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AFTA 

 

1. Apakah organisasi internasional tersebut? (meliputi pengenalan 

organisasi internasional sesuai dengan materi yang didapatkan masing – 

masing kelompok) 

2. Apa dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi 

internasional tersebut? 

3. Apa dampak negatif yang diperoleh Indonesia jika tidak bergabung dalam 

organisasi internasional tersebut? 

4. Bagaimana peran yang dilakukan Indonesia melalui organisasi 

internasional tersebut? 

5. Bagaimana peran organisasi internasional tersebut terhadap Indonesia? 

 

JAWABAN : 

1. AFTA merupakan singkatan dari Asean Free Trade Area. Organisasi AFTA 

didirikan pada tahun 1992 di Singapura pada saat berlangsungnya 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV. AFTA adalah kesepakatan 

yang dibentuk oleh negara – negara ASEAN untuk menciptakan suatu 

zona perdagangan bebas. Pada awalnya, negara anggota AFTA berjumlah 

6, yaitu Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan 

Filipina. Namun, seiring berjalannya waktu, anggota AFTA menjadi 

sepuluh negara ASEAN. 



Tujuan AFTA : 

 Meningkatkan daya saing ekonomi negara – negara ASEAN dengan 

menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. 

 Menarik investor asing. 

 Meningkatkan perdagangan ASEAN. 

 

2. Dampak Positif : 

 Terbukanya pasar internasional dapat memperluas jangkauan 

pemasaran para pelaku industri di Indonesia, jika Indonesia mampu 

menguasai pasar internasional akan berdampak pada peningkatan 

devisa negara. 

 Semakin mudah untuk mengakses modal investasi dari luar negeri. 

Misalnya investasi bersifat langsung, yaitu pendirian pabrik yang 

tentunya akan meningkatkan pembukaan lapangan kerja. 

 Mempermudah untuk memperoleh barang yang belum tersedia di 

negara Indonesia dengan membelinya dari negara-negara yang 

tergabung di AFTA 

 Meningkatkan produksi produk lokal dengan peluang bahwa produk 

lokal Indonesia dapat bersaing di pasar global. 

 Melalui ketatnya iklim persaingan bebas di dunia internasional, 

diyakini dapat mendorong masyarakat Indonesia beradaptasi dengan 

kehidupan yang beretos kerja tinggi. Sehingga, masyarakat 

memperkuat kualitas diri untuk mengahadapi ketatnya persaingan 

agar tak ketinggalan bangsa lain. 

 

3.   Dampak Negatif : 

 Kemungkinan besar hilangnya pasar produk ekspor  Indonesia karena 

kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan 

berkualitas . Misalnya produk pertanian Indonesia kalah jauh dari 

Thailand 



  Membanjirinya produk impor di pasaran Indonesia sehingga 

mematikan usaha di Indonesia. Misalnya ancaman produk mainan China 

yang lebih murah ketimbang produk tanah air. 

 Ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi 

ajang spekulasi , investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan 

mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Hal ini 

bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi. 

 Ancaman masuknya tenaga asing di Indonesia yang lebih profesional 

SDA-nya. Lapangan kerja di Indonesia sudah sempit jadi semakin 

sempit. 

4. Peran Idonesia terhadap AFTA 

4.1 Indonesia mampu menjadi salah satu kompetitor dalam basis produksi 

negara - negara kawasan ASEAN, yang membangkitkan motivasi dan inovasi 

ekonomi Internasional. 

4.2 Indonesia membangkitkan daya saing kuat dalam pasar global dan industri 

ASEAN,karena jumlah SDA dan SDM nya yang melebihi dan berlimpah. 

4.3 Indonesia mampu menjadi daya tarik bagi investor asing untuk 

menanamkan modal di negara negara kawasan ASEAN berkat letak 

geografisnya yang strategis. 

4.4 Indonesia meningkatkan nilai ekspor dan impor baik di Ngara global dan 

ASEAN. 

 

5. Peran AFTA terhadap Indonesia 

5.1 Dengan adanya AFTA akan menjadi peluang bagi para pelaku bisnisdi 

Indonesiauntuk menunjukkan produknyadi kawasan ASEAN dan 

sekitarnya. 

5.2 Menciptakan biaya produksi yang semakin rendah bagi produsen Indonesia 

denganmembeli bahan baku secara murah dari luar negeri khususnya 

dengan negara yangterlibat dalam AFTA. 

5.3 Produk yang tersedia di pasar domestik indonesia lebih bervariasi. 

5.4 Mendapat kemudahan dalam hal pertukaran SDM dengan negara negara 

ASEAN. 



5.5 Peluang sumber devisa dari sektor pariwisata lebih besar. 

5.6 Non tarif ekspor barang ke Negara Negara ASEAN diterapkan kepada 

Indonesia. 


