, pengentasan masyarakat 

miskin, dan peningkatan kualitas hidup. Dalam perkembangannya, proyek 

IIA diperluas mencakup bidang politik-keamanan dan sosial budaya. 

 Di samping itu, atas usulan Indonesia, ASEAN telah menyetujui 

ASEAN Framework on Equitable Economic Development (AFEED) atau 

Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembangunan Ekonomi yang Setara. 

Kerangka kerja tersebut mengedepankan upaya, antara lain, pengurangan 

kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, 

peningkatan kesejahteraan sosial, pengembangan usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM), dan partisipasi yang lebih luas dalam proses integrasi 

ASEAN. 
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ASEAN FREE 

TRADE AREA 

(AFTA) 

Dan  

ASEAN + 3 
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Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (Bahasa Inggris: ASEAN 

Free Trade Area, AFTA) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai 

sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Ketika persetujuan AFTA 

ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu, Brunei, 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung 

pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA 

sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru 

tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk 

bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk 

memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA. 

Pembentukan ASEAN Free Trade Area ini tentunya dengan sejarah dan 

latar belakang yang begitu kental. Pasalnya ASEAN Free Trade Area ini 

bentuk untuk meningkatakan sistem ekonomi di negara ASEAN. 

Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN 

Free Trade Area adalah sebagai berikut : 

1. Karena muncul isu ekonomi setalah terjadinya ancaman politik dan 

militer yang sedang di hadai negara ASEAN yang sudah berakhir 

namun dengan perang dingin. 

2. Adanya SDA yang minim pada negara singapura namun memiliki 

kemajuan perdagangan yang cukup pesat sehigga dapat di jadikan 

sumber penghidupan. 

3. Untuk peningkatan investor asing . 

ASEAN Free Trade Area merupakan sebuah langkah untuk 

menghindari terjadinya ketertinggalan yang di lakuka di beberapa benua 

lainnya seperti eropa dan amerika. 

Tujuan 

1. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam 

pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam 

ASEAN 

2. Menarik investasi asing langsung ke ASEAN 
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ASEAN Plus Three 

ASEAN Plus Three, didasarkan pada Chiang Mai Initiative, telah 

membentuk dasar kestabilan keuangan di Asia, ketidakstabilan tersebut telah 

berkontribusi pada Krisis Keuangan Asia (Asian Financial Crisis). Asian 

Currency Unit (ACU) atau Mata Uang Asia diusulkan sebagai indeks 

pembobotan mata uang untuk ASEAN+3. ACU terinspirasi dari European 

Currency Unit yang sudah tidak berfungsi dan digantikan oleh mata uang 

Euro. Kegunaan ACU adalah membantu stabilisasi pasar keuangan regional. 

ACU diusulkan sebagai gunggungan mata uang dan bukan mata uang 

sesunguhnya, misalnya sebagai indeks pembobotan mata uang Asia Timur 

yang berfungsi sebagai patokan untuk pergerakan nilai mata uang regional. 

ASEAN Plus Three (APT) atau Kerja sama ASEAN Plus Three 

(APT) adalah kerjasama antara 10 anggota ASEAN plus China, Jepang dan 

Republik Korea sejak tahun 1997, ketika KTT pertama kali berlangsung di 

bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur. Pada saat kawasan Asia sedang 

dilanda krisis ekonomi, kerjasama yang paling menonjol adalah di bidang 

keuangan. Dalam periode 10 (sepuluh) tahun pertama 1997-2007 

mekanisme dan pelaksanaan kerja sama APT didasarkan pada Joint 

Statement on East Asia Cooperation. 
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ASEAN FREE TRADE AGREEMENTS (AFTA) 

_______________ 

AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL 

TARIFF SCHEME FOR 

THE ASEAN FREE TRADE AREA 

The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, 

Malaysia, the 

Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of 

Thailand, Member 

States of the Association of South, East Asian Nations (ASEAN): 

Mindful of the Declaration of ASEAN Concord signed in Bali, Indonesia 

on 24 February 1976  

which provides that Member States shall cooperate in the field of trade in 

order to promote development and growth of new production and trade; 

 

Recalling that the ASEAN Heads of Government, at their Third Summit 

Meeting held in 

Manila on 13-15 December 1987, declared that Member States shall 

strengthen intra-ASEAN 

economic cooperation to maximise the realisation of the region's potential 

in trade and development; 

 

Noting that the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements 

(PTA) signed in Manila on 24 February 1977 provides for-the adoption of 

various instruments on trade liberalisation on a preferential basis; 
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Adhering to the principles, concepts and ideals of the Framework 

Agreement on 

Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed in Singapore on 28 

January 1992; 

Convinced that preferential trading arrangements among ASEAN Member 

States will act 

as a stimulus to the strengthening of national and ASEAN Economic 

resilience, and the 

development of the national economies of Member States by expanding 

investment and production opportunities, trade, and foreign exchange 

earnings; 

Determined to further cooperate in the economic growth of the region by 

accelerating the 

liberalisation of intra-ASEAN trade and investment with the objective of 

creating the ASEAN 

Free Trade Area using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) 

Scheme; 

Desiring to effect improvements on the ASEAN PTA in consonance with 

ASEAN's international commitments; 

 

Have agreed as follows: 
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Article 1 

Definitions 

For the purposes of this Agreement: 

 

1.  "CEPT" means the Common Effective Preferential Tariff, and it is an 

agreed effective 

tariff, preferential to ASEAN, to be applied to goods originating from 

ASEAN Member States, 

and which have been identified for inclusion in the CEPT Scheme in 

accordance with Articles 2 (5) and 3. 

 

2.  "Non-Tariff Barriers" mean measures other than tariffs which 

effectively prohibit or restrict import or export of products within Member 

States. 

3.  "Quantitative restrictions" mean prohibitions or restrictions on trade 

with other 

Member States, whether made effective through quotas, licenses or other 

measures with equivalent effect, including administrative measures and 

requirements which restrict trade. 

4.  "Foreign exchange restrictions" mean measures taken by Member States 

in the form of 

restrictions and other administrative procedures in foreign exchange which 

have the effect of restricting trade. 

5.  "PTA" means ASEAN Preferential Trading Arrangements stipulated in 

the Agreement 
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on ASEAN Preferential Trading Arrangements, signed in Manila on 24 

February 1977, and in the 

Protocol on Improvements on Extension of Tariff Preferences under the 

ASEAN Preferential 

Trading Arrangements (PTA), signed in Manila on 15 December 1987. 

6.  "Exclusion List" means a list containing products that are excluded 

from the extension of tariff preferences under the CEPT Scheme. 

7.  "Agricultural products" mean : 

 

(a)  agricultural raw materials/unprocessed products covered under 

Chapters 1-24 of 

the Harmonised System (HS), and similar agricultural raw 

materials/unprocessed 

products in other related HS Headings; and 

(b)  products which have undergone simple processing with minimal 

change in form from the original products. 

 

Article 2 

 

General Provisions 

 

1.  All Member States shall participate in the CEPT Scheme. 
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2.  Identification of products to be included in the CEPT Scheme shall be 

on a sectoral basis, i.e., at HS 6-digit level. 

3.  Exclusions at the HS 8/9 digit level for specific products are permitted 

for those Member 

States, which are temporarily not ready to include such products in the 

CEPT Scheme. For 

specific products, which are sensitive to a Member State. pursuant to 

Article 1 (3) of the 

 

Page 3 

Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation, a 

Member State may 

exclude products from the CEPT Scheme, subject to a waiver of any 

concession herein provided 

for such products. A review of this Agreement shall be carried out in the 

eighth year to decide on 

the final Exclusion List or any amendment to this Agreement. 

 

4.  A product shall be deemed to be originating from ASEAN Member 

States, if at least 40% 

of its content originates from any Member State. 

5.  All manufactured products, including capital goods, processed 

agricultural products and 

those products falling outside the definition of agricultural products, as set 

out in this Agreement, 
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shall be in the CEPT Scheme. These products shall automatically be 

subject to the schedule of 

tariff reduction, as set out in Article 4 of this Agreement. In respect of PTA 

items, the schedule of 

tariff reduction provided for in Article 4 of this Agreement shall be 

applied, taking into account 

the tariff rate after the application of the existing margin of preference 

(MOP) as at 31 December 1992. 

6.  All products under the PTA which are not transferred to the CEPT 

Scheme shall continue 

to enjoy the MOP existing as at 31 December 1992. 

7.  Member States, whose tariffs for the agreed products are reduced from 

20% and below to  

O%-5%, even though granted on an MFN basis, shall still enjoy 

concessions. Member States with 

tariff rates at MFN rates of O%-5% shall be deemed to have satisfied the 

obligations under this 

Agreement and shall also enjoy the concessions. 

 

Article 3 

 

Product Coverage 

 

This Agreement shall apply to all manufactured products, - including 

capital goods, 
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processed agricultural products, and those products failing outside the 

definition of agricultural 

products as set out in this Agreement. Agricultural products shall be 

excluded from the CEPT 

Scheme. 

 

Article 4 

 

Schedule of Tariff Reduction 

 

1. Member States agree to the following schedule of effective preferential 

tariff reductions: 

 

(a)  The reduction from existing tariff rates to 20% shall be done within a 

time frame 

of 5 years to 8 years, from 1 January 1993, subject to a programme of 

reduction 

to be decided by each Member State, which shall be announced at the start 

of the 

programme. Member States are encouraged to adopt an annual rate of 

reduction, 

which shall be (X-20)%/5 or 8, where X equals the existing tariff rates of 

individual Member States. 
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(b) The subsequent reduction of tariff rates from 20% or below shall be 

done within 

a time frame of 7 years. The rate of reduction shall be at a minimum of 5% 

quantum per reduction. A programme of reduction to be decided by each 

Member State shall be announced at the start of the programme. 

 (c)  For products with existing tariff rates of 20% or below as at 1 January 

1993, 

Member States shall decide upon a programme of tariff reductions, and 

announce 

at the start, the schedule of tariff reductions. Two or more Member States 

may 

enter into arrangements for tariff reduction to O%-5% on specific products 

at an 

accelerated pace to be announced at the start of the programme. 

 

2.  Subject to Articles 4 (1) (b) and 4 (1) (c) of this Agreement, products 

which reach, or are 

at tariff rates of 20% or below, shall automatically enjoy the concessions. 

 

3.  The above schedules of tariff reduction shall not prevent Member States 

from 

immediately reducing their tariffs to O%-5% or following an accelerated 

schedule of tariff reduction. 
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Article 5 

 

Other Provisions 

 

A. Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers 

 

1.  Member States shall eliminate all quantitative restrictions in respect of 

products under the 

CEPT Scheme upon enjoyment of the concessions applicable to those 

products. 

 

2.  Member States shall eliminate other non-tariff barriers on a gradual 

basis within a period 

of five years after the enjoyment of concessions applicable to those 

products. 

 

B. Foreign Exchange Restrictions 

 

Member States shall make exceptions to their foreign exchange restrictions 

relating to 

payments for the products under the CEPT Scheme, as well as repatriation 

of such payments 

without prejudice to their rights under Article XVIII of the General 

Agreement on Tariff and 
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Trade (GATT) and relevant provisions of the Articles of Agreement of the 

International 

Monetary Fund (IMF). 

 

C. Other Areas of Cooperation 

 

Member States shall explore further measures on border and non-border 

areas of 

cooperation to supplement and complement the liberalisation of trade. 

These may include, among 

others, the harmonisation of standards, reciprocal recognition of tests and 

certification of 

products, removal of barriers to foreign investments, macroeconomic 

consultations, rules for fair 

competition, and promotion of venture capital. 

 

D. Maintenance of Concessions 

 

Member States shall not nullify or impair any of the concessions as agreed 

upon through 

the application of methods of customs valuation, any new charges or 

measures restricting trade, 

except in cases provided for in this Agreement. 
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Article 6 

 

Emergency Measures 

 

1.  If, as a result of the implementation of this Agreement, import of a 

particular product 

eligible under the CEPT Scheme is increasing in such a manner as to cause 

or threaten to cause 

serious injury to sectors producing like or directly competitive products in 

the importing Member 

States, the importing Member States may, to the extent and for such time 

as may be necessary to 

prevent or to remedy such injury, suspend preferences provisionally and 

without discrimination, 

subject to Article 6 (3) of this Agreement. Such suspension of preferences 

shall be consistent with 

the GATT. 

 

2.  Without prejudice to existing international obligations, a Member State, 

which finds it 

necessary to create or intensify quantitative restrictions or other measures 

limiting imports with a 

view to forestalling the threat of or stopping a serious decline of its 

monetary reserves, shall 
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endeavour to do so in a manner, which safeguards the value of the 

concessions agreed upon. 

3.  Where emergency measures are taken pursuant to this Article, 

immediate notice of such 

action shall be given to the Council referred to in Article 7 of this 

Agreement, and such action 

may be the subject of consultation as provided for in Article 8 of this 

Agreement. 

 

Article 7 

 

Institutional Arrangements 

 

 

1.  The ASEAN Economic Ministers (AEM) shall, for the purposes of this 

Agreement, 

establish a ministerial-level Council comprising one nominee from each 

Member State and the 

Secretary-General of the ASEAN Secretariat. The ASEAN Secretariat shall 

provide the support 

to the ministerial-level Council for supervising, coordinating and 

reviewing the implementation 

of this Agreement, and assisting the AEM in all matters relating thereto. In 

the performance of its 
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functions, the ministerial-level Council shall also be supported by the 

Senior Economic Officials' 

Meeting (SEOM). 

 

2.  Member States which enter into bilateral arrangements on tariff 

reductions pursuant to 

Article 4 of this Agreement shall notify all other Member States and the 

ASEAN Secretariat of 

such arrangements. 

 

3.  The ASEAN Secretariat shall monitor and report to the SEOM on the 

implementation of 

the Agreement pursuant to the Article III (2) (8) of the Agreement on the 

Establishment of the 

ASEAN Secretariat. Member States shall cooperate with the ASEAN 

Secretariat in the 

performance of its duties. 
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Article 8 

 

Consultations 

 

1.  Member States shall accord adequate opportunity for consultations 

regarding any 

representations made by other Member States with respect to any matter 

affecting the 

implementation of this Agreement. The Council referred to in Article 7 of 

this Agreement, may 

seek guidance from the AEM in respect of any matter for which it has not 

been possible to find a 

satisfactory solution during previous consultations. 

 

2.  Member States, which consider that any other Member State has not 

carried out its 

obligations under this Agreement, resulting in the nullifications or 

impairment of any benefit 

accruing to them, may, with a view to achieving satisfactory adjustment of 

the matter, make 

representations or proposal to the other Member States concerned, which 

shall give due 

consideration to the representations or proposal made to it. 
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3.  Any differences between the Member States concerning the 

interpretation or application 

of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably between the 

parties. If such 

differences cannot be settled amicably, it shall be submitted to the Council 

referred to in Article 7 

of this Agreement, and if necessary, to the AEM. 

 

Article 9 

 

General Exceptions 

 

Nothing in this Agreement shall prevent any Member State from taking 

action and 

adopting measures, which it considers necessary for the protection of its 

national security, the 

protection of public morals, the protection of human, animal or plant life 

and health, and the 

protection of articles of artistic, historic and archaeological value. 

 

Article 10 

 

Final Provisions 
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1.  The respective Governments of Member States shall undertake the 

appropriate measures 

to fulfill the agreed obligations arising from this Agreement. 

 

2.  Any amendment to this Agreement shall be made by consensus and 

shall become 

effective upon acceptance by all Member States. 

 

3.  This Agreement shall be effective upon signing. 

 

4.  This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the 

ASEAN Secretariat, 

who shall likewise promptly furnish a certified copy thereof to each 

Member State. 

 

5.  No reservation shall be made with respect to any of the provisions of 

this Agreement. In 

witness Whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their 

respective 

Governments, have signed this Agreement on Common Effective 

Preferential Tariff (CEPT) 

Scheme for the Free Trade Area (AFTA). 
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DONE at Singapore, this 28th day of January, 1992 in a single copy in the 

English Language. 

 

For the Government of Brunei Darussalam: 

ABDUL RAHMAN TAIB 

Minister of Industry and Primary Resources 

 

For the Government of the Republic of Indonesia: 

DR ARIFIN M SIREGAR 

Minister of Trade 

 

For the Government of Malaysia: 

RAFIDAH AZIZ 

Minister of International Trade and Industry 

 

For the Government of the Republic of the Philippines: 

PETER D GARRUCHO JR 

Secretary of Trade and Industry 

 

For the Government of the Republic of Singapore: 

LEE HSIEN LOONG 

Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Industry 
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For the Government of the Kingdom of Thailand: 

AMARET SILA-ON 

Minister of Commerce 

 

FRAMEWORK AGREEMENT ON ENHANCING ASEAN ECONOMIC 

COPERATION 

 

Singapore, 28 January 1992 

 

 

The Sultan of Brunei Darussalam, the President of the Republic of 

Indonesia, the Prime 

Minister of Malaysia, the President of the Republic of the Philippines, the 

Prime Minister of the 

Republic of Singapore and the Prime Minister of the Kingdom of Thailand: 

 

Reaffirming their commitment to the ASEAN Declaration of 8 August 

1967, the 

Declaration of ASEAN Concord of 24 February 1976, the Treaty of Amity 

and Cooperation in 

Southeast Asia of 24 February 1976, the 1977 Accord of Kuala Lumpur 

and the Manila 

Declaration of 15 December 1987; 
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Desiring to enhance intra-ASEAN economic cooperation to sustain the 

economic growth 

and development of all Member States which are essential to the stability 

and prosperity of the region; 

 

Reiterating their commitment to the principles of the General Agreement 

on Tariffs and 

Trade (here in after referred to as "GATT"); 

 

Recognising that tariff and non-tariff barriers are impediments to intra-

ASEAN trade and 

investment flows, and that existing commitments to remove these trade 

barriers could be 

extensively improved upon; 

 

Noting the significant unilateral efforts made by Member States in recent 

years to 

liberalise trade and promote investments, and the importance of extending 

such policies to further 

open up their economies, given the comparative advantages and 

complementarity of their 

economies; 

 

Recognising that Member States, having different economic interests, 

could benefit from 
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subregional arrangements; 

 

Conscious of the rapid and pervasive changes in the international political 

and economic 

landscape, as well as both challenges and opportunities yielded thereof, 

which need more 

cohesive and effective performance of intra-ASEAN economic 

cooperation; 

 

Mindful of the need to extend the spirit of friendship and cooperation 

among Member 

States to other regional economies, as well as those outside the region 

which contribute to the 

overall economic development of Member States; 

 

Recognising further the importance of enhancing other fields of economic 

cooperation 

such as in science and technology, agriculture, financial services and 

tourism; 

Have agreed as follows: 
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Article 1 

 

Principles 

 

1.  Member States shall endeavour to strengthen their economic 

cooperation through an 

outward-looking attitude so that their cooperation contributes to the 

promotion of global trade 

liberalisation. 

 

2.  Member States shall abide by the principle of mutual benefit in the 

implementation of 

measures or initiatives aimed at enhancing ASEAN economic cooperation. 

 

3.  All Member States shall participate in intra ASEAN economic 

arrangements. However, 

in the implementation of these economic arrangements, two or more 

Member States may proceed 

first if other Member States are not ready to implement these 

arrangements. 

 

Article 2 

 

Areas of Cooperation 
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A . Cooperation in Trade 

 

1.  All Member States agree to establish and participate in the ASEAN 

Free Trade Area 

(AFTA) within 15.years. A ministerial-level Council will be set up to 

supervise, coordinate and 

review the implementation of the AFTA. 

 

2.  The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme shall be the 

main mechanism 

for the AFTA. For products not covered by the CEPT Scheme, the ASEAN 

Preferential Trading 

Arrangements (PTA) or any other mechanism to be agreed upon may be 

used. 

 

3.  Member States shall reduce or eliminate non- tariff barriers between 

and among each 

other on the import and export of products as specifically agreed upon 

under existing 

arrangements or any other arrangements arising out of this Agreement. 

 

4.  Member States shall explore further measures on border and non-border 

areas of 

cooperation to supplement and complement the liberalisation of trade. 

 

B.  Cooperation in Industry, Minerals and Energy 
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1.  Member States agree to increase investments, industrial linkages and 

complementarity by 

adopting new and innovative measures, as well as strengthening existing 

arrangements in 

ASEAN. 

 

2.  Member States shall provide flexibility for new forms of industrial 

cooperation. ASEAN 

shall strengthen cooperation in the development of the minerals sector. 

 

3.  Member States shall enhance cooperation in the field of energy, 

including energy 

planning, exchange of information, transfer of technology, research and 

development, manpower 

training, conservation and efficiency, and the exploration, production and 

supply of energy 

resources. 

 

 

C. Cooperation in Finance and Banking 

 

1.  Member States shall strengthen and develop further ASEAN economic 

cooperation in the 

field of capital markets, as well as find new measures to increase 

cooperation in this area. 
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2.  Member States shall encourage and facilitate free movement of capital 

and other 

financial resources, including further liberalisation of the use of ASEAN 

currencies in trade and 

investments, taking into account their respective national laws, monetary 

controls and 

development objectives. 

 

D. Cooperation in Food, Agriculture and Forestry 

 

1.  Member States agree to strengthen regional cooperation in the areas of 

development, 

production and promotion of agricultural products for ensuring food 

security and upgrading 

information exchanges in ASEAN. 

 

2.  Member States agree to enhance technical joint cooperation to better 

manage, conserve, 

develop and market forest resources. 

 

E . Cooperation in Transportation and Communications 

 

1.  Member States agree to further enhance regional cooperation for 

providing safe, efficient 

and innovative transportation and communications infrastructure network. 
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2.  Member States shall also continue to improve and develop the intra-

country postal and 

telecommunications system to provide cost-effective, high quality and 

customer-oriented 

services. 

 

Article 3 

 

Other Areas of Cooperation 

 

1.  Member States agree to increase cooperation in research and 

development, technology 

transfer, tourism promotion, human resource development and other 

economic-related areas. Full 

account shall also be taken of existing ASEAN arrangements in these 

areas. 

 

2.  Member States, through the appropriate ASEAN bodies, shall regularly 

consult and 

exchange views on regional and international developments and trends, 

and identify ASEAN 

priorities and challenges. 

 

Article 4 
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Sub-regional Economic Arrangements 

 

1.  Member States acknowledge that sub-regional arrangements among 

themselves, or 

between ASEAN Member States and non-ASEAN economies, could 

complement overall 

ASEAN economic cooperation. 

 

Article 5 

 

Extra-ASEAN Economic Cooperation 

 

1 .  To complement and enhance economic cooperation among Member 

States, and to 

respond to the rapidly changing external conditions and trends in both the 

economic and political 

fields, Member States agree to establish and/or strengthen cooperation with 

other countries, as 

well as regional and international organisations and arrangements. 

 

Article 6 

 

Private Sector Participation 
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1 .  Member States recognise the complementarity of trade and investment 

opportunities, and 

therefore encourage, among others, cooperation and exchanges among the 

ASEAN private 

sectors and between ASEAN and non-ASEAN private sectors, and the 

consideration of 

appropriate policies aimed at promoting greater intra-ASEAN and extra-

ASEAN investments and 

other economic activities. 

 

Article 7 

 

Monitoring Body 

 

1 . The ASEAN Secretariat shall function as the body responsible for 

monitoring the progress of 

any arrangements arising from this Agreement. Member States shall 

cooperate with the ASEAN 

Secretariat in the performance of its duties. 

 

Article 8 

 

Review of Progress 

 

1 . The ASEAN Economic Ministers' Meeting and its subsidiary bodies 

shall review the progress 
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of implementation and coordination of the elements contained in this 

Agreement. 

 

Article 9 

 

Settlement of Disputes 

 

1 . Any differences between the Member States concerning the 

interpretation or application of 

this Agreement or any arrangements arising therefrom shall, as far as 

possible, be settled 

amicably between the parties. Whenever necessary, an appropriate body 

shall be designated for 

the settlement of disputes. 

 

Article 10 

 

Supplementary Agreements or Arrangements 

 

1.  Appropriate ASEAN economic agreements or arrangements, arising 

from this 

Agreement, shall form an integral part of this Agreement. 
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Article 11 

 

Other Agreements 

 

1.  This Agreement or any action taken under it shall not affect the rights 

and obligations of 

the Member States under any existing agreements to which they are 

parties. 

 

2.  Nothing in this Agreement shall affect the power of Member States to 

enter into other 

agreements not contrary to the terms and objectives of this Agreement. 

 

Article 12 

 

General Exceptions 

 

1.  Nothing in this Agreement shall prevent any Member State from taking 

action and 

adopting measures which it considers necessary for the protection of its 

national security, the 

protection of public morals, the protection of human, animal or plant life 

and health, and the 

protection of articles of artistic, historic and archaeological value. 
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Article 13 

 

Amendments 

 

1.  All Articles of this Agreement may be modified through amendments to 

this Agreement 

agreed upon by all the Member States. All amendments shall become 

effective upon acceptance 

by all Member States. 

 

Article 14 

 

Entry Into Force 

 

1.  This Agreement shall be effective upon signing. 

 

Article 15 

 

Final Provision 

 

1.  This Agreement shall be deposited with the Secretary General of the 

ASEAN Secretariat 

who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State. 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Framework 

Agreement on 

Enhancing ASEAN Economic Cooperation. 

 

DONE at Singapore, this 28th day of January, 1992 in a single copy in the 

English 

Language. 

 

For Brunei Darussalam : 

HAJI HASSANAL BOLKIAH 

Sultan of Brunei Darussalam 

 

 

For the Republic of Indonesia : 

SOEHARTO 

President 

 

For Malaysia : 

DR MAHATHIR BIN MOHAMAD 

Prime Minister 

 

For the Republic of the Philippines : 

CORAZON C AQUINO 

President 
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For the Republic of Singapore : 

GOH CHOK TONG 

Prime Minister 

 

For the Kingdom of Thailand : 

ANAND PANYARACHUN 

Prime Minister 

 

 

ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF 

GOODS IN 

TRANSIT 

 

PREAMBLE 

 

a. "Transit  transport"  means  transit  of  goods  and  means  of  

transport  across  the 

territory  of  one  or  more  Contracting  Parties,  when  the  passage  

across  such 

territory or territories, with or without 

transshipment, warehousing, breaking bulk 

or  change  in  the  mode  of  transport,  is  only  a  portion  of  a  

complete  journey 

beginning and terminating beyond the frontie 

r of one or more Contracting Parties 

across whose territory the traffic passes; 
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b. "Internal  transport"  means  the  carriage  of  goods  loaded  in  

the  territory  of  a Contracting  Party  for  unloading  at  a  

place  within  the  territory  of  the  same 

Contracting Party; 

c. "Means  of  transport"  means  road  vehicles,  railway  rolling  

stock,  sea  and  inland waterways craft and aircraft; 

d. "Dangerous  goods"  means  those  substances  and  articles  

which  may  affect  the interest of environment, health, safety 

and national security; 

e. "Perishable  goods"  means  fresh,  chilled or  frozen  fish,  

crustacean,  molluscs, fruits,  vegetables,  chilled  or  frozen  

meat or  poultry,  dairy  and  dairy  products, 

eggs and egg products, and swine and pork products ; and  

f . "Secretary-General" means Secretary-General of the Association 

of South East Asian Nations. 

 

Article 4 

Scope of Application 

1. The provisions of this Agreement shall apply to transit transport. 

2. Inter-State transport shall be agreed upon by all the Contracting 

Parties. For this purpose, 

the  Contracting  Parties  shall  enter  into  negotiations  and  

expeditiously  conclude  a  separate 

ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State 

Transport. 

 

Article 5 

Grant of Rights 

1. Subject  to  the  provisions  of  this  Agreement,   

each  Contracting  Party  shall  grant  to  other 

Contracting Parties : 

a. the right of transit transport; and 
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b. the right to load and discharge third countries’ goods destined for 

or coming from Contracting Parties. 

2. The  Contracting  Parties,  through  whose  territory  the  transit  

transport  takes  place,  will endeavour  to  provide  facilities  for  

transit  transport  in  accordance  with  the  provisions  of  this 

Agreement. 

3. Transit Transport shall not be subject to any unnecessary delays 

or restrictions and shall be  exempt  from  customs  duties,  taxes  

and  other  charges  except  charges  for  specific  services 

rendered in connection with such transport. 

4. Goods  carried  in  sealed  road  vehicles,  combination  of  

vehicles  or  container  shall  not  be 

subjected  to  examination  at  Customs  offices  en 

route.  However,  to prevent  abuses  such  as 

smuggling and fraud, Customs authorities of either Contracting 

Party, may in exceptional cases, 

and  particularly  when  irregularity  is  suspected, 

carry  out  an  examination  of  the  goods  at  such 

offices or other areas designated by Customs authorities. 

 

PART II 

DESIGNATION OF TRANSIT TRANSPORT ROUTES 

 

Article 6 

Designation of Transit Transport Routes and Facilities 

 

1. The  Contracting  Parties  shall  adopt  a  list  of  designated  

transit  transport  routes  to  be 

specified in Protocol 1 of this Agreement. 

2. For  the  benefit  of  safety,  the  Contracting  Parties  shall  

endeavour  to  provide  in  their territories vehicle rest areas on 

these speci fied routes at appropriate intervals. 
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Article 7 

Frontier Facilities 

1. The Contracting Parties agree to designate 

frontier posts at border points to be specified 

in Protocol 2 to facilitate transit transport. 

2. The  Contracting  Parties  shall  provide  ad 

equate  facilities  and  related  installations  at 

frontier posts over the transit transport routes. 

3. The Contracting Parties shall endeavour to: 

a. Provide,  whenever  possible,  and  within  their  national  

jurisdiction,  frontier  posts 

which  are  physically  adjacent  to  those  of  other  Contracting  

Parties  concerned with control areas with checking requirements in 

order to facilitate the clearance 

and examination of the means of transport and goods in transit, so 

that repeated 

unloading  and  reloading  of  these  goods  may  be  avoided.  

Nothing  shall  prevent two  or  more  Contracting  Parties  from  c 

onducting  joint  examination  at  the  same 

place by officials of these Contracting Parties; 

b. Ensure  that  adequate  manpower  resources  are  made  available  

for  the  speedy completion  and  clearance  of  frontier  formalities,  

such  as  immigration,  customs, 

health and foreign exchange controls; 

c. Allow goods in transit to be temporarily stored in approved places; 

d. Coordinate working hours of adjacent posts; and 

e. Provide,  wherever  possible,  adequate  parking  space  for  

containers  and  for 

vehicles awaiting goods clearance. 

4. The  Contracting  Parties  agree  to  be  guided,  wherever  

possible,  by  the  provisions  of  the 

International Convention on Harm 

onization of Frontier Control of 
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Goods, signed at Geneva  

on 21 October 1982, in their efforts to harmonise frontier facilities 

for goods in transit. 

 

PART III 

GENERAL CONDITIONS FOR ROAD TRANSPORT 

 

Article 8 

Traffic Regulations 

 

The  Contracting  Parties  shall  endeavour  to take  appropriate  

measures  to  ensure  the harmonization  of  road  traffic  regulations  

in  force in  their  territories  conform  in  substance  to  the 

provisions  of  the  Convention  on  Road  Traffic, 

signed  at  Vienna  on  8  November  1968,  and  the 

Convention on Road Sign and Signals, 

signed at Vienna on 8 November 1968. 

 

Article 9 

Transit Transport Services 

1. Each  Contracting  Party  shall  allow  the  use  of  means  of  

transport  registered  in  other Contracting Parties to provide 

transit transport services on its territory in accordance with  

 

Article 5  

of this Agreement. 

2. The  type  and  quantity  of  road  vehicles  to  be  used  for  

transit  transport  shall  be  agreed upon between all 

Contracting Parties, to be specified in Protocol 3, before the 

transport services are inaugurated. Thereafter, the type and 

quantity of road vehicles shall be discussed from time to time 

between the Contracting Parties. 
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Article 10 

Road Transport Permits 

The  Contracting  Parties  undertake  to  harmonize  road  transport  

permit  requirements  in order to facilitate transit transport. 

 

Article 11 

Technical Requirements of Vehicles 

Means of  transport used in road transit transport   shall   conform   to   

the   technical requirements regarding vehicle dimensions, maxi 

mum weights and loads, emission standards and 

related matters to be specified in Protocol 4. 

 

Article 12 

Mutual Recognition of Inspection Certificates 

1. The  Contracting  Parties  undertake  to  institute  periodic  

inspection  of  road  vehicles registered in each respective 

territory and used for transit transport operations. 

2. The  Contracting  Parties  shall  recognize  periodic  

inspection  certificates  of  road  vehicles 

used  for  transit  transport  issued  by  the  other  Contracting  

Parties,  in  accordance  with  the Agreement on the Recognition of 

Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles 

and  Public  Service  Vehicles  Issued  by  ASEAN  Member  

Countries  signed  at  Singapore   

on  10 September 1998. 

 

Article 13 

Mutual Recognition of Driving Licenses 

The  Contracting  Parties  shall  recognize  domestic  driving  

licenses  issued  by  all  other 

Contracting  Parties  in  accordance  with  the  Agreement  on  the  

Recognition  of  Domestic  Driving 
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Licenses Issued by ASEAN Countries signed at Kuala Lumpur on 9 

July 1985. 

 

Article 14 

Motor Vehicle Third-Party Insurance Scheme 

1. The road vehicle entering the territory of the other Contracting 

Party shall strictly comply 

with  the  laws  and  regulations  related  to  third-party  insurance  

covering  for  the  insurance  of  their 

means of transport to cover third-party liability 

incurred in the course of transit transport. 

2. The Contracting Parties undertake to harmonize or establish a 

common ASEAN scheme of compulsory motor vehicle third-

party liability insurance to be specified in Protocol 5. 

3. The  ASEAN  scheme  of  compulsory  motor 

vehicle  third-party  liability  insurance  shall 

provide,  at  least,  all  the  guarantees  required  by  the  laws  and  

regulations  governing  compulsory 

motor vehicle third-party insurance in the Contracting Parties. 

 

Article 15 

Charges and Other Financial Obligations 

The  Contracting  Parties  endeavour  to  simplify,  consolidate  and  

harmonize  charges  and  other 

financial obligations which are levied on the means of transport. 

 

PART IV 

GENERAL CONDITIONS FOR RAIL TRANSPORT 

Article 16 

Connecting and Transit Services 

1. Connecting and transit services on railway lines linking the 

territories of the Contracting Parties shall be performed at 

designated interchange stations. 
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2. Border  stations,  interchange  stations  a 

nd  type  and  quantity  of  rolling  stock  shall  be designated in 

Protocol 6. The Protocol shall also specify basic operational 

arrangements relating 

to such matters as technical inspection of rolling stock . 

3. The   Contracting   Parties   shall   encourage    

their   railways   to   conclude   inter-railway 

agreements,  including  arrangements  for  the  accepta 

nce  of  technical  inspection  of  rolling  stock, 

which are consistent with the provisions 

of this Agreement and its Protocols. 

 

PART V 

CUSTOMS CONTROL, SANITARY AND PHYTOSANITARY 

MEASURES 

 

Article 17 

Harmonization and Simplification of Customs Procedures 

1. 

The  Contracting  Parties  shall  simplify  and,  whenever  possible,  

harmonize  the  customs 

control procedures of transit transport to ensure 

compliance with the laws and regulations which 

the Customs are responsible for enforcing. 

2. 

The  Contracting  Parties  shall  facilitate  joint  customs  inspection,  

wherever  possible,  of 

transit transport at their designated frontier points. 

3. 

The  Contracting  Parties  agree  to  be  guid 

ed,  whenever  possible,  by  the  standards  and 

recommended practices of Annex E1 concerning Cu 

stoms Transit of the International Convention 
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on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, 

concluded at Kyoto on 18 May 

1973, as amended, under the auspices of the World Customs 

Organization. 

 

Article 18 

Establishment of a Customs Transit System 

1. 

The  Contracting  Parties  shall  establish 

a  customs  transit  system  for  the  purposes  of 

facilitating the movement of goods in their territories. 

2. 

The  Contracting  Parties  agree  to  apply  th 

e  customs  transit  system  to  be  specified  in 

Protocol 7. 

 

Article 19 

Establishment of Sanitary and Phytosanitary Measures 

The  Contracting  Parties  shall  establish  sanitary  and  

phytosanitary  measures  to  be 

specified  in  Protocol  8,  to  facilitate  the  movement  of  goods  in  

their  territories  and  ensure 

compliance  with  the  laws  and  regulations  whic 

h  the  relevant  authorities  are  responsible  for 

enforcing. 

 

PART VI 

MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 20 

Special Provisions on Transport of Dangerous Goods 

Transit transport of dangerous 

goods to be specified in Protocol 9 shall not be permitted 
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under this Agreement, unless there is a special permit of the 

Contracting Party in whose territory 

the transportation is undertaken. 

 

Article 21 

Special Provisions on Transport of Prohibited and/or Restricted 

Goods 

Transit  transport  of  goods  prohibited  and/or 

restricted  in  the  transit  territory  of  a Contracting Party, to be 

specified in Protocol 7,  

shall not be permitted under this Agreement. 

 

Article 22 

Special Provisions on Transport of Perishable Goods 

Subject  to  the  provisions  of  this  Agreement,  the  Contracting  

Parties  shall  endeavour  to 

facilitate transport of perishable goods. 

 

Article 23 

Provision of Greater Facilities 

This Agreement does not entail in any way th 

e withdrawal of transit facilities which are 

greater  than  those  provided  for  in  this  Agreement  as  long  as  

the  terms  and  conditions  are 

consistent  with  the  principles  embodied  in  th 

is  Agreement.  This  Agreement  also  does  not 

preclude  the  granting  of  greater  facilities,  which 

may  be  agreed  between  Contracting  Parties  in 

the future. 
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Article 24 

Domestic Legislation 

1. 

Domestic legislation and regulations relating 

to transport of goods shall, in so far as this 

Agreement and its Protocols do not lay down, appl 

y equally and without discrimination to transit 

transport. 

2. 

The Contracting Parties endeavour to harm 

onize and simplify their rules, regulations and 

administrative  procedures  relating  to  transit  tran 

sport  in  accordance  with  the  provisions  of  this 

Agreement. 

 

Article 25 

Working Groups 

After  the  signing  of  this  Agreement,  rela 

ted  Working  Groups  shall  be  established  or 

designated,  to  conclude  the  Protocols  which  shall  form  integral  

parts  of  this  Agreement.  These 

are: 

Protocol 1 Designation of Transit Transport Routes and Facilities 

Protocol 2 Designation of Frontier Posts 

Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles 

Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles 

Protocol 5 ASEAN Scheme of Compulsory  

Motor Vehicle Third-Party Liability Insurance 

Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations 

Protocol 7 Customs Transit System 

Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures 

Protocol 9 Dangerous Goods 
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Article 26 

Compliance with National Laws 

Except  where  otherwise  provided  in  Agreem ents  between  the  

Contracting  Parties, including this Agreement: 

 

a. means  of  transport  of  one  Contracting  Party  including  

persons  and  goods  shall, 

when  in  the  territory  of  the  other  Contracting  Party,  comply  

with  national  laws and regulations in force in that territory ; and 

b.neither  of  the  Parties 

shall  impose  on  persons  or  goods 

of  the  other  Contracting Party  requirements  which  are  more  

restrictive  than  those  applied  by  its  national 

laws and regulations on its own means of transport. 

 

Article 27 

Transparency 

1. 

The  Contracting  Parties  shall  ensure  transp 

arency  of  its  respective  laws,  regulations  and 

administrative  procedures  which 

affect  the  facilitation  of  transit  transport  of  goods  under  this 

Agreement and its Protocols. 

2. 

For  this  purpose,  all  Contracting  Parties 

shall  deposit  with  the  ASEAN  Secretariat,  not 

later  than  six  months  after  this  Agreement  has 

entered  into  force,  their  aforementioned  laws, 

regulations and administrative procedures. 

3. 

If   the   aforementioned   documents   are   not   in   the   English   

language,   their   English translation shall also be deposited within 

one year after this Agreement has entered into force. 
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Article 28 

Assistance for Traffic Accidents 

Should  the  means  of  transport  of  one  Contracting  Party  

including  persons  and  goods  be 

involved in traffic accidents in the territory of 

another Contracting Party, the latter shall provide 

all  possible  assistance  to  the  means  of  transport,  including  

persons  and  goods,  and  notify  the 

appropriate authorities of the Contracting Party concerned as soon as 

possible. 

 

PART VII 

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS 

 

Article 29 

Institutional Arrangements 

1. 

A National Transit Transport Coordinating 

Committee shall be established in each of the 

Contracting  Parties  for  the  effective  and  efficient  coordination  

and  implementation  of  this 

Agreement. 

2. 

A  Transit  Transport  Coordinating  Board 

shall  be  established  and  composed  of  senior 

official nominated from each Contracting Party an 

d a representative of the ASEAN Secretariat, to 

oversee  the  overall  coordination  and  implementation  of  this  

Agreement.  The  Board  is  also 

authorized to invite and seek the assistance of other relevant ASEAN 

coordinating bodies, for all 

matters related to the implem 

entation of this Agreement. 
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3. 

The   Transit   Transport   Coordinating 

Board   shall   make   periodic   reports   on   the 

implementation  of  this  Agreement,  and  seek 

appropriate  guidance  on  significant  issues  as 

necessary, from the relevant ASEAN Ministerial bodies. 

4. 

The  ASEAN  Secretariat  shall  assist  the  Transit  Transport  

Coordinating  Board  in  its 

functions  and  responsibilities  under 

this  Agreement,  and  in  particular,  in  the  monitoring  and 

reporting of the progress of the implementation of 

this Agreement. The ASEAN Secretariat shall 

submit evaluation reports to the Transit Trans 

port Coordinating Board, for further action. 

 
PART VIII 

FINAL CLAUSES 

 

Article 30 

Dispute Settlement 

 

The  provisions  of  the  ASEAN  Protocol  on 

Dispute  Settlement  Mechanism,  done  at 

Manila on 20th day of November 1996, shall apply 

to consultation and the settlement of disputes 

under this Agreement. 

 

Article 31 

Accession of New Members 

 

New  Members  of  ASEAN  shall  accede  to 

this  Agreement  on  terms  and  conditions 
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consistent  with  it  and  which  have  been  agr 

eed  between  them  and  the  existing  Members  of 

ASEAN. 

Accession shall be through the signing and deposit of the Instrument 

of Accession of this 

Agreement with the Secretary – General of ASEAN, who shall 

promptly furnish each Contracting  

Party a certified true copy there of. 

 

Article 32 

Other Agreements in Force 

This Agreement or any actions taken thereto sh 

all not affect the rights and obligations of 

the Contracting Parties under any existing agreemen 

ts or International Conve 

ntions to which they 

are also Contracting Parties. 

 

Article 33 

Final Provisions 

1. 

This Agreement is subject to ratifica 

tion or acceptance by the Contracting Parties. 

2. 

The  Instrument  of  Ratification  or  Accep 

tance  shall  be  deposited  with  the  Secretary- 

General of ASEAN who shall promptly inform 

each Contracting Party of such deposit. 

3. 

This  Agreement  shall  enter  into  force  upon  the  deposit  of  

Instruments  of  Ratification  or 

Acceptance by all Contracting Parties with the Secretary-General of 

ASEAN. 
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4. 

No  reservations  may  be  made  to  this  Agreement  either  at  the  

time  of  signature  or ratification. 

5. 

Any  amendment  to  the  provisions  of  this 

Agreement  shall  be  effected  by  consent  of  all the Contracting 

Parties. 

 
in  witness  whereof,  the  undersigned,  being  duly  authorized  to  

sign  by  their respective  Governments,  have  signed  the  ASEAN  

Framework  Agreement  on  the  Facilitation  of 

Goods in Transit. 

DONE  at  Hanoi,  Vietnam  on  the  16th  day  of  December  1998,  

in  a  single  copy  in  the English language. 

 

Protocol 1 Designation of Transit Transport Routes and Facilities 

Protocol 2 Designation of Frontier Posts 

Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles 

Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles 

Protocol 5 ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Third-

Party Liability Insurance 

Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations 

Protocol 7 Customs Transit System 

Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures 

Protocol 9 Dangerous Goods 
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Buku ini digunakan sebagai penunjang mata kuliah Ekonomi 

ASEAN dan pertama kali ada di Indonesia. Tidak ada satupun buku yang 

mengupas secara ringkas perkembangan ekonomi dari negara-negara di 

Asia tenggara. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat menjadi 

sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi Internasional. 

Negara-negara di Asia tenggara pada hakekatnya mempunyai potensi 

yang tidak kalah dengan negara-negara di Eropa. Dalam sebuah penelitian 

PwC’s Economics and Policy mengenai forecast economic growth 2050 

menyebutkan bahwa Indonesia akan melesat menjadi negara ke 4 

pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah US melampaui jepang, 

Rusia dan UK. Sedangkan Malaysia dan Thailand menduduki rangking ke 

23 dan 24. Hal ini menjadi bukti nyata bagi kita bahwa kesempatan negara-

negara di Asia tenggara untuk menjadi negara yang maju 

perekonomiannya. Dibandingkan dengan negara-negara lain didunia, letak 

geografis negara-negara di Asia tenggara patut diperhitungkan. 
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