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Berikut ini pertanyaan yang harus didiskusikan setiap kelompok ! 

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 negative 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 (ASEAN Free Trade Area) merupakan organisasi internasional yang 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 yang hanya berlaku bagi 

negara-negara ASEAN.  

Tujuan dari AFTA 

 Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga 

produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 

 Menarik lebih banyak lagi Foreign Direct Investment 



 Meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade) 

2. Dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui AFTA: 

- Terbukanya pasar internasional yang dapat memperluas jangkauan pemasaran pelaku 

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

meningkatkan kesempatan kerja dalam negri maupun meningkatkan devisa Negara. 

- Semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Apabila inestasinya 

bersifat langsung, misalnya dengan pendirian pabrik di Indonesia maka akan membuka 

lapangan kerja. Hal ini dapat mengatasi kelangkaan modal di Indonesia 

- Semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dan belum bisa 

diproduksi di Indonesia. 

 

3. Dampak negative yang diperoleh Indonesia jika tidak bergabung dalam AFTA : 

- Sumber devisa Negara akan berkurang karena sempitnya jangkauan pasar internasional 

- Produk yang tersedia di pasar domestic Indonesia tidak bervariasi karena tidak dapat 

melakukan impor barang dari negara-negara ASEAN lainnya 

- Para tenaga kerja Indonesia akan mengalami kesulitan dalam hal perijinan kerja di 

Negara ASEAN   

- Potensi untuk menarik investor agar dapat menanam modal di Indonesia akan berkurang 

 

4. Peran AFTA bagi Indonesia : 

- Adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai 

Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura, dan 

Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015. 

- Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku 

bisnis di negara anggota ASEAN lainnya. 

 

5.     1. Menciptakan peluang pasar baru yang semakin besar untuk menerjunkan produk- 

produk Indonesia. Dengan adanya AFTA, peluang pasar bagi para pelaku bisnis 

Indonesia tentu lebih besar karena pemasarannya ke seluruh negara ASEAN dan tentu 

dengan tingkat kompetisi yang juga semakin besar.  



2. Menciptakan biaya produksi dan pemasaran yang semakin rendah bagi pengusaha atau 

produsen Indonesia. Jika biasanya bahan baku dari luar negri memakan biaya yang 

tidak sedikit, dengan adanya AFTA biaya ini dapat diminimalisir sehingga biaya 

produksi dapat ditekan termasuk jika ingin memasarkan produk di negara ASEAN. 

3. Produk yang tersedia dipasar domestik Indonesia lebih bervariasi dikarenakan barang-

barang dari negara-negara ASEAN ikut meramaikan pasar domestik Indonesia, maka 

konsumen akan dimanjakan dengan berbagai variasi harga dan mutu. Dengan kerja 

keras yang sungguh-sungguh, produk Indonesia akan tetap menjadi primadona di 

negaranya sendiri. 

4. Mendapatkan kemudahan dalam hal perijinan kerja di Negara ASEAN  . Ini berarti, 

jika profesi anda seorang dokter, pengajar, akuntan dan aneka profesi lainnya dan 

berhasrat untuk menjajali pengalaman bekerja di luar negri tentu akan menjadi lebih 

mudah. Terlebih, gaji seorang profesional di negara-negara ASEAN lainnya seperti 

Singapur ataupun Malaysia lebih besar daripada di Indonesia, umumnya empat kali 

lipat lebih besar.  

5. Peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata lebih besar. Indonesia kaya akan 

potensi pariwisata yang akan mendatangkan devisa yang besar bagi negara. Dengan 

adanya AFTA serta pengelolaan tempat wisata yang terorganisir dengan baik, dapat 

menarik banyak turis asing yang tertarik datang ke Indonesia. 

6. Potensi menarik investor untuk menanam modal di Indonesia lebih besar  dengan 

jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 252.370.792 jiwa, ditambah dengan 

adanya kerjasama AFTA, tentu ini akan menjadi pangsa pasar yang luar biasa bagi 

para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

7. Memberi kemudahan dalam hal memasukkan produk asli Indonesia ke negara ASEAN 

.Kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam kerjasama AFTA diperoleh karena 

produk-produk Indonesia dapat masuk ke negara ASEAN tanpa syarat-syarat yang 

menyulitkan berdasarkan perumusan untuk meniadakan kebijakan non tarif. 

8. Memasarkan produk Indonesia ke luar negri sekitar negara-negara ASEAN. AFTA 

merupakan jalan bagi Indonesia untuk memasarkan produknya ke luar negri terlebih 

hambatan-hambatan berupa tarif diminimalisir dan hambatan non tarif ditiadakan. 

 


