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Pertanyaan diskusi : 
 

1) Apakah itu APEC ? (meliputi pengenalan organisasi tersebut) 
 

2)  Apa  dampak  positif  yang  diperoleh  Indonesia  melalui  organisasi 
 

APEC ? 
 

3) Apa dampak negatif yang diperoleh Indonesia jika tidak bergabung 

dalam organisasi APEC ? 

4) Bagaimana peran yang dilakukan Indonesia melalui APEC ? 
 

5) Bagaimana peran APEC terhadap Indonesia ? 
 
 

 

Jawaban : 
 

1) APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) adalah forum ekonomi 21 

negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan 

pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong 

perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan 

pada tahun 1989 yang diinisiasi oleh Australia melalui Perdana Menteri 

Bob  Hawke. APEC bermarkas di Singapura dan diakui sebagai forum 

tertua serta blok multilateral tingkat tertinggi di kawasan



Asia Pasifik. Indonesia masuk sebagai anggota APEC pada 1989, yang 

artinya Indonesia terlibat dalam pendirian APEC.  

 

 
2) Dampak positif : 

 

a) Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan, karena 

Indonesia memiliki akses yang lebih mudah untuk mempelajari 

dan memperoleh bibit unggul serta teknologi yang lebih efektif 

dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas agraria. 

b) Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan energi, karena 

Indonesia memiliki akses yang lebih mudah untuk mempelajari 

dan memperoleh teknologi pengolahan energi alternatif. 

c) Indonesia dapat mengurangi angka pengangguran dan 

memberikan  solusi  atas  permasalahan  lapngan  kerja,  karena 

dengan APEC, Indonesia dapat menarik investasi baru, khususnya 

di bidang infrastruktur. 

d) Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bertukar pikiran dan 

pengalaman yang lebih luas  serta terbuka dengan negara  lain, 

sehingga dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan liberasi 

perdagangan dan investasi berdasarkan pengajaran dan 

pengalaman negara lain. 

3) Dampak negatif : 
 
 

a) Banyak pengusaha lokal yang gulung tikar karena tidak mampu 

bersaing dengan produk impor. 

b) Kesenjangan sosial semakin nampak karena menganut paham 

liberalisasi perdagangan. 

c) Sifat masyarakat Indonesia cenderung menjadi konsumtif. 
 
 

 

 

 

 

 

 



4) Peran Indonesia dalam organisasi APEC : 
 

a)  Indonesia  berperan dalam  pendirian  APEC  dan  hadir  pada 

konferensi  tingkat  menteri  di  Canberra,  Australia  pada  tahun 

1989. 
 

b) Adanya rumusan Bogor Declaration atau deklarasi Bogor dan 

Bogor Goals atau tujuan Bogor saat keketuaan APEC berada di 

Indonesia tahun 1994. 

c) Turut mendorong pembentukkan 1 pilar utama APEC, yaitu 
 

ECOTECH (Economic and Techincal Cooperation). 
 

d) Ketua APEC periode 1994 adalah Presiden Soeharto. 

e) Menjadi tuan rumah KTT APEC 1994. 

f) Tahun 2013, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dan ketua 
 

APEC di KTT ke-21. 
 
 

 

5) Peran APEC terhadap Indonesia : 
 

a) Sebuah misi APEC untuk kemajuan liberalisasi perdagangan 

dan investasi bagi Indonesia. 

b) Sebagai komunitas bisnis pengembangan kebijakan seperti 

pengembangan kapasitas melalui pemanfaatan proyek-proyek dan 

forum bertukar pengalaman. 

 

c)  Peningkatan  potensi  ekonomi  perdagangan  dan  investasi 
 

Indonesia oleh APEC. 
 

 

 


