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Apa Itu ASEAN? 

ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nation) merupakan organisasi regional yang 

terdiri atas negara-negara yang berada di 

kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan 

perwujudan dari penandatanganan Deklarasi 

Bangkok, pada tanggal 8 Agustus 1967.  

Tujuan Dibentuknya 
ASEAN 

 Mempercepat pertumbuhan ekonomi, 

sosial, dan budaya di kawasan Asia 

Tenggara. 

 Memajukan perdamaian dan stabilitas 

regional. 

 Meningkatkan kerja sama, serta saling 

membantu dalam berbagai bidang. 

  Menyelenggarakan usaha untuk 

memajukan pendidikan dan penelitian. 

 Memperluas mitra perdagangan, baik 

regional maupun internasional.  

Siapa Saja Anggota ASEAN? 

Filipina 

Indonesia 

Malaysia

 
Singapura

 Thailand

 

Vietnam 

 

Laos

 

Myanmar

 
Brunei Darussalam

 

 Indonesia 

Kamboja

 

Dampak Positif Indonesia 

Bergabung ke ASEAN 

 Wujud konkret untuk mencapai 

tujuan Indonesia yang 

tercantum dalam pembukaan 

UUD 1945), yakni ikut 

melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan perdamaian abadi.  

 Mempererat hubungan regional 

Indonesia. 

 Indonesia dapat memperoleh 

bantuan, baik berupa barang 

maupun jasa. 

 

Dampak Negatif jika 

Indonesia Tidak Bergabung 

ke ASEAN 

Coba bayangkan seekor domba di 

bawah ini merupakan Indonesia, 

sedangkan segerombolan domba 

merupakan negara lain yang 

tergabung dalam ASEAN.  

Bagaimana jadinya ketika 

masalah datang melanda seekor 

domba tersebut? Tentu ia akan 

kesulitan mengatasinya, bukan? 

Ada beberapa hal negatif yang 

timbul jika Indonesia tidak 

bergabung ke dalam organisasi 

ASEAN, yaitu: 

 Sulit menjalin kerja sama 

dengan negara lain, terutama 

di kawasan Asia Tenggara. 

 Bantuan yang diperoleh 

negara Indonesia akan lebih 

sedikit, jika dibandingkan 

dengan bantuan yang 

diperoleh Indonesia jika 

menjadi anggota ASEAN. 

 Memperoleh pandangan yang 

kurang baik dari negara lain, 

misalnya dianggap sebagai 

negara yang tertutup, dan 

tidak mau bersosialisasi 

dengan negara lainnya. 
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Ekonomi 

Politik 

Sosial 

Budaya 

Menambah devisa 

negara dari kegiatan 

ekspor, terutama ekspor 

sumber daya alam 

berupa minyak dan kayu. 

Peran ASEAN terhadap Indonesia 

Memperoleh pengakuan 

secara politik mengenai 

kedaulatan Negara 

Republik Indonesia. 

Indonesia memperoleh 

bantuan kemanusiaan dari 

negara anggota ASEAN. 

Contohnya, ketika 

Indonesia mengalami 

musibah tsunami di Aceh 

pada tahun 2004. 

Indonesia memperoleh 

peluang untuk 

memperkenalkan 

budayanya ke negara di 

kawasan Asia Tenggara. 

Wujud konkretnya adalah 

melalui pertukaran pelajar. 

Peran Indonesia terhadap ASEAN 

 Turut memprakarsai 

berdirinya ASEAN, 

dengan 

menandatangani 

Deklarasi Bangkok 

yang diwakili oleh 

Adam Malik. 

 Menyelenggarakan 

Konferensi Tingkat 

Tinggi (KTT) ASEAN 

yang pertama, pada 

tanggal 23-24 Februari 

1976 di Kota Bali. 

 Menjadi penengah 

pada konflik yang 

terjadi antara Kamboja 

dengan Vietnam, pada 

tahun 1976-1979. 

 Menjadi penengah 

antara konflik MNFL 

dengan Filipina, yang 

berniat merebut 

kembali Pulau 

Mindanau Selatan 

 Menjadi pusat 

sekretariat ASEAN 

yang terletak di Kota 

Jakarta. 

 Turut berpartisipasi 

dalam ajang olahraga  

di kawasan Asia 

Tenggara, yakni SEA 

Games. 
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Keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan meratifikasi Piagam ASEAN: 

 Terjaminnya 

integritas wilayah 

dan kedaulatan 

NKRI. 

 Berkurangnya 

potensi ancaman 

dan kejahatan 

lintas negara. 

 Situasi kawasan yang 

lebih kondusif bagi 

Indonesia untuk 

mengonsentrasikan 

sumber dayanya. 
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