
Nama kelompok  : 8 

Materi kelompok : AFTA 

1. Alditio Manalu 

2. Maria Stephany 

3. Tiara Dytta Angelica 

4. Vicky Krisanti 

 

AFTA 

 Merupakan kepanjangan dari Asean Free Trade Area 

 Didirikan di Singapura 28 Januari 1992 

 Memiliki 10 anggota,yaitu 

Brunei,Indonesia,Filipina,Malaysia,Singapura,Thailand,Vietnam,Laos,Myanmar,dan 

Kamboja. 

 Tujuan didirikan AFTA,yaitu meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara 

ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, ntuk 

menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. 

 

Dampak Positif AFTA 

 Terbukanya pasar internasional dapat memperluas jangkauan pemasaran pelaku 

industri di Indonesia. Jika mampu menguasai pasar internasional, maka hal itu akan 

menigkatkan kesempatan kerja dalam negeri maupun meningkatkan devisa negara. 

 Semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Apabila investasinya 

bersifat langsung, misalnya dengan pendirian pabrik di Indonesia maka akan 

membuka lapangan kerja. Hal ini bisa mengatasi kelangkaan modal di Indonesia. 

 Semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan yamg 

belum bisa diproduksi di Indonesia. 

 

Dampak Negatif AFTA 

 Hilangnya pasar produk ekspor di Indonesia karena kalah saing dengan produksi 

negara lain yang lebih murah dan berkualitas. 

 Membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha 

di Indonesia. 

 Ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajak spekulasi. 

  Ancaman masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih berkualitas SDM nya. 

 

Peran Indonesia dalam Afta adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional 

ASEAN dengan menjadikannya sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar 



regional bagi penduduknya. Untuk Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang 

cukup terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan 

sekaligus tantangan untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif dipasar regional 

AFTA. 

 

     Peran AFTA bagi Indonesia  

 Menciptakan peluang pasar baru. 

 Menciptakan biaya produksi dan pemasaran. 

 Produk yang tersedia dipasar domestik indonesia lebih bervariasi. 

 Mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan kerja di negara ASEAN. 

 Peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata lebih besar. 

 Potensi menarik investor untuk menanam modal di Indonesia lebih besar. 

 Memberikan kemudahan dalam hal memasukkan produksi asli Indonesia ke negara 

ASEAN. 

 Memasarkan produk Indonesia ke luar negeri sekitar negara-negara ASEAN. 


