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pendahuluan

1. Latar Belakang dan Rumusannya
ASEAN adalah singkatan dari "Association of South 

East Asian Nations'* yang berarti. Perhimpunan Bangsa-bang- 
sa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional yang 
dibentuk oleh Pemerintah lima negara Asia Tenggara, yaitu 
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Muangthai de
ngan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bang
kok oleh kelima Menteri Luar Negeri negara-negara tersebut 
pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibukota Muangthai.1 
Dengan masuknya Brunei Darussalam menjadi anggota ASEAN 
pada tanggal 7 Januari 1984, maka anggota ASEAN saat ini 
menjadi enam negara* Deklarasi Bangkok menegaskan bahwa 
ASEAN adalah suatu wadah kerjasama negara-negara di Asia 
Tenggara dalam bidang ekonomi dan sosial-budaya yang ber- 
tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan :sosial-budaya 
bagi terciptanya landasan pembangunan masyarakat Asia Teng
gara yang kokoh dan damai. Pada mulanya kerjasama ASEAN 
ditujukan pada bidang ekonomi dan sosial-budaya, tetapi di 
dalam perkembangannya kerjasama ASEAN menyangkut pula bi
dang politik. Hal ini terlihat dengan dicetuskannya suatu 
Deklarasi yaitu Declaration of Zone of Peace, Freedom and 
Neutrality (ZOPFAN) pada tanggal 27 Nopember 1971, di Kua
la Lumpur.
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Dalam sejarah perkembangannya ASEAN mengalami be-
oberapa periodisasi sebagai tahap perkembangan* Tahap awal 

(1967-1971) merupakan tahap negara-negara ASEAN melancar- 
kan kegiatan kearah lebih Baling mengenai dalam usaha rae- 
ninggalkan sikap saling curiga demi terciptanya iklim ker- 
jasama yang sehat. Tahap ini masih diliputi oleh sisa-si- 
sa perselisihan antara lain antara Malaysia-Filipina ten- 
tang masalah Sabah* Antara 1971-1975 ASEAN berhasil turn- 
buh sebagai organisasi regional yang diakui oleh negara- 
negara atau kelompok negara^-negara dunia lainnya. Dalam 
tahap ini lahir Deklarasi Kuala Lumpur 1971 yang dikenal 
sebagai ZOPFAN dan juga pelbagai dialog telah terjalin, 
misalnya dengan ME, AS, Jepang, Canada, Australia, New 
Zealand dan UNDP. Sedang tahap yang merupakan tonggak se
jarah baru bagi ASEAN adalah antara 1976-1983 dimana pada 
tanggal 23-25 Pebruari 1976 di Bali diadakan Pertemuan 
Puncak ASEAN (Meeting of ASEAN Heads of Governments) atau 
yang lebih dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi, yang 
merupakan pertemuan puncak pertama dihadiri oleh Presiden 
Indonesia Soeharto, Perdana Menteri Malaysia Datuk Hussein 
Onn, Presiden Filipina Ferdinand E.Marcos, Perdana Mente
ri Singapura Lee Kuan Yew dan Perdana Menteri Thailand 
Kukrit Prarnoj. Tahap 19^4 sampai sekarang merupakan tahap 
konsolidasi dimana ASEAN telah berhasil memberikan sum - 
bangan kepada negara-negara berkembang l&innya disekitar 
kawasan Asia Tenggara dalam rangka pengembangan ekonomi 
dan sosial-budaya.
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Sebagaimana diketahui pada Konferenai Tingkat 
Tinggi ASEAN X (KTT ASEAN I) telah dihasilkan tiga doku
men penting yaitu Deklarasi Kesepakatan AS£AN (Declara
tion of ASEAN Concord), Perjanjian Persahabatan dan Ker
jasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Co-operati
on in Southeast £sia) dan Persetujjuan Mengenai Pembentuk- 
an Sekretariat ASEAN (Agreement on the Establishment of 
the ASEAN Secretariat). Mengenai dokumen yang terakhir, 
dasar dibentuknya adalah karena dirasa semakin perlu ada- 
nya suatu badan administrasi pusat yang dapat menjamin e- 
fisiensi dan koordinasi berbagai bajian ASEAN didalara me
laksanakan kegiatannya. Jelasnya Sekretariat ASEAN diben- 
tuk dengan tujuan untuk memperkuat struktur ASEAN sebagai

organisasi regional yang senantiasa akan mengalami per- 
kembangan. Dengan adanya struktur yang kuat diharapkan
dapat mendukung pelaksanaan maksud dan tujuan yang akan
dicapai•

Terbentuknya Sekretariat ASEAN menandakan makin 
sempurnanya ASEAN sebagai suatu organisasi internasional. 
Hampir semua organisasi internasional mempunyai sekreta
riat sebagai pusat dari segala urusan administrasi dan 
segala kegiatan organisasi yang bersangkutan. Pada saat 
ASEAN dibentuk belum dirasa perlu suatu sekretariat pusat 
karena dalam Deklarasi Bangkok hanya disebutkan Sekreta
riat Nasional di tiap-tiap negara anggota, Hal ini dise
babkan karena para pendiri. ASEAN mungkin tidak membayang-
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kan bahwa ASEAN begitu pesat perkembangannya, raaka dengan 
perkembangan seperti itu diperlukan suatu sekretariat se- 
bagai pusat informasi dan komunikasi antar anggota ASEAN 
dan antara ASEAN dengan non ASEAN. Dua tahun setelah ter- 
bentuk Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman Putra 
pernah mengemukakan harapan beliau tentang Sekretariat 
Tetap ASEAN, Hal ini terlihat di dalam pidato beliau pa- 
da pernbukaan Annual Ministerial Meeting ketiga pada tang- 
gal 16 Desember 1969 di Cameron Highlands yang antara la
in berbunyi:"...It is my also my hope and my dream that 
one day we might put ASEAN on a practical and organized 
basis by establishing a permanent Secretariat".^

Pembentukan Sekretariat raemang telali diharapkan 
oleh semua negara anggota yang menyadari baliwa untuk meng- 
imbangi kemajuan yang dicapai oleh ASEAN diperlukan organ 
sekretariat dalam kerjasamanya. Perdana Menteri Thailand 
Kukrit Pramoj pada penutupan KTT ASEAN I mengemukakan an^ 
tara lain :

. ..Sudah lama menjadi keinginan kita semua untuk mem- 
punyai suatu sekretariat pusat yang akan memberikan 
dukungan dan bantuan bagi kegiatan-kegiatan ASEAN. 
Tidak lama lagi hal itu akan menjadi kenyataan, ka- 
rena Pemerintah Indonesia telaJa bermurah hati menye- 
diakan gedung untuk markas besarnya dan karena kami 
mencatat pencalonan Saudara Dharsono sebagai Sekre-
taris Jenderalnya yang pertama. Pembentukan Sekreta
riat itu dapat dipandang tidak lain sebagai tanda 
perkembangan organisasi kita.

Di tahun 1987 ASEAN mencapai usia duapuluh tahun, 
di dalam usia ini banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai
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oleh ASEAN yang menjadikan ASEAN semakin disegani dalam
hubungan dengan negara-negara di luar' ASEAN. Kalau pada
awal berdirinya banyak negara yang tidak menyambut baik
atau meragukan kehadiran ASEAN (misalnya: Uni Soviet, Ci-

cna, Jepang dan India) , maka aaat ini mereka berbalik dan•*
mengakui keberhasilan yang dicapai oleh ASEAN. Sedangkan 
Sekretariat ASEAN yang berfungsi secara resmi sejak tang- 
gal 7 Juni 1976 berusia sebelas tahun. Pada kenyataannya 
meskipun telah cukup lama dan menjadi salah satu organ 
ASEAN, Sekretariat ASEAN (terutama Sekretaris Jenderalnya) 
tidak banyak kita dengar aktifitasnya. Tidak seperti se
kretaris jenderal organisasi internasional lainnya, misal- 
nya Sekretaris Jenderal PBB dimana sejak PBB didirikan te
lah menonjjol peranannya, maka Sekretaris Jenderal ASEAN 
tidak demikian halnya.

Agreement on the Establishment of the ASEAN Se
cretariat merupakan dasar hukum pembentukan Sekretariat
ASEAN dan mengenai Sekretaris Jenderal selaku kepala Sekre-(
tariat diatur dalam pasal III. Bila selama ini Sekretaria 
Jenderalnya kurang terdengar aktifitasnya, maka permasa- 
lahan yang timbul adalah mengapa pada ASEAN peranan Sekre
taris jenderalnya kurang menonjol dibanding dengan sekre
taris jenderal organisasi internasional lainnya?; apakah 
fungsi dan wewenang yang terdapat pada pasal III tersebut 
kurang memberi suatu kejelasan ataukah eudah jelas, ada- 
kah hal-hal lain yang menjadi faktor penyebab kurang me-
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nonjolnya peranan tersebut? bagaimana peranannya bila di- 
hubungkan dengan kedudukannya?
2. Penjelasan Judul

Perkembangan yang dialarni oleh ASEAN akan menen- 
tukan ekeistensi .kerjasama regional itu sendiri. Berdasar- 
kan uraian di atas, saya menulis skripsi dengan judul "Se
kretaris Jenderal ASEAN Kedudukan dan Peranannya Tinjauan 
Secara Yuridis dan Politis", Dengan skripsi ini saya akan 
membahas Sekretaris Jenderal selaku keppla Sekretariat 
ASEAN yang saya tinjau dari segi yuridis dan politis* Yu
ridis dalam hal ini saya tujukan pada Agreement on the Es
tablishment of the ASEAN Secretariat sebagai salah satu 
kumen hukum, dimana di dalam Agreement ini berisi keten- 
tuan mengenai Sekretariat ASEAN termasuk juga Sekretaris 
Jenderal.Agreement, seperti halnya treaty, convention, de
claration, charter, dan sebagainya adalah istilah yang di-

7gunakan untuk perjanjian internasional. Perjanjian inter
nasional merupakan hasil perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh subyek Hukum Internasional dan bertujuan untuk me- 
nimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Dikaitkan dengan 
Sekretaris Jenderal ASEAN,maka kedudukannya dapat diketa- 
hui dari Agreement on the Establishment of the ASEAN Se
cretariat yang merupakan produk hukum* Sedang mengenai pe
ranannya akan lebih bahyak tinjauan dari segi politis ka- 
rena peranan mengarah pada pelaksanaan tugas dan wewenang 
yang dimiliki sehubungan dengan kedudukannya, hal ini
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yang saya maksudkan sebagai tinjauan politis.
3. Alasan Pemilihan Judul

Mengenai alasan mengapa saya raemilih ;judul seperti 
tersebut di atas adalah karena untuk membahas Sekretaris 
Jenderal ASEAN dengan segala kelemahan dan kekurangannya , 
raaka harus diketahui kedudukannya dan ketnudian peranannya* 
Untuk mengetahui kedudukannya dilihat pada ketentuan yang 
tnengaturnya yaitu di mana dan bagaimana bentuknya, tinjau- 
annya secara yuridis. Setelah mengetahui kedudukannya, ma- 
ka dapat lebih mudah diketahui peranan Sekretaris Jenderal 
ASEAN yaitu dengan kedudukannya, bagaimana Sekretaris Jen
deral berperan dan ini lebih banyak bersifat politis. De
ngan judul seperti ini saya berharap dapat diperoleh gam- 
baran yang jelas mengenai Sekretaris Jenderal ASEAN beser- 
ta permasalahannya.
4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi adalah :
1). untuk mernenuhi persyaratan akademis guna meraih gelar 

kesarjanaan.
2). adanya keinginan untuk sedikit memberikan sumbangan pe

nulisan. kepada ASEAN, bahwa untuk mempertahankan se« 
kaligus meningkatkan segala sesuatu yang telah dicapai 
oleh ASEAN selama duapuluh tahun dan untuk perkembang
an selanjutnya* Disanping memajukan kerjasama antar ang- 
gota dan juga di luar anggota perlu pula diperhatikan 
organ penunjang ASEAN itu sendiri yang dalam hal
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ini Sekretariat ASEAN.
3). sebagai persembahan kepada almamater guna pengembang- 

an studi organisasi internasional, terutama ASEAN*
5. Metodologi
a. Pendekatan masalah.

Metode penulisan skripsi ini adalah historis, des- 
kriptif dan komparatif. Yang dimaksud historis adalah pe
nulisan yang didasarkan penyelidikan sejarahnya atau masa 
lampau, deskriptif adalah uraian atau penggambaran tentang 
suatu hal, sedangkan komparatif adalah perbandinga:a satu 
dengan yang lainnya*
b. Sumber data.

Data yang dipergunakan untuk menulis skripsi ini 
diperoleh dari buku, majalah, makalah, surat kabar, bulle
tin dan catatan kuliah.
c* Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Data tersebut di atas diperoleh dari studi 
kepustakaan yaitu cara memperoleh data raelalui perpusta- 
kaan dan dari data yang ada kemudian dikumpulkan, dianali- 
sa yang pada akhirnya dipergunakan untuk menjawab masalah 
yang ada.
6. Pertanggungjawaban sistematika*

Pendahuluan saya letakkan pada BAB I karena Pen- 
dahuluan berisi latar belakang permasalahan dan rumusan- 
nya. Dan dari Pendahuluan, saya berharap pembaca dapat 
memahami masalah yang saya tulis dalam skripsi ini*
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Sebagai kelanjutan dari BAB I-PENDAHULUAN- dalam 
BAB II akan dibahas Sekretariat ASEAN dengan pertimbangan, 
bahwa untuk membahas Sekretaris Jenderal tidak mungkin un
tuk tidak membahas Sekretariat ASEAN dan hal-hal yang ber- 
hubungan dengan Sekretariat. Dengan kata lain, Sekretaris 
Jenderal tidak bisa dipisahkan dengan Sekretariat ASEAN se
bagai badan yang dikepalainya. Maka, bab ini akan berisi 
proses terbentuknya Sekretariat ASEAN, Agreement on the 
Establishment of the ASEAN Secretariat (hal-hal yang ter- 
dapat di dalamnya) dan Sekretariat Nasional yang berfungsi 
sebagai sekretariat (pusat) sebelum dibentuk Sekretariat 
ASEAN.

Pada BAB III akan dibahas fungsi dan wewenang se- 
*

kretaris jenderal selaku kepala sekretariat pada organisasi 
internasional (secara umum) sebelum masuk pada pembahasan 
fungsi dan wewenang Sekretaris Jenderal ASEAN yang lebih 
bersifat khusus. Dibicarakan pula Sekretaris Jenderal PBB 
sebagai contoh konkrit dan bahan perbandingan dengan Se
kretaris Jenderal ASEAN.Adapun alasan mengambil Sekretaris 
Jenderal PBB sebagai bahan perbandingan adalah disebabkan 
PBB merupakan organisasi internasional yang lengkap. Dalam 
bab ini juga dibahas hal-hal lain yang menjadi faktor pe- 
nyebab perraasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan 
Sekretaris Jenderal ASEAN.

Sebagai hasil pembahasan di atas akan ditarik ke- 
simpulan dan saran-saran demi kemantapan ASEAN yaitu pada
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BAB IV yang juga sebagai penutup skripsi ini.
Sistematika saya su6un demikian karena untuk men- 

jav/ab masalah yang berkaitan dengan Sekretaris Jenderal 
A3EAN yang pertama harus diketahui adalah kedudukan Sekre
taris Jenderal itu sendiri, kemudian dengan kedudukan se- 
perti itu bagaimana peranannya, Hal ini dapat dilihat da
ri fungsi dan wewenang yang dipunyainya sehubungan dengan 
kedudukannya tersebut. Dari pembahasan itu barulah dapat 
terjawab masalah di atas.
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SEKRETARIAT ASEAN

1. Proses terbentuknya Sekretariat ASEAN
Keperluan suatu sekretariat yang mengkoordinaei- 

kan kegiatan ASEAN sudah pernah tercetus pada tahun 1968 
yaitu ketika delegasi Pilipina mengajukan usul untuk raem- 
bentuk suatu Sekretariat Pusat, hanya saja belum ada upa-

o
ya sebagai tindak lanjut dari usul tersebut. Masalah itu 
baru dibicarakan pada sidang Pertemuan Tahunan Menteri 
Luar Negeri ASEAN keenam di Pattaya, Thailand, 16-18 April 
1973 dan hasil pembicaraan tersebut dapat dilihat pada Jo
int Communique of the Sixth ASEAN Ministerial Meeting yang 
antara lain menyatakan :

Recognizing the importance of ASEAN in promoting co
operation among the governments and peoples of the 
region in economic, social and cultural fields, and 
conscious of the fact that ASEAN will be expected to 
play an increasing role in meeting the expectations 
of the peoples of the region for greater cooperation, 
the Ministers decided that the time had come for the 
strengthening of the structure of ASEAN by establish
ing a Central Secretariat for ASEAN.“

Untuk mewujudkan gagasan tersebut dibentuklah su
atu Panitia yang terdiri dari para Sekretaris Umum Sekre
tariat Nasional ASEAN (sekarang Direktur Jenderal) dari ke- 
lima negara ASEAN guna membicarakan dan merumuskan suatu 
pola dengan garis-garis sebagai berikut :
a. tempat kedudukan Sekretariat ASEAN ;
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b. struktur Sekretariat ASEAN ;
c. perabiayaan Sekretariat ASEAN ;
d. Sekretaris Jenderal yang raengkoordinir pekerjaan Sekre

tariat. ̂
Panitia ini telah mengadakan sidangny^ 4 (empat) 

kali yaitu di Manila (Agustus 19.73)» di Singapura (Okto- 
ber 1973)9 di Bangkok (Januari 1974) dan di Jakarta (Ap
ril J.974). Sidang-sidang tersebut menghasilkan suatu ru- 
musan tentang struktur dan bentuk Sekretariat Tetap yang 
kemudian diserahkan kepada Sidang ketujuh Menteri-menteri 
Luar Negeri ASEAN di Jakarta untuk disetujui* Akan tetapi 
konsep rumusan tersebut tidak disetujui Sidang para Men
teri Luar Negeri ASEAN karena dianggap terlalu rumit.1'*’

4

Oleh para Menteri rumusan itu dianggap terlalu luas dan
12dikhawatirkan akan menjadi “Supranational Body' . Selan- 

jutnya para Menteri Luar Negeri ASEAN membentuk suatu Pa
nitia Pejabat-pejabat Tinggi ASEAN untuk merumuakannya 
kerabali yang hasilnya kemudian diserahkan pada Panitia Te
tap untuk diteruskan kepada Sidang Menteri Luar Negeri.

Pada sidang Kedelapan para Menteri Luar Negeri 
ASEAN di Kuala Lumpur, tahun 1975 (13 Mei) , rumusan struk
tur Sekretariat ASEAN yang telah diubah dan disederhanakan 
tersebut disetujui oleh sidang dan para Menteri Luar Nege
ri membubuhkan paraf di atas rumusan konsep tersebut* Ru- 
musan tersebut kemudian dibawa ke Bali untuk secara resrai 
ditandatangani oleh para Menteri-LUar Negeri negara-negara
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ASEAN pada tanggal 24 Pebruari 1976 dengan disaksikan oleh 
para iCepala Pemerintahan ASEAN yang sedang mengadajcan KTT 
Pertama ASEAN di Bali.1  ̂Persetujuan ini dikenal dengan 
eebutan "Agreement on the Establishment of the ASEAN Se
cretariat" yang kemudian menjadi dasar hukum terbentuknya 
Sekretariat ASEAN.

Persetujuan. Pembentukan. Sekretexiat ASEAN ini me- 
merlukan ratifikasi dari masing-masing negara anggota, o- 
leh karena itu Sekretariat ASEAN baru mulai berfungsi se- 
cara resmi aetelah kelima "instruments of ratification" 
didepositkan oleh semua negara anggota ASEAN. Indonesia 
mendepositkan instruments of ratification pada tanggal 21 
April 1976, Singapura pada tanggal 29 April 1976, Malaysia 
pada tanggal 11 Mei 1976, Filipina pada tanggal 21 Mei 
1976 dan Thailand pada tanggal 7 Juni J.976.^ Sesuai pa
sal XIV Agreement on the Establishment of the ASEAN Secre
tariat persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal instru
ments of ratifacation yang kelima didepositkan. Instru
ments of ratification yang kelima tersebut didepositkan 
oleh Thailand pada tanggal 7 Juni 1976, maka Sekretariat 
ASEAN resmi berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976. Dengan 
demikian, maka dalam Sidang Tahunan para Menteri Luar Ne- 
geri ASEAN kesembilan di Manila, 24-26 Juni 1976 Sekreta
riat ASEAN dapat mulai berfungsi secara resmi dan Sekre
taris Jenderal pertama H.R. Dharsono telah dikukuhkan ke
dudukannya sebagai Sekretaris Jenderal dan menghadiri si-
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dang tersebut serta menyampaikan “Maiden Speech”nya yang 
berisi pernyataan penerimaan jabatan*^
2. Pelaksanaan Tugas-tugas Sekretariat Sebelum Sekretariat 

ASEAN Terbentuk
Sebelum ada Sekretariat ASEAN, tugas-tugas sekre

tariat dilaksanakan oleh Sekretariat Nasional ASEAN di ma- 
sing-masing negara anggota. Hal ini sesuai dengan Dekla- 
rasi Bangkok 8 Agustus 1967 yang antara lain menyatakan : 
"••• the following machinery shall be established :
(a) Annual Meeting of Foreign Ministers...*
(b) A Standing Committee....
(c) A National Secretariat in each member country to carry 

out the work of the Association on behalf of this 
country and to service the Annual or special Meetings 
of Foreign Ministers, the Standing Committee and such 
other committee as may hereafter be established".

Sebagai salah satu anggota ASEAN, berdasarkan Ke- 
putusan Presiden Nomor 237 Tahun 1967 tanggal 5 Desember 
1967 dibentuklah Sekretariat Nasional ASEAN di Indonesia.^6 
Dengan adanya Sekretariat ASEAN, maka tugas-tugas Sekre-. 
tariat Nasional ASEAN lebih banyak bersifat intern yaitu 
pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan ASEAN, teta- 
pi untuk negaranya raasing-masing.

Sesuai dengan ketentuan yang terrauat di dalam Ke- 
putusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 Sekretariat Nasional 
ASEAN diintegrasikan sepenuhnya di dalam struktur Deuarte-
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men Luar Negeri. Ini berarti Sekretariat Nasional ASEAN 
bukan merupakan organ ASEAN lagi. Sejak tahun 1967 feekre- 
tariat memang sudah menjadi bagian departemen luar negeri 
negara anggota, tetapi dalam Deklarasi Bangkok juga men
jadi sal ah satu organ ASEAN ( bersifat ambivalen)« Tugas- 
tugas pokok Sekretariat Nasional menurut Keputusan Presi- 
den Komor 15 Tahun 1982 adalah sebagai berikut :
1) memberilcan rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri me

ngenai kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan sosial 
budaya serta bidang lainnya;

2) mengadakan hubungan dan melaksanakan koordinasi dengan 
instansi-instansi Pemerintah dan Organisasi non-Pemerin- 
tah mengenai perencanaan dan pelaksanaan keputusan di 
bidang kerjasama antar ASEAN dan ASEAN dengan organisa
si regional lainnya atau dengan negara-negara ketiga;

3) melaksanakan dan membantu sidang-sidang ASEAN;
4) menyusun rencana kerja nasional dan melaksanakan kegi- 

atan program-program kerjasama ASEAN;
5) memprakarsai penelixian dan pengkajian pelaksanaan bi- 

dang-bidang kerjasama ASEAN;
6) melaksanakan koordinasi antara instansi pemerintah da

lam rangka pelaksanaan kegiatan ASEAN serta mengadakan 
evaluasi tentang hasil-hasilnya;

7) melaksanakan koordinasi dan mengikuti serta menunjang 
kegiatan-kegiatan Komite ASEAN yang ada di Indonesia;

8) mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan Sekretariat
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ASEAN dan dengan Sekretariat Nasional ASEAN di negara- 
negara anggota lainnya, serta dengan Komite-komite 
ASEAN di negara ketiga.

Sebelum ada Sekretariat ASEAN yang mengepalai Se
kretariat Nasional disebut dengan sekretaris jenderal,te- 
tapi setelah terbentuk Sekretariat ASEAN sebutan sekreta
ris jendera.l diubah raenjadi direktur jenderal, ini untuk 
merabedakan dengan Sekretaris Jenderal selaku kepala Sekre
tariat ASEAN. Misalnya untuk Indonesia, sebutan itu men- 
jadi Direktur Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia 
3* Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat 

Persetujuan yang ditandatangani oleh para Menteri 
Luar Negeri anggota ASEAN di Bali yang menjadi dasar hukum 
terbentuknya Sekretariat ASEAN terdiri dari 15 pasal dan 
41 ayat. Disamping menyatakan telah terbentuk Sekretariat 
ASEAN di dalam Persetujuan juga diatur hal-hal atau keten- 
tuan-ketentxian raengenai Sekretariat. Hal-hal pokok dari 
Sekretariat ASEAN adalah sebagai berikut :
a. Kedudukan.

Di dalam Persetujuan disepakati Sekretariat berke- 
dudukan di Jakarta, Indonesia, setelah Pilipina dengan 
sukarela menarik diri dari keinginannya untuk menjadi tu- 
an rumah. Sebelumnya Pilipina bersikeras agar Manila di- 
jadikan tempat kedudukan Sekretariat ASEAN. Tampaknya hal 
ini tidak hanya sebagai suatu simbol prestise dan modal 
yang berharga untuk suatu kebijaksanaan luar negeri, teta-
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pi Pemerintah Filipina merasa bahwa mereka yang mula-mula
raengusulkan ide tersebut. Bahkan untuk keperluan. ini
Presidert Marcoa telah pula menawarkan suatu tempat dengan
beberapa perangsang, tetapi masalah ini kemudian dapat di-
selesaikan dengan baik. Demi kepentingan kesatuan dan ke-

18harmonisan regional Filipina menarik tawarannya.
b. Struktur organisasi Sekretariat ASEAN.

Menurut article II Sekretariat ASEAN dikepalai 
oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal ini diangkat 
oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN atas pencalonan suatu 
negara anggota secara bergilir menurut abjad dengan masa 
jabatan dua tahun.

Di dalam perkembangannya, mengingat masa jabatan 
dua tahun dirasakan terlalu singkat bagi pelaksanaan tu- 
gas yang efektif, Sidp.ng Khusus Menteri-menteri Luar Ne
geri ASEAN di Jakarta (9-10 Juli 1984) telah menyetujui 
usul untuk raenetapkan masa jabatan Sekretaris Jenderal
ASEAN diperpanjang raenjadi tiga tahun semenjak putaran ba- 

iqru* *  Putaran baru tersebut dimulai pada tahun 1986 yaitu 
dengan dilantiknya Roderick Yong dari Brunei Darussalam 
sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan tiga tahun 
(I986-I989) menggantikan Sekretaris Jenderal sebelumnya, 
Phan Wannamethee dari Thailand. Persetujuan mengenai pe- 
rubahan ini kemudian dituangkan dalam Protocol Amending 
The Agreement on the Establishment of the-ASEAN Secreta
riat, Kuala Lumpur, 9 Juli 1985 (article 1).
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tJntuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh 
Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN, Sekretaris Jenderal Se
kretariat ASEAN dibantu oleh staf regional dan staf lokal. 
Dalam tugasnya sehari-hari Sekretaris Jenderal dibantu oleh
tujuh orang staf Sekretariat yang berasal dari negara-ne-

20gara anggota ASEAN. Ketujuh staf tersebut biasa disebut 
sebagai Home based staff atau staff members. Mereka terdi- 

ri dari tiga Direktur Biro yaitu :
1. Direktur Biro Ekonomi;
2. Direktur Biro Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi;
3. Direktur Biro Sosial-Budaya.
Sedangkan empat lainnya adalah pejabat untuk bidang :
1. Hubungan Perdagangan dan Ekonomi Luar Negeri;
2, Administrasi;
3- Penerangan;
4. Pembantu Sekretaris Jendral.
Direktur Biro paling rendah berpangkat counsellor dan se- 
tiap pejabat paling rendah sekretaris pertama,
Sesuai dengan keputusan Sidang Menteri-menteri Ekonomi
ASEAN ke-15 di Singapura, Pejabat Sekretariat ASEAN di 
bidang Ekonomi ditambah menjadi lima orang, masing-masing 
membidangi tugas sesuai dengan jumlah Komite Bidang Eko
nomi. Dengan demikian ada pejabat yang membidangi tugas 
kerj&sama dalam GOTT t COIME, COFAP, COTAC dan COFAB.21

Pengangkatan ketujuh staf Sekretariat dilakukan 
oleh standing Committee atas pencalonan dari masing-ma-
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sing negara anggota untuk masa jabatan tiga tahun dan da
pat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan,

Direktur Biro bertanggung jawab menyiapkan ker- 
tas kerja bagi pertemuan negara-negara anggota, hal ini 
dilakukan atas prakarsa sendiri ataupun karena perminta- 
an salah satu negara kepada Sekretaris Jenderal* Direktur 
Biro juga mempunyai wewenang terhadap kegiatan Panitia- 
panitia Tetap, Panitia-panitia Ad Hoc fian Kelompok-kelom- 
pok Ahli ASEAN sepanjang kegiatan tersebut berkaitan de
ngan ketiga biro. Direktur Biro yang paling senior atas 
penunjukan dari ketua Standing Committee dapat bertindak 
sebagai Sekretaris Jenderal dan hal ini dimungkinkan bila 
karena sesuatu alasan Sekretaris Jenderal tidak dapat me- 
lakukan fungsinya untuk sementara waktu. Sedangkan untuk 
fungsi dan tugas para pejabat (selain Direktur Biro se- 
perti yang telah disebutkan di atas) dicantumkan dalam
daftar tugas yang dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal

22dan disetujui oleh Standing Committee*
c. Gaji dan pembiayaan Sekretariat.

G-aji dan tunjangan bagi Sekretaris Jendral beser- 
ta stafnya ditentukan oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN 
sedang gaji staf lokal ditentukan dalam peraturan staf 
(staff regulations) yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal*2  ̂

Pembiayaan untuk Sekretariat ASSAN terdiri dari :
1. capital outlay yang mencakup semua biaya yang berhu- 

bungan dengan pembelian tanah, pembuatan bangunan, pe-
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nyediaan sarana-sarana utama dan jasa, dekorasi per- 
mulaan dan mebel serta peralatan kantor dan pemasang- 
an alat-alat pendingin. Capital outlay menjadi tang- 
gungan negara tuan rumah;

2. recurrent expenditure yang mencakup semua pembiayaan 
lainnya termasuk perabayaran gaji dan tunjangan bagi 
semua pegawai Sekretarisit ASEAN, biaya sarana-sarana, 
biaya perjalanan, keperluan kantor dan alat tulis me- 
nulis, pemeliharaan kecil dan tahunan serta semua pem- 
biayaan administrasi lainnya. Recurrent expenditure 
dipikul bersama oleh. negara-negara anggota yang untuk 
selanjutnya akan ditentukan oleh Menteri-menteri Luar 
Negeri ASEAN.24

d. Hak-hak istimewa dan kekebalan.
Indonesia sebagai negara tuan rumah memberikan

kepada Sekretariat, Sekretaris Jenderal dan staf-stafnya
hak-hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan bagi pe-

25laksanaan tugas-tugas dan fungsi mereka.
Sebagai realisasi pemberian hak ini, maka pada 

tanggal 20 Januari 1979 di Jakarta diadakan perjanjian 
antara Pemerintah Indonesia dan ASEAN tentang Hak-hak Is
timewa dan Kekebalan (Agreement between the Government of 
Indonesia and ASEAN relating to the Privileges and Immu
nities of the ASEAN Secretariat). Di dalam persetujuan ini 
diatur antara lain kapasitas juridikal, tidak dapat di- 
ganggugugatnya tempat Sekretariat dan arsip/tempat pe-
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nyimpanan arsip Sekretariat, perlindungan terapat-tempat 
Sekretariat, kebal dan betas dari pajak kekayaan, komuni- 
kasi ataupun hak-hak istimewa dan kekebalan Sekretaris 
Jenderal dan stafnya,
e. Masalah amandemen, ratifikasi, mulai berlaku dan ak- 

sesi.
Persetujuan mengatur pula mengenai amandemen 

terhadap Agreement on the Establishment of the ASEAN Se
cretariat yang dapat diusulkan oleh negara anggota. Jika 
disetujui negara-negara anggota atau Sidang Menteri ASEAN 
maka amandemen itu akan mulai berlaku sejak tanggal di- 
tetapkan.2^

Seperti tersebut terdahulu, Persetujuan ini me- 
merlukan ratifikasi dan instruments of ratification di-

27depositkan pada Menteri Luar Negeri Republik Indonasia.
Mulai berlakunya Persetujuan adalah sejak tang-

? ftgal instruments of ratification yang kelima didepositkan. 
Sedang mengenai aksesi, Persetujuan ini terbuka bagi ak- 
sesi oleh setiap Pemerintah yang diterima sebagai anggo
ta baru ASEAN.Ketentuan ini berlaku bagi Brunei Daru
ssalam yang menjadi anggota baru ASEAN, dimana secara 
resmi menjadi anggota sejak pendepositan piagam aksesi 
pada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia pada tang
gal 7 Januari 1984,

Di dalam pembukaan Agreement on the Establishment 
of the ASEAN Secretariat disebutkan bahwa Sekretariat me-
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rupakan badan administrasi pusat ASEAN* Tugas Sekretari
at saat ini selain bertanggung jawab atas pelaksanaan tu
gas-tugas yang ditetapkan oleh 3idang Tahunan Menteri 
Luar Negeri, Siding Menteri Ekonomi, Sidang-sidang Men
teri lainnya dan Panitia Tetap ASEAN juga bertugas menye- 
lenggarakan, memperlancar serta memonitor kemajuan pelak- 
sanaan kegiatan ASEAN dan bertindak sebagai badan admi
nistrasi pusat untuk membantu peningkatan pelaksanaan se- 
cara efektif proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan ASEAN.^ 

Kedudukan Sekretaris Jenderal selaku kepala Sekre
tariat membawa suatu akibat, bahwa Sekretaris Jenderal 
bertanggung jawab atas tugas-tugas yang harus dilakukan 
oleh Sekretariat ASEAN, Jelasnya, sekretaris jenderal pa
da setiap organisasi internasional merupakan motor peng- 
gerak sekretariat, karena sekretariat itu sendiri hanya 
merupakan sebuah kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas ke- 
sekretariata-n. Demikian pula ASEAN, dengan kedudukannya 
sebagai seorang yang mengepalai Sekretariat, Sekretaris 
Jenderal merupakan motor penggerak Sekretariat. Sekretaris 
Jenderal bertanggung jawab atas pekerjaan Sekretariat*
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PERANAN SEKRETARIS JENDERAL ASEAN

1• Fungsi dan Wewenan# Sekretaris Jenderal Selaku Kepala 
Sekretariat Organisasi Internasional

Untuk setiap organisasi internasional, baik yang 
bersifat regional raaupun universal, demi kelancaran or
ganisasi itu sangat diperlukan adanya suatu perlengkapan 
administratif. Organ ini biasa disebut organ administra
tis

Sarapai dengan Perang Dunia I organ administratif 
tersebut biasa disebut 'bureau*, kadang-kadang juga di
sebut dengan 'office* atau Secretariat*, meskipun kedua- 
nya lebih jarang digunakan. Baru kemudian setelah Perang 
Dunia I 'secretariat1 menjadi luas pemakaiannya, bahkan 
sesudah Perang Dunia II menggantikan semua nama lain un
tuk organ administratif organisasi internasional."^Secre
tariat (sekretariat) ada dalam pengertian kata untuk per
tama kalinya diperkirakanpada tahun 1905 yaitu pada saat 
didirikan International Institute of Agriculture di Ro
ma* Pegawai sipil Lembaga ini melayani organisasi dan ti
dak diizinkan menerima perintah dari pemerintahnya, mes
kipun untuk-dipilih menjadi pegawai mereka harus terle- 
bih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintahnya.32

Tugas-tugas sekretariat tidak selalu sama untuk 
setiap organisasi internasional, tetapi tergantung ketfu-

23
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tuhan organisasi yang bersangkutan. Hanya saja secara 
umum fungsi sekretariat dapat disebutkan sebagai berikut: 
a« fungsi administratif

Fungsi ini dimiliki oleh semua sekretariat, kare- 
na nama sekretariat itu sendiri adalah untuk menyebut or
gan administratif.

Yang termasuk fungsi ini antara lain penyediaan 
ruang untuk pertemuan-pertemuan; fasilitas untuk perba- 
nyakan (penggandaan) dan penterjemahan dokumen-dokumen; 
pembayaran tambahan bagi juru bahasa (interpreter), pe- 
ngetik dan orang-orang yang diperlukan untuk konferensi
yang besar serta pembayaran untuk perjalanan dan biaya

33hidup delegasi dan ahli-ahli* Selain itu juga mencakup
publikasi dan penyebarluasan hasil-hasil sidang dan do-
kuraen-dokumen lainnya kepada para anggota. Sekretariat
diharuskan pula mengumpulkan bahan-bahan yang mendukung
mekanisme kerja organ yang lain di bidang yang dianggap 

3iipenting*.
b. budget

Sekretariat mempunyai tanggung jawab untuk menyi- 
apkan anggaran organisasi, memilih data yang dianggap 
penting dan raemperkirakan biaya-biaya. Di dalam menyiap- 
kan anggaran sekretariat dapat memberikan pendapatnya 
tentang pengalokasian dana-dana untuk kegiatan-kegiatan 
baru. Sekretariat juga mengontrol pembelanjaan dana-dana 
tersebut. ^
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c. informasi
Pada organisasi internasional, sekretariat meru

pakan pusat informasi. Ada tiga macam informasi yang dibe-
rikan oleh sekretariat, yaitu :
1) Informasi mengenai organisasi kepada dunia luar. In

formasi semacam ini bisa mempengaruhi pendapat umum 
dan secara tidak langsung mendukung organisasi. Pada 
organisasi yang besar terdapat pemisahan pegawai-pe- 
gawai sesuai informasi yang diperlukan. Biasanya do- 
kumen-dokumen tersebut dibagikan cuma-cuma.

2) Informasi kepada dunia luar tentang bidang yang dica- 
kup oleh organisasi. Pegawai-pegawai (officials) ee- 
kretariat menjadi ahli dalam masalah-masalah yang se
suai dengan tujuan organisasi. Keahlian tersebut se- 
ring ditujukan untuk kebaikan anggota, beberapa orga
nisasi internasional mengirim stafnya untuk menyebar- 
luaskan keahliannya tersebut kepada pihak lain.

3) Informasi untuk anggota organ-organ lainnya yang dibe- 
rikan oleh sekretariat apabila anggota organ lainnya 
kurang mengerti mengenai pokok acara dalam agenda, le- 
bih-lebih jika agenda banyak sedang delegasi kecil. 
Informasi ini diberikan dalam bentuk tertulis (surveys, 
reference papers) untuk seluruh delegasi ataupun de
legasi yang memerlukan saja.^

d. rekaman
Fungsi ini dilakukan bukan hanya merekam apa yang
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terjadi untuk kemudian diberitahukan kepada yang lainnya 
tetapi yang lebih penting adalah untuk memungkinkan or
ganisasi lebih berkembang* lebih baik dari prestasi se- 
lumnya. Oleh karena. itu fungsi ini sebaiknya untuk hal- 
hal yang penting saja. deringkali dalam suatu pertemuan 
ditunjuk salah satu anggota sebagai rapporteur dan sekre
tariat kadang-kadang membantunya.

Suatu tugas penting sekretariat dalam hal ini 
adalah menulis sebuah laporan tahunan organisasi. Lapor- 
an ini merupakan catatan yang nyata dari apa yang telah
terjadi selama setahun. Sekretariat bisa mengambil masa-

37lah yang khusus untuk laporannya,
e, koleksi laporan dari anggota

Beberapa organisasi memerlukan laporan-laporan 
dari anggotanya, sebagai suatu kewajiban yang harus di- 
penuhi, Laporan ini merupakan bentuk pengawasan yang di- 
lakukan organisasi dan sekretariat tidak boleh mempenga- 
ruhi isinya. Dalam hal tertentu, sekretariat memberita- 
hu bentuk laporan yang akan ditulis dan akan memanggil 
anggotanya yang terlarabat menyerahkan laporannya. Sekre
tariat juga mempunyai beberapa kekuasaan dalam hal me-
lengkapi perintah-perintahnya, dapat juga memberi sara.n

38atas laporan anggotanya,
f, koordinasi

Dalam organisasi yang besar terdapat banyak or
gan yang bekerja, di dalamnya. Dengan fungsinya sebagai
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koordinator, sekretariat akan mengkoordinasikan semua or
gan tersebut. Sekretariat melayani semuanya, karena itu 
tepat kiranya jika sekretariat meraberi nasehat untuk pem- 
bagian kerja. Sebaiknya suatu koraite ahli-ahli mempela- 
jari masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas, ke
mudian sekretariat akan memberitahukannya jika organ la
in tidak siap menerima masalah itu. Sekretariat dapat me-
nunjuk organ lain untuk melaksanakan tugas-tugas yang ti-

39dak dipenuhi oleh organ yang semestinya melaksanakannya»
g, wakil dari organisasi

Sebagai wakil organisasi, sekretariat bisa ber-
tindak baik dalam masalah perdata maupun pidana. Dalam
masalah perdata/privat sekretariat membeli,menyewa, me-
minjam dan membayar atas nama organisasi, juga akan meng-
hadap ke pengadilan jika diperlukan* Sedang dalam hukum
publik sekretaris jendral bisa membawa suatu tuntutan

40melawan suatu pemerintah atas nama organisasi,
Sekretaris jenderal berhak mengadakan persetujuan 

dengan negara anggota berkaitan dengan masalah keduduk
an, kekebalan dan keistimewaan atau masalah-masalah yang 
lain. Juga mengadakan persetujuan dengan organisasi yang 
bersamaan bentuk kerja.s3jnanya.41 Sekretaris jenderal me- 
ngeluarkan surat-surat kepercayaan untuk perwakilan or
ganisasi, misalnya PBB mengeluarkan 1 a laisse2 passer1 
untuk anggota staf yang berfungsi sama dengan paspor. 
Apabila misi-misi dipercayakan pada suatu organisasi in-
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ternasionalj sekretaris jenderal biasanya menerima surat 
kepercayaan dari misi yang bersangkutan.^2 
h* tempat penyimpanan treaties

Banyak dijumpai sekretariat menyelenggarakan su
atu fungsi yaitu sebagai tempat penyimpanan treaties, Pa
da mulanya treaties disirapan oleh satu dari negara pem- 
buat treaty, tetapi secara berangsur-angsur akan diserah- 
kan kepada sekretariat agar dilibatkan dalam naskah kon- 
vensi multilateral. Fungsi penyimpanan termasuk juga me- 
melihara keaslian teks dan penerimaan ratifikasi dan re-
servasi.^

i. fungsi eksekutif
Dalam fungsi ini sekretaris jenderal bertindak se

bagai pemimpin, misalnya pada Organization for Economic 
Co-operation and Development sekretaris jenderal memimpin 
sidang dewan pada tingkat non-menteri. Pendapatnya.me- 
ngenai suatu masalah yang khusus juga mendapat perhatian.^ 
j. hak inisiatif

Pada banyak organisasi anggota sekretariat dapat 
memberikan inisiatifnya apabila diperlukan. Bahkan sekre
taris jenderal diberi wewenang pula untuk mengajukan usul- 
usul.45 
k. mediasi

Anggota organisasi internasional terdiri atas ba
nyak negara dan masing-masing mempunyai kedaulatan, hal 
seperti ini membawa suatu akibat bahwa sekretariat mela-
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kukan fungsi sebagai perantara dan pendamai. Fungsi pen- 
damai sebetulnya telah raelekat pada sekretariat, raisal- 
nya apabila dalam suatu perterauan penting tidak dicapai 
kesepakatan anggota sekretariat selalu mengusulkan kora- 
promi atau mencoba mendamaikan. Hal ini tidak bisa dihin- 
dari, karena fungsi ini merupakan bagian dari tugas se
kretariat, tueskipun fungsi utamanya adalah melayani. or
ganisasi* Keterlibatan deraikian merupakan kebijaksana- 
an yang aktif untuk meningkatkan kerja organ-organ. 3e-
baliknya, sekretariat yang pasif akan menyebabkan kehan-

. 46curan organisasi.
1. pelaksanaan instruksi-instruksi

Selain tugas-tugas yang telah tersebut di atas 
sekretariat sering dibebani tugas mengoleksi informasi 
atau menyiapkan laporan-laporan untuk masalah khusus • La- 
poran-laporan untuk organ lain dalam organisasi itu atau 
untuk organ di luar organisasi* Sekretariat sering dirain- 
ta menyiapkan perabuatan keputusan, dimana hasil kerja ini 
bisa raempengaruhi keputusan akhir* 47

Dari fungsi yang telah disebutkan di atas sekre
tariat mempunyai suatu wewenang, dimana dengan wewenang 
yang ada padanya sekretariat bisa mempengaruhi organisa
si yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat pada organi
sasi internasional yang bersifat tehnikal. Kedudukan se
kretariat menjadi kuat karena dengan keahlian yang dimi- 
liki oleh anggota terhadap suatu pengetahuan sering di-
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pergunakan untuk mendesak delegasi agar menerima suatu 
hal yang khusus* Bahkan dalam perkembangan selanjutnya
kevvenangan yang dimiliki begitu besar, sehingga kadang- 
kadang sulit dibatasi.^
2, Fungsi dan Wewenang Sekretaris Jenderal ASEAN

Berdasarkan pasal III Agreement on the Establish
ment of the ASEAN Secretariat, maka fungsi dan wewenang 
Sekretaris Jenderal adalah :
(1) bertanggung jawab kepada Sidang Menteri Luar Negeri 

ASEAN pada waktu bersidang dan kepada Standing Co
mmittee pada waktu-waktu yang lain;

(2) mengepalai Sekretariat dan bertanggung jawab atas pe
laksanaan semua fungsi dan tanggung jawab yang diper- 
sayakan kepadanya oleh Sidang Menteri Luar Negeri 
ASEAN dan Standing Committee;

(3) mempunyai wewenang untuk melakukan hubungan langsung 
dengan negara anggota;

(4) (a) menghadiri secara pribadi semua Sidang Menteri
Luar Negeri ASEAN sebagai sekretaris;

(b) menghadiri semua sidang Standing Committee;
(c) menghadiri atau raenunjuk seorang wakil untuk ha- 

dir dalam sidang semua komite-komite ASEAN dan 
badan-badan serupa lainnya;

(5) mengetahui kegiatan semua komite-komite ASEAN dan ba
dan-badan serupa lainnya, serta :
(a) menerangkan, bilamana perlu, pengarahan dari
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Standing Committee kepada komite-komite ASEAN dan 
badan-badan serupa lainnya;

(b) menjamin bahwa komite-komite ASEAN dan badan-ba- 
dan serupa lainnya mengetahui perkembangan-per- 
kembangan yang berhubungan langsung dengan kegi
atan ASEAN;

(c) bertindak sebagai saluran bagi hubungan-hubungan 
resmi antara :
(i) Komite-komite Tetap ASEAN, Komite-komite Ad 

Hpc, Kelompok-kelompok Ahli dan badan-badan 
ASEAN lainnya dengan Standing Committee;

(ii)Sekretariat dengan organisasi-organisasi in
ternasional dan pemerintah-pemerintah lain
nya;

(d) membantu berbagai komite, kelompok dan badan yang 
dibentuk dalam rangka ASEAN, bila diperlukan;

(6) mengetahui fakta-fakta atau mendapatkan penjelasan 
untuk tujuan pelaporan guna dipertimbangkan oleh 
Standing Committee;

(7) menyiapkan laporan tahunan untuk diajukan kepada Si- 
dang Menteri Luar Negeri ASEAN;

(8) menyelaraskan, mempermudah dan memonitor perkembang- 
an pelaksanaan semua kegiatan ASEAN yang telah dise- 
tujui;

(9) memprakarsai rencana-rencana dan program-program ke
giatan kerjasama regional ASEAN sesuai dengan pedo-
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man kebijaksanaan yang telah disetujui;
(10) bertanggung jawab atas keamanan Sekretariat;
(11) menyiapkan perkiraan anggaran tahunan Sekretariat 

untuk mendapatkan persetujuan Sidang Menteri lu
ar Negeri ASEAN;

(12) mempergunakan wewenang administratif dan keuangan 
yang ada padanya menurut ketentuan Agreement ini dan 
ketetapan-ketetapan serta peraturan-peraturan lain-

' nya;
(13) bertindak sebagai penyimpan semua dokumen ASEAN;
(14) melaksanakan tugas-tugas dan misi-misi lainnya yang 

diberikan oleh Sidang Menteri Luar Negeri ASEAN dan 
S t anding C ommitt e e *

Disamping itu Sekretaris Jenderal menyampaikan 
rancangan peraturan-peraturan staf, peraturan-peraturan 
keuangan dan peraturan-peraturan keamanan Sekretariat ke
pada Standing Committee untuk disetujui dan melaksanakan- 
nya. Sekretaris Jenderal mempunyai wewenang untuk mengu- 
sulkan amandemen untuk setiap peraturan tersebut untuk 
disetujui oleh Standing Committee.

Di dalam Sidang Menteri Luar Negeri ASEAN Sekre
taris Jenderal bertanggung jawab pada waktu sidang dan 
kepada Standing Committee untuk setiap waktu, menghadiri 
sendiri semua sidang Menteri Luar Negeri sebagai sekre
taris, mempersiapkan laporan tahunan dan hadir sebagai 
pribadi pada sidang tersebut,disamnin# funssiava sebaerai
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sekretaris serta melaksanakan setiap tugas dan misi la
innya yang diperintahkan oleh Sidang Menteri Luar Negeri

49selama sidang berlangsung*
Di dalam sidang Standing Committee Sekretaris 

Jenderal akan hadir pada setiap sidang, memberikan per- 
tanggungjawaban atas laporan kegiatan komite-komite ASEAN, 
membantu negara tuan rumah di dalam mempersiapkan agenda 
sementara dari Standing Committee dan jika perlu melak- 
sanakan keputusan-keputusan Standing Committee* Tugas la
in adalah melaksa,nakan setiap tugas dan misi-misi yang 
diperintahkan oleh Standing Committee selama sidang ber- 
langsung*^

Di d8.1am sidang menteri-menteri dan komite-komi-
te yang lain Sekretaris Jenderal akan selalu hadir dalam
kedudukannya sebagai sekretaris jenderal untuk memberi na-
sehat bagi perkembangan ASEAN selanjutnya* Sekretaris
Jenderal dapat memanggil menteri-menteri untuk pemilihan
ketua pada pertemuan awal menteri-menteri yang lainnya.
Tugas lain adalah melaporkan kepada Standing Committee
mengenai hasil suatu pertemuan dimana pada pertemuan itu
tidak ada panitia yang melayaninya, sedangkan Sekretaris

51Jenderal atau vrakilnya hadir*
Untuk koordinasi kegiatan ASEAN Sekretaris Jen

deral akan menerangkan hal-hal yang penting dari Standing 
Committee, memberitahu perkembangan kegiatan ASEAN dan 
memberi bantuan kepada komite-komite ASEAN dan badan-ba-
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dan serupa lainnya. Sekretariat ASEAN akan mengambil ini- 
siatif untuk menyampaikan dengan segera keputusan Stan
ding Committee kepada komite-komite ASEAN yang berhubung- 
an dengan itu, komite di negara ketiga dan badan-badan 
ASEAN lainnya. Sebaliknya, keputusan dari komite-komite 
ASEAN dan badan serupa lainnya juga akan disampaikan ke
pada Standing Committee dan Sekretariat akan memperingat- 
kan komite jika keputusannya bertentangan dengan kepu
tusan Standing Committee* Untuk tujuan koordinasi, maka 
penggandaan laporan komite dan sidang menteri-menteri ha- 
rus dilaksanakan melalui Sekretariat yang kemudian akan 
meneruskannya kepada Standing Committee, Standing Commit
tee akan mengkoordinasi dan memperhatikan Sidang Menteri 
Luar Negeri untuk masalah politik dan akibat diplomatik 
dalam laporannya itu. Sekretariat juga akan membuat ko- 
ordinasi rencana tahunan pertemuan ASEAN.^

Dalam memonitor kemajuan kegiatan ASEAN Sekreta
ris Jenderal antara. lain akan menjamin anggota komite un
tuk selalu mengetahui keputusan sidang-sidang dan wajib 
roelaksanakarmya; melakukan koraunikasi dengan badan yang 
sesuai dengan yang diperlukan komite; mengusulkan rancang- 
an laporan-laporan kemajuan guna disetujui oleh ketua- 
ketua komite/^

Untuk pelayanart konferensi-konferensi dan sidang- 
sidang, Sekretariat ASEAN akan mengadakan sidang Menteri 
Luar Negeri ASEAN, sidang-sidang komite dan menyediakan
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bahan-bahan untuk dialog, seperti membantu negara tuan
\rumah menyiapkan agenda; berinisiatif untuk mengidenti-

fikasi dokuraen konferensi dan hal-hal yang penting guna
dipertimbangkan dalam sidang; membantu negara tuan rumah
menyelesaikan laporan dan menjamin bahwa semua delegasi

CAdiberi salinan laporan sidang*
Sekretaris Jenderal akan bertindak sebagai salur-. 

an komunikasi, baik antar badan di dalam ASEAN maupun de
ngan pihak luar. Hubungan dengan negara berkembang pada 
umumnya diprakarsai oleh negara-negara berkembang dan ke- 
lompok-kelompok negara-negara berkembang. Untuk mengada
kan hubungan tersebut, proposal mengenai bidang kerjasa
ma dan proyek-proyek ditujukan kepada Ketua Standing Co
mmittee raelalui Sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN* 
Hubungan yang diadakan dengan suatu organisasi regional 
atau sub-regional juga melalui Sekretariat ASEAN. Pada 
mulanya setiap hubungan akan dikoordinasi oleh Sekreta
riat yang telah memperoleh petunjuk dari Standing Commi
ttee*^

Berkaitan dengan laporan, penyebarluasan infor
masi termasuk hubungan masyarakat, maka Sekretariat me- 
lakukan promosi tujuan dan cita-cita ASEAN; peninglcatan 
pemahaman mengenai kegiatan dan proyek ASEAN serta mener- 
bitkan dan menyebarluaskan informasi yang cukup penting 
mengenai ASEAN. Pelaksanaan tugas ini mempunyai target 
yang ditujukan dalam ASEAN itu sendiri dan di luar ASEAN*
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Dalam fungsi administrasi Sekretaris Jenderal se
bagai pimpinan Sekretariat dan bertanggung jawab terha- 
dap pelaksanaan semua fungsi dan mempertanggungjawabkan 
segala yang dipercayakan kepadanya oleh Sidang Hienteri 
Luar Negeri ASEAN dan Standing Comnittee. Sekretaris Jen
deral juga bertanggung jawab terhadap keamanan Sekretari
at; menyiapkan perkiraan anggaran tahunan; mempergunakan 
wewenang administratif dan keuangan yang ada padanya se
suai dengan peraturan; membuat peraturan staf dan seba- 
gainya serta mempunyai hak amandemen«56

Fungsi lain adalah melaksanakan rekomendasi yang 
telah disetujui dari Task Force setelah berkonsulta3i de
ngan Standing Committee dan badan-badan ASEAN lainnya 
yang berkaitan.^
3* Peranan Sekretaris Jenderal ASEAN

Peranan Sekretaris Jenderal ASEAN dapat diketahui 
dari pelaksanaan fungsi dan wewenang yang dimilikinya da
lam kedudukannya selaku kep&la Sekretariat. Beberapa ke- 
giatan Sekretariat dan Sekretaris Jenderal dapat diurai- 
kan sebagai berikut :
1) Sekretaris Jenderal selalu hadir pada Sidang Menteri 

Luar Negeri ASEAN,sejak Sidang kesembilan pada tang- 
gal 24-26 Juni 1S76 dimana H.R Dharsono hadir dan se*- 
kaligus dikukuhkan sebagai Sekretaris Jenderal pertama 
maupun pada sidang-sidang berikutnya pada setiap ta.- 
hun.58
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2) Staf Sekretariat menghadiri si&ang/pertemuan yang di- 
adakan selama periode Juni 1986-Mei 1987# Pertemuan 
tersebut antara lain dialog tahunan,sidang komite-ko- 
mite fungsional ASEAN dan badan-hadan subsidernya,se
minar, kursus-kursus latihan, study tours, lokakarya, 
pertemuan dengan organisasi non pemerintah serta ke
giatan kesenianj^

3) Sebagai koordinator hubungan antara ASEAN-UNDP, anta
ra Januari-Mei 1987 Sekretaris Jenderal menandatangani 
empat proyek bantuan dari UNDP, Sekretariat juga men
jadi koordinator untuk ASEAN Regional Studies Promo
tion Programme (ARSPP), Japan ASEAN Cooperation Pro
motion Programme (JACPP).^

4) Untuk tujuan informasi, Sekretariat membuat publikasi 
tentang kegiatan ASEAN yang bisa berbentuk buku-buku, 
majalah-majalah. (tertulis) ataupun ceramah dan uraian 
singkat (lesan). Yang tertulis, misalnya : the annual 
report; ASEAN Newsletter; ASEAN: The First 20 Years; 
ASEAN Information Series* Geramah dan uraian singkat 
disampaikan staf Sekretariat kepada pengunjung, per- 
seorangan maupun kelompok dari universitas-universitas 
atau institut-institut*^

5) Sekretariat menjadi tempat pelaksanaan kegiatan ASEAN* 
Peringatan ulang tahun ASEAN setiap tahun diadakan di 
Sekretariat yang disertai dengan berbagai acara. Se
kretariat juga dipakai sebagai tempat pertemuan/si-
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dang, misalnya Sidang Kelompok Ahli mengenai ASEAN- 
US Development Cooperation Programme on Non-Conventi- 
onal Energy, tanggal 25-26 Juni 1981; Second ASEAN- 
Japan Prepatory Meeting on Human Resources Development 
project, tanggal 6-7 Oktober 1981*^?

6) Sekretaris Jenderal atas nama Sekretariat mengadakan 
persetujuan dengan Pemerintah Indonesia mengenai peng- 
gunaan dan pemeliharaan Sekretariat ASEAN suhubungan 
dengan didirikannya gedung Sekretariat pada tanggal 25 
Nopember 1981^

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sekre
taris Jenderal beserta’stafnya seperti yang telah dise- 
butkan di atas terlihat bahwa Sekretaris Jenderal hanya 
melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan or
ganisasi sehari-hari dan pelaksanaan hal-hal yang prak- 
tis saja (masalah administrasi). Untuk kegiatan yang le
bih, yang bukan hanya menghadiri sidang atau pertemuan; 
sebagai koordinator ataupun bertindak atas nama organi
sasi, belum atau tidak pernah dilakukan. Jadi misalnya, 
Sekretaris Jenderal melakukan kegiatan/bertindak untuk 
suatu hubungan antar negara anggota (dengan kata- lain, ba
gaimana Sekretaris Jenderal berperan dalam hubungan antnr 
negara anggota)ataupun tindakan Sekretaris Jenderal untuk 
mengambil suatu keputusan. Dari kenyataan yang ada sela- 
ma ini, Sekretaris Jenderal tidak lebih sebagai kepala 
tata usaha.
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Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal 
beserta stafnya selama ini merupakan realisasi fungsi dan 
wewenang yang terdapat dalam pasal III Agreement on the 
Establishment of the ASEAN Secretariat dan ketentuan ter
sebut telah dilaksanakan secara penuh* Dengan demikian, 
bila selama ini Sekretaris,Jenderal kurang berperan bukan 
disebabkan ketentuan pada pasal III yang kurang jelas, 
melainkan ada faktor-faktor lain di luar yang telah dia- 
tur dalam pasal III yang menjadi penyebabnya. Faktor-fak
tor tersebut akan diuraikan di bawah ini,
4, Faktor-faktor yang Menyebabkan Sekretaris Jenderal ASEAN 

kurang berperan
a, Seki’etaris Jenderal ASEAN berbeda dengan Sekretaris 

Jenderal PBB.
Sekretariat PBB bila dibandingkan dengan badan 

utama PBB yang lain merupakan satu-satunya badan utama 
yang anggotanya bukan mencerminkan pemerintah negara ang
gota, melainkan lebih bersifat individual. Sekretariat 
terdiri dari Sekretaris Jenderal dan staf yang diperlukan 
oleh organisasi. Sekretaris Jenderal merupakan pejabat Se
kretariat tertinggi dan kepala pejabat administrasi PBB ? ̂  
Bila diperhatikan selama ini, semenjak PBB berdiri sam- 
pai kini Sekretaris PBB begitu besar peranannya, teruta- 
ma dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia. Dalam Piagam 
PBB Sekretariat diatur dalam pasal 97 sampai pasal 101 
dan pasal 12 ayat 2. Dari pasal-pasal tersebut, tugas dan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SEKRETARIS JENDERAL ASEAN 
KEDUDUKAN DAN PERANANNYA 
TINJAUAN SECARA YURIDIS DAN POLITIS

LINA HASTUTI



wewenang Sekretaris Jenderal PBB' dapat diuraikan sebagai 
berikut :
a. sebagai kepala administrasi utama organisasi

Dengan kedudukannya ini Sekretaris Jenderal mempu- 
nyai tugas dan wewenang yang bersifat managerial. Sekre
taris Jendral bertanggung jawab mempersiapkan tugas-tu
gas Sekretariat yang penting untuk Majelis Umum PBB, De
v/an Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian 
dan sebagian badan-badan subsider termasuk badan-badan 
tertentu yang dibentuk dalam rangka tugas-tugas PBB. Se
kretaris Jenderal juga bertanggung jawab dalam memberikan 
perintah dan pengawasan mengenai pelayanan-pelayanan yang 
bersifat tehnis, misalnya persiapan-persiapan mengenai 
latar belakang permasalahanj laporan atau penerbitan ber- 
kala raaupun tugas lainnya dari badan-badan utama,

Disamping tugas-tugas di atas,sebagai kepala ad-
V

ministrasi, Sekretaris Jenderal bertanggung jawab pada 
masalah-masalah administrasi dan personalia; masalah ad
ministrasi dan keuangan PBB. Sekretaris Jenderal juga ber- 
tugas menerima pemberitahuan dari setiap persetujuan in
ternasional atau perjanjian yang dilakukan oleh setiap 
negara.^ Sebagai tambahan mengenai tugas yang terakhir 
ini Sekretariat menerima pendaftaran Persetujuan Perjan
jian Kerjasama dan Persetujuan Pembentukan Sekretariat 
ASEAN oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar 
Negeri.
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b. sebagai kepala eksekutif
Termasuk tugas dan wewenang ini adalah :

1) Sekretaris Jenderal mewakili organisasi dalam hubung- 
annya dengan pemerintah negara anggota dan hubungan 
keluar pada umumnya;

2) dalam hubungannya dengan negara anggota, Sekretaris 
Jenderal menjadi surober informasi yang berguna, sebaga 
penasehat atau pendorong negara anggota agar mentaati 
dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan PBB

*

termasuk resolusi atau keputusan lainnya, mengunjungi 
sendiri dalam suatu misi atau menerima pejabat negara 
anggota;

3) Sekretaris Jenderal mempunyai kapasitas hukum untuk 
membuat perjanjian atau persetujuan dengan negara 
anggota;

4) setiap tahun menyampaikan laporan mengenai tugas-tu- 
gasnya dan memberi saran untuk peningkatan efektifi- 
tas tugas organisasi; j

5) sebagai kepala eksekutif, Sekretaris Jenderal menerima 
berbagai tugas khusus dari Majelia Urnum, Dewan Keaman- 
an atau yang lainnya (dalam bidang perdamaian dan ke- 
amanan), melaksanakannya serta melaporkan perkembang
an tugas-tugas tersebut.^

c. sebagai koordinator dalam sistem PBB

Tanggung jawab Sekretaris Jenderal dalam hal ini
adalah mengkoordinasikan semua kebijaksanaan dan kegiatan
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PBB dan berbagai badan khusus yang diletakkan kepada Ma
jelis Umum dan Dewan Ekonomi Sosial, Dalam kedudukannya 
sebagai koordinator, Sekretaris Jenderal mengikuti persi- 
dangan dalam lingkup Majelis Umum termasuk komite dan 
sub-komitenya. Sekretaris Jenderal dapat mewakilkan staf- 
nya untuk mengikuti sidang tersebut, terutama dalam si
dang komite-komite utama dan badan-badan subsider lain-* 
nya. 68
d. peranan politik Sekretaris Jenderal

Peranan ini tercermin dalam pasal 98 dan 99 Pia- 
gam PBB, Pasal 98 menyebutkan antara lain, bahwa Sekre
taris Jenderal akan membuat laporan tahunan untuk Majelis 
Umum mengenai kerja organisasi, Di dalam membuat laporan 
ini Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan pandangan-pan- 
dangannya terhadap perkembangan kehidupan internasional 
sebelum para anggota Majelis mengemukakan secara resmi 
dalam persidangan, Pandangan yang disampaikan Sekretaris 
Jenderal bisa meropengaruhi anggota di dalam berbagai ma
salah internasional

Sedangkan dari pasal 99* Sekretaris Jenderal mem- 
punyai wewenang untuk meminta perhatian Dewan Keamanan 
mengenai sesuatu hal yang menurut pendapatnya dapat mem- 
bahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Hal yang 
sama juga diatur dalam pasal 12 ayat 2 Piagam PBB.^

Dari uraian tentang tugas dan wewenang Sekretaris 
Jenderal PBB,maka apabila dibandingkan dengan Sekretaris
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Jenderal. ASEAN terdapat perbedaan antara lain :

1. pada Sekretaris Jenderal ASEAN tidak dimiliki wewenang 
dalam bidang politik, sehingga peranan politik juga 
tidak ada.

Ketentuan dalam pasal 99 Piagam PBB menyebabkan 
suatu peranan politik yang luas bagi Sekretaris Jenderal 
PBB. Membawa suatu masalah untuk diperhatikan oleh sebu- 
ah organ internasional adalah hak istimewa negara anggo
ta, maka apabila dalam pasal 99 Sekretaris Jenderal juga 
diberi wewenang seperti itu menunjukkan bahwa pada PBB, 
Sekretaris Jenderal. mempunyai peranan yang penting.

Dikaitkan dengan fungsi sekretaris jenderal seca- 
ra umum seperti tersebut terdahulu, terutama fungsi me- 
diasi dan inisiatif, maka fungsi inipun tentunya juga di
miliki oleh Sekretaris Jenderal ASEAN maupun PBB, Fungsi 
raediasi telah melekat pada sekretaris jenderal yaitu bila 
dalajn suatu sidang terjadi perbedaan pendapat atau tidak 
dicapai suatu kesepakatan, maka sekretaris jenderal akan 
berusaha untuk mendamaikan. Pada PBB fungsi ini lebih di- 
perluas lagi. Dikaitkan dengan wewenang politik yang di- 
milikinya, Sekretaris Jenderal PBB berperan pula sebagai 
mediator terhadap masalah-masalah yang terjadi diantara 
negara anggota. Sebagai contoh, kunjungan Sekretaris Jen- 
dera.l PBB Perez de Cuellar ke Irak dan Iran dalam usaha* 
nya menyelesaikan perang Teluk*

Demikian juga untuk fungsi inisiatif, dimana de-
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ngan. adanya pasal 99 Piagam PBB dimungkinkan bagi Sekre
taris Jenderal menggunalcan hak. inisiatifnya. terhadap ma- 
salah perdamaian dan keamanan internasional,
2- pembentukan sekretariat.

Sekretariat ASEAN dibentuk setelah ASEAN dengan 
segala kegiatannya berjalan selama delapan tahun. Dengan 
demikian, Sekretariat merupakan organ yang paling muda 
apabila dibandingkan dengan organ-organ lainnya. Dilihat 
dari sejarah pembentukannya, Sekretariat lebih ditujukan 
sebagai organ yang akan meningkatkan efisiensi dalam 
mengkoordinasikan badan-badan ASEAN dan pelaksanaan yang 
lebih berdaya gum dari proyek-proyek dan kegiatan-kegi- 
atan ASEAN dan bukan untuk suatu tujuan yang lebih dari 
itu,

Sekretariat PBB dibentuk bersamaan dengan berdi-
rinya PBB itu sendiri. Sejak semula Sekretaris Jenderal
beserta stafnya dianggap mempunyai peranan yang sangat

71penting dalam tugas-tugas organisasi.■ Bahkan dalam pa
sal 100 Piagam, negara anggota berusaha menghormati se- 
cara khusus sifat internasional dari tanggungjawab Sekre
taris Jenderal beserta stafnya termasuk untuk tidak mem- 
pengaruhinya,dan sebaliknya, mereka harus menghindari se
gala tindakan yang dapat mempengaruhi kedudukan mereka 
sebagai pejabat-pejabat internasional yang bertanggung 
jawab hanya pada organisasi.
b, Sifat kerjasama ASEAN.
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ASEAN sebagai organisasi regional yang didirikan 
dengan deklarasi (Deklarasi Bangkok) mempunyai sifat ker
jasama yang longgar, demikian juga ikatan diantara ang
gota. Hal ini berbeda dengan EEC yang merupakan communi
ty dengan bentuk integrasi, dimana ikatan antara anggota 
sangat erat. Integrasi adalah bentuk paling sempurna da- 
ri kerjasama, selain itu ada bentuk kooperatif untuk ker- 
jasaraa organisasi internasional lainnya, termasuk di sini 
adalah ASEAN*

Dalam suatu kerjasama terdapat beberapa istilah 
yang diguijakan,yang akan menunjukkan kuat tidaknya ikat
an yang ada diantara anggota-anggota* Istilah tersebut 
(mulai yang terkuat) adalah community, organization, as
sociation dan conference.-ASEAN yang merupakan associa
tion mempunyai sifat lebih longgar dibanding dengan co
mmunity ataupun organization. Karena longgarnya ikatan, 
ASEAN mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang 
dihadapi* sebagai contoh pembentukan Sekretariat ASEAN j 
itu sendiri. Ikatan yang longgar nampak pula dalam peng- 
ambilan keputusan yaitu melalui konsensus, tidak ada ba
dan supranasional, yang ada organ yang bersifat kolektif 
(Sidang Menteri Luar Negeri). Dari kenyataan di atas, ti- 
daklah mengherankan apabila pasal III Agreement lebih ba
nyak mengatur masalah administrasi organisasi.

Ketidakinginan anggota ASEAN akan adanya suatu 
badan supranasional yang mempunyai otonomi yang besar
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terlihat juga pada pasal-pasal Agreement. Dalam bertin- 
dak, Sekretaris Jenderal selalu berhubungan dengan Stan
ding Committee. Sebagai contoh, Standing Committee atas 
saran Sekretaris Jenderal dan setelah berkonsultasi dengan 
negara anggota dapat raemperpanjang masa jabatan anggota 
staf; untuk daftar tugas, Sekretaris Jenderal yang memper- 
siapkan, Standing Committee yang menyetujui; Standing 
Committee dapat menyetujui penambahan pegawai,^ Dengan 
kata lain, Sekretaris Jenderal tidak dapat bertindak serv- 
diri apabila akan melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. 
Padahal, seperti diketahui, dalam susunan struktur orga
nisasi ASEAN Standing Committee berada di bawah Sidang 
Menteri Luar Negeri ASEAN, yang menurut pasal III ayat 1 
Agreement para Menteri inilah yang mengangkat Sekretaris 
Jenderal.standing Committee itu sendiri adalah suatu ba- 
dsn yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dimana Sidang 
Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN akan diadakan pada ta
hun berikutnya dan beranggotakan para duta besar negara- 
negara anggota ASEAN di negara tersebut. Kenyataan ini 
juga menyebabkan kurangnya peranan Sekretaris Jenderal.
c. Sidang Menteri Luar Negeri ASEAN berada pada posisi 

atas dibanding sidang menteri-menteri lainnya.
Sebelum KTT ASEAN I, Sidang Tahunan Menteri Luar 

Negeri ASEAN merupakan sidang tertinggi dan badan pengam- 
bil keputusan tertinggi pula. Setelah KTT ASEAN I, keku- 
asaan tertinggi ada pada Sidang Kepala Pemerintahan (Su-
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ramit Meeting). Meskipun demikian, peranan ddn tanggung
jawab Sidang Menteri Luar Negeri untuk perumusan garis
kebijaksanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN te-

73tap diakui sesuai dengan Beklaraai Bangkok. Ini berar-
ti Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri tersebut tetap ber- 
ada di atas sidang-sideing Menteri Ekonomi dan menteri- 
menteri lainnya, Hal seperti ini raenimbulkan masalah,te- 
rutama bagi Menteri Ekonomi, yang menganggap pe~ 
ranannya sama dengan Menteri Luar Negeri, karena sifat 
kerjasama ASEAN yang lebih raenekankan bidang ekonomi, wa- 
laupun dalam perkembangannya bidang kerjasama ASEAN men- 
cakup banyak bidang, Alasan Menteri Ekonomi lebih diper- 
kuat dengan hapil KTT ASEAN III di Manila, tanggal 14-15 
Desember 1987, dimana hasil KTT tersebut lebih banyak di- 
dominasi bidang ekonomi. Sebagaimana diketahui, ada enam 
dokumen yang dihasilkan pada KTT ASEAN III yaitu "Manila 
Declaration of 1987'* atau disebut juga "Manila Declara
tion of ASEAN Resolve”, dua dokumen ditandatangani oleh 
Menteri Luar Negeri dan tiga dokumen ditandatangani oleh 
Menteri Ekonomi#^

Sidang Menteri Luar Negeri, jika dilihat dari se- 
jarah pembentukan ASEAN meraang mempunyai peranan penting, 
bahkan Deklarasi Bangkok yang menjadi dasar bagi lahir- 
nya ASEAN; juga ditandatangani para Menteri Luar Negeri, 
Para Menteri Luar Negeri menganggap peran mereka lebih 
penting dari menteri-menteri lainnya juga disebabkan ada-
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nya anggapan akan kemungkinan timbulnya implikasi poli-
tik dan diploraatik dari suatu keputusan, dlraana masalah 
t
ini merupakan wewenang mereka.

Sekretaris Jenderal akan berperan, jika diantara 
sidang menteri-menteri tersebut terdapat suatu kesejajar- 
an (kedudukannya sejajar). Hal ini dimungkinkan terutama 
bila melihat hasil KTT ASEAN III yang baru berlalu. Jadi 
peranan Sekretaris Jenderal baru akan kelihatan jika Men
teri Luar Negeri (sidangnya) tidak lagi berada pada po- 
sisi atas, tetapi sejajar dengan sidang-sidang menteri 
lainnya.
5. ASEAN Task Force (Gugus Tugas ASEAN)

Sebagai akibat meningkatnya kegiatan-kegiatan 
ASEAN, maka dirasakan perlu meninjau kerangka institusi- 
onal ASEAN. Untuk maksud tersebut, pada Sidang para Men
teri Luar Negeri ke-15 di Singapura pada tanggal 14-16 
Juni 1982 telah dibentuk Gugus Tugas ASEAN dengan tugas 
utama mengadakan peninjauan menyeluruh dan penilaian me
ngenai kerjasama ASEAN selama lima belas tahun yang lalu

75serta memberikan sarana perbaikan mekanisme ASEAN. 
Peninjauan kembali struktur ASEAN dimaksudkan untuk meng- 
akomodasikan, secara institusional, pertumbuhan yang ce- 
pat dari kegiatan-kegiatan ASEAN dan mencegah prolifera - 
si badan-badan dan pertemuan-perterauan ASEAN dalam ting- 
kat yang lebih rendah serta keinginan untuk memperkuat 
Sekretariat ASEAN.^
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G-ugus Tugas ASEAN ini telah mengadakan sidang- 
sidangnya dan laporan serta saran-sarannya telah disam- 
paikan kepada Menteri Luar Negeri dalam sidangnya yang 
ke-16 di Bangkok pada tanggal 24-25 Juni 1983-

Saran dari Gugus Tugas yang berkaitan dengan Se
kretariat ASEAN adalah usul untuk memberikan tugas-tugas 
yang selama ini dilakuka-n oleh Standing Committee kepada 
Sekretaria.t ASEAN. Sedang Standing Committee nantinya 
akan diganti dengan sebuah komite yang berada di bawah 
Sekretariat,
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PENtmjP

1. Kesimpulan
a. Bila selama ini terdapat k'esan Sekretaris Jen

deral AS£AN kurang berperan, hal- ini bukan disebabkan ke
tentuan pasal III Agreement yang kurang jelas. Dengan rae- 
lihat kegiatan-kegiataxi yang telah dilaksanakan oleh Se
kretaris Jenderal beserta stafnya nampak bahwa pasal III 
telah dilaksanakan sepenuhnya. Jadi ada hal-hal lain di 
luar pasal III yang menjadi faktor penyebab yaitu tidak 
dimiliki wewenang politik oleh Sekretaris Jenderal ASEAN 
seperti pada Sekretaris Jenderal PBB, sifat kerjasama 
AoEAN dan sidang Menteri Luar Negeri yang berada pada po- 
sisi atas dibanding sidang menteri-menteri lainnya.

b. Disamping terdapat persamaan fungsi dan wewe
nang, terdapat pula perbedaan antara Sekretaris Jenderal 
AJSAN dengan PBB. Perbedaan yang menyolok adalah wewenang 
politik yang dimiliki oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang 
membuat peranannya menjadi luas. Karena dengan wewenang 
itu, ia bisa menggunakan hak inisiatifnya untuk perdamai- 
an dan keamanan internasional. Juga disebabkan karena 
sejak semula Sekretaris Jenderal dianggap memainkan pe
ranan penting dalam organisasi. Sekretaris Jenderal PBB 
adalah sekretaris organisasi.

c. Sifat kerjasaina ASEAN juga berpengaruh terha-
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dap berperan tidaknya Sekretaris Jenderal.Dalam kerjasama 
yang demikian longgar kehadiran sekretaris jenderal lebih 
ditujukan pada pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang ad
ministrasi. Hal ini nampak dari latar belakang pembentuk
an Sekretariat itu sendiri yaitu keperluan akan adanya 
badan administrasi pusat yang me.ngkoordinasikan segala 
kegiatan ASEAN. Negara anggota ASEAN juga belum siap atau 
memang tidak menginginkan hadirnya suatu badan suprana- 
sional yang mempunyai otonomi besar. Sekretaris jenderal 
dalam ASEAN merupakan pelaksana dan bukan pengambil ke
putusan. Dengan kata lain, Sekretaris Jenderal sebagai Ke
pala Tata Usaha Sekretariat ASEAN.

d. Pada KTT ASEAN III di Manila lebih banyak di- 
hasilkan keputusan dalam bidang ekonomi. Ini menunjukkan 
bahwa kedudukan Sidang Menteri Luar Negeri bukan dominan 
lagi. Pada akhirnya kedudukan sidang menteri-menteri akan 
menjadi sejajar dan bila ini yang terjadi, maka diperlu- 
kan peranan yang lebih dari sekretaris jenderal. (peranan 
sekretaris jenderal baru terlihat).

e. Langkah yang diterapuh dengan membentuk Task 
Force dapat disebut sebagai langkah yang tepat, karena 
dengan mengadakan peninjauan kembali struktur ASEAN akan 
diketahui hal-hal yang sudah sesuai/tepat sehingga perlu 
diteruskan dan ditingkatkan, juga akan diketahui keku*- 
rangan yang ada. Hasil peninjauan akan sangat berguna ba
gi perkembangan ASEAN selanjutnya.
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2* Saran
a. Untuk raengimbangi keraajuan yang dicapai oleh 

ASEAN diperlukan Sekretariat yang berperan lebih banyak 
dari yang telah dilaksanakan selama ini.: Peningkatan 
peranan tersebut tidak harus mengenai masalah-masalah 
yang mungkin terlalu prinsipiil bagi masing-masing anggo
ta, misalnya saja untuk masalah dalam negeri ataupun yang 
menyangkut hubungan antar anggota. Dalam hal ini diper
lukan kegiatan Sekretariat yang lebih banyak, misalnya 
kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat negara- 
negara anggota, agar ASEAN lebih dikenal atau lebih me- 
masyarakat. Kegiatan tersebut bisa berupa pengiriman ma- 
jalah atau penerbitan lainnya ke sekolah-sekolah (ting- 
kat SLTA), raengadakan diskusi di kalangan ilmuwan menge
nai ASEAN dan sebagainya.

b. Mernperkuat Sekretariat tidak harus menambah 
jumlah tenaga kerja, tetapi bisa dengan jalan mengefek- 
tifkan setiap potensi yang sud^h ada, ahli-ahli ;atau 
tenaga-tenaga trampil ditempatkan pada bidang yang sesuai 
dengan keahlian atau ketrampilan mereka.

c. Agar peranan Sekretaris Jenderal lebih menon- 
jol, maka sekretaris jenderal dalam ASEAN tidak ditunjuk 
sebagai Sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN, melainkan 
Sekretaris Jenderal ASEAN. Kedua sebutan tersebut raempu- 
nyai pengertian yang berbeda. Sekretaris Jenderal Sekre
tariat ASEAN berarti sekretaris .jenderal-dari Sekretariat.
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Sekretaris Jenderal di sin:, tak lebih sebagai kepala tata 
usaha. Sedangkan kalau Sekretaris Jenderal ASEAN berarti 
ia menjadi sekretaris jenderal organisasi (ASEAN) dan ini 
akan mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugasnya. Sekretaris 
Jenderal bisa bertindak lebih banyak,karena bukan hanya 
melaksanakan tugas administrasi Sekretariat* Untuk raak- 
sud tersebut perlu diadakan perubahan pasal III Agree
ment dan pasal-pasal lainnya yang memberi kesan bahwa 
Sekretaris Jenderal tidak dapat bertindak sendiri,tetapi 
selalu berhubungan dengan Standing Committee* Hal ini 
dimungk-inkan dengan ketentuan pada pasal XII Agreement.

d* Saran yang diajukan oleh G-ugus Tugas ASEAN 
sangat baik untuk dilaksanakan* Tugas Standing Committee 
dan Sekretariat banyak persamaannya, maka dengan adanya 
Sekretariat sebaiknya Standing Committee ditiadakan* Tu
gas lainnya bisa diberikan kepada Sekretariat dan Stan
ding Committee diganti dengan komite yang berada di bawah 
oekretariat, Sehingga nantinya tidak ada dua organ yang 
melaksanakan tugas yang sama* Hal ini untuk lebih meng- 
efektifkan pelaksanaan tugas-tugas. Juga dengan meniada- 
kr.n standing Committee akan mengurangi biaya-biaya yang 
selama ini dikeluarkan oleh negara anggota untuk delega- 
sinya setiap kali akan menghadiri sidang Standing Co
mmittee.

e. Dengan melihat hasil KTT ASEAN III sudah wak- 
tunya untuk memberi suatu kedudukan yang sama antara si-
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dang menteri-menteri, terutama sidang Menteri Luar Nege
ri dan sidang Menteri Ekonomi, serta memberi peranan 
yang lebih pada sekretaris jenderal, Hal ini sesuai de- 
ngan perkembangan ASEAN itu sendiri.
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CATATAN

Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Ne
geri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, Jakar
ta, 1983* h.l. (Selanjutnya disebut Sekretariat Nasional ASEAN I).

2vVisber LouistwPerspektif ASEAN dan Kemungkinan 
Pengembayan Institusi ASEAN”, makalah pada VYisata Ilmi- 
ah Jakarta, Mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan Hukum In
ternasional, Universitas Airlangga, Surabaya, 14-24 Pe- 
bruari 1987, Jakarta, 1987, h.3.

^ASEAN Secretariat, Statement by the ASEAN Heads 
Government at ASEAN MinisteriaYlieeting 196TE-T4B5. 
kar¥a, h.16*

^Sekretariat Negara Republik Indonesia, Konferen- 
si |ingkat Tinggi ASEAN Bali 23-25 Feb. 1976, Jakarta, 
I5f6, E.fi9. ----------------- ^Sebagai perbandingan perlu juga diperhatikan pandangan 
Indonesia terhadap ASEAN sebagaimana dikemukakan oleh Men
teri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja. Seperti yang diku- 
tip Kompas tanggal Ik Juni 1986 dan Suara Karya pada tang
gal dan tahun yang sama Mochtar antara lain mengatakan 
bahwa ASEAN merupakan aeosiasi enam negara Asia Tenggara 
dan bukan organisasi. Karena bila disebut organisasi, maka 
negara-negara anggota raenyerahkan sebagian kedaulatannya, 
sedangkan ini tidak terjadi pada ASEAN. Nampaknya pandang
an Indonesia merupakan pandangan minoritas. Berbeda dengan 
negara anggota yang lain sebagaimana yang telah disebutkan 
di atas (halaman A- dan 16)-

^Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Ne
geri Republik Indonesia, Sewindu ASEAN 1967-1975 « Jakar
ta, 1975, h.27* (Selanjutnya"Sisebut Sekretariat Nasio
nal ASEAN II).

/?Ukasah Martadisastra, Perbandingan Administrasi 
Negara ASEAN, cet.III, Remadja Karya CV, Bandung, 1987*
h.42, ~

7Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Interna
sional, cet.IV, Rosda Offset, Bandung, 19*32, h,l69 dan 
111«

^Hans H, Indorf, A.SEAN : Problems and Prospects, 
Occasional Paper No.38, Singapore, Institute of Soutk- 
east Asian Studies, 1975, h.39."

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SEKRETARIS JENDERAL ASEAN 
KEDUDUKAN DAN PERANANNYA 
TINJAUAN SECARA YURIDIS DAN POLITIS

LINA HASTUTI



^ASEAN Secretariat, A S E A N  Document Series 1967- 
1986, edisi revisi, Jakarta, 19^6, h.5$.

^Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar 
Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN 
dan Perkemban&annya, Penerbitan No.05/LB/l976,, h.l6.

^Sekretariat Nasional ASEAN I, op.cit., h.7.
12Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar 

Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, loc.cit
^Sekretariat Nasional ASEAN I, loc.cit.
"*■'̂Sekretariat Nasional A S E A N  Departemen Luar Ne

geri Republik Indonesia, Dasawarsa ASEAN 1967-1977# Ja
karta, 1977, h.173* (Selanjutnya disebut Sekretariat Na- 
sional ASEAN III).

15Ibid.
^Sekretariat Nasional ASEAN I, op.cit., h.8.
17Ibidt h.9-10.
1 O
Hans K. Indorf, op.cit., h.39-40.

Rangsangan tersebut berupa tanaE yang strategis seluas 
lebih dari 8000 m , penyelesaian empat belas bangunan 
termasuk suatu tempat konferensi, penyediaan dana 43 ju- 
ta dolar AS dan pembayaran semua biaya-biaya operasional 
untuk tahun-tahun pertama*

^Sekretariat Nasional AS5AN I, op.cit., h.8.
20Ibid.
21Ibid.
22Pasal IV dan V Agreement on the Establishment 

of the ASEAN Secretariat.
23Ibid, pasal VII.
^Ibid, pasal IX.
25Ibid, pasal XI.
26Ibid, pasal XII.
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27Ibid, pasal XIII.
28Ibid, pasal XIV.
29Ibid, pasal XV.
^Sekretariat Nasional ASEAN I, op.cit,t h,8-9*
■^Zbigniew M. Klepacki, The Organ of Internatio

nal Organization. Sijthoff and NoorcQioff International” 
Publishers BV Alphen aan de.Rijn, The Netherlands 1978, 
h.10.

32Henry G. Schermers, International Institutional 
Law, vol.I, A.W. Sijthoff Leiden, 1972, h.182.

33Ibid. h.184-
^Zbigniew, M. Klepacki, op.cit,, h.72.
Henry G. Schermers, op.cit,t h.185.

36IMd, h.l85-lS6.
37Ibid. h.187.
38Ibid.
39Ibid, h.187-188.
40Ibid,h.l88.
^Zbigniew M. Klepacki, op.cit., h.73.
42Ibid, h.189.
43Henry G. Schermers, op.cit.. h.189.
44Ibid. h.190.
45Ibid.
46Ibid. h.191.
47Ibid. h.191-192.
48Ibid. h.1 9 2.
AQ̂ASEAN Secretariat, The Roles and Functions of 

the ASEAN Secretariat, Jakarta, 1985*
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52rbid.

55Ibid.
54Ibid.
55Ibid.
56Ibid.
57Ibid.
"^ASEAN Secretariat, ASEAN Documents Series 1967- 

1986, edisi revisi, Jakarta , 1986, h.59-W>.
ASEAN Secretariat, Annual Report of the ASEAN 

Standing Committee 1986-1987t Jakarta,19^7, h.158.
60Ibid. h-.157-158.
61Ibld. h.158.
6?ASEAN Secretariat, Annual Report of the ASEAN 

Standing Committee 1981-1982,^^arta, 1982, h.66.
63Ibid,
6ÂSumaryo Suryokusuma, Organisasi Internasional, 

cet.I, UI-Press, Jakarta, 1987, n.24. r
65Ibid. h.28.
66Ibid. h.28-29.
67Ibid. h.29-30.
68Ibid. h.31.
69Ibid. h.31-32.
70Lihat juga pasal 12 ayat 2 Piagara PBB.
71Sumaryo Suryokusuma, op.cit., h.24.
72Lihat pasal IV dan VI Agreement on the Esta

blishment of the ASEAN Secretariat*
7*3Sekretariat Nasional ASEAN I, op.cit,, h.4.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SEKRETARIS JENDERAL ASEAN 
KEDUDUKAN DAN PERANANNYA 
TINJAUAN SECARA YURIDIS DAN POLITIS

LINA HASTUTI



"Third ASEAN Smmmit held after 10 years",
ASEAN Newsletter, No.24, November-December 1987, ASEAN 
S e c ret ariat, Jakarta, h.8-9*
Pada KTT ASEAN III di Manila, para Menteri Luar Negeri 
ASEAN menandatangani "Protocol Amending the Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia” dan "Revised 
Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures". Se- 
dang para Menteri Ekonomi menandatangani "Protocol on 
Improvements on Extension of Tarif Preferences Under the 
ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA), "Memoran
dum of Understanding on Standstill and Rollback of Non- 
Tariff Barriers Among ASEAN Countries" dan "Agreement 
for the Promotion and Protection of Investments".

^Sekretariat Nasional ASEAN I, op.cit,, h.ll.
76Bantarto Bandoro,,ASEAN dan Institusionalnya, 

ANALISA, No.9 Th.XVi, September 1987, CSISf Jakarta, 
h". B14.
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,iilijc( ts o f  interest and fields o f activities within 
ju- charge o f his Bureau, for the consideration of 
lie representatives o f the Contracting Parties at 
heir meetings.

>. The activities o f A SU A N  Permanent Comm.it- 
, s. Ad Hoc Com mittees and Expert Groups, in so 
it as they relate to the activities o f the three 

bureaus relerred to above, shall also come w ithin  
he purview o f die rcspectivc Bureaus.

[, if  for any reason the Secretary-General is 
in.dile tem porarily to perform his functions, the 
jiairm an o f the Standing Com mittee shall appoint 
he most senior Bureau Director to act as 
vi-Lietary-General.

A R T IC L K  6 
L O C A L L Y  R E C R U IT E D  S T A F F

. The Secretary-General shall em ploy such 
.orally Recruited S ta ff  for clerical and other 
►tfice duties as are necessary to the normal 
unction ingof the Secretariat.

The Locally  Recruited S ta ff  shall be nationals 
■ I the member States, recruitcd locally in the Host 
ountry, and shall be appointed by the Sccrctary- 
•encral.

i. At tlie end o f  the first year, the Sccrctary- 
iencral shall make an overall recommendation to 
lie Standing Com m ittee on the actual requiio- 
u'nts regarding the size, composition and 
niuluments o f the Locally  Recruited Staff.

The financial provision for the em ploym ent of 
he Locally  Rccru itcd  S ta ff shall be incorporated 
i die Annual Budget o f the Secretariat.

The Standing Committee may approve 
'creases o f personnel during an A S E A N  financial 
v ar.

A R T IC L E  7 
S A L A R IE S

The salaries and allowances o f the Secretary- 
' 1'ii.d , the three Bureau Directors, the Foreign 
r .ule and Econom ic Relations O fficer, the 
dmimsiranve O flice r, the Public Information  
‘ licei and the Assistant to the Secretary-General 
'•ill be determined by the A S L A N  Ministerial 
Uvuni; which m ay, from time to time, on the 
■ unmiendation o f the Secretary-General, review

h s.il.nies and allowances.

A K T IC L  lr. H 
S T A F F  R E G U L A T IO N S

Subject to the other piovisions o! dm* 
Agreement, the terms and conditions of emplov- 
merit o f the members of (he S ta ff am! of (he 
Locally  Recruited stall ol the Secietaiiat shall be 
set out in Staf! Regulations.

A R T 1 C L F  9 
B U D G E T  A N D  F U N D IN G

1. An Annual Budget for the Secieiariat shall be 
submitted to die A S L A N  Ministerial Meeting im  
approval.

2. The Annual Budget shall also include die 
numbers and die grades o f  stall personnel to he 
employed.

3. The budget o f the Secretariat shall be 
catet'orizcd into:O

(1 ) Capital outlay: and
(2) Recurrent expenditure.

4. Capital outlay shall include all costs n la te d  t > 
the acquisition o f laud, building ennsiru< ti>»n, 
provision of basic utilities and setvircs, m in d  
decoration and office furniture and equipm ent and 
installation o f ait' conditioning plains, major 
maintenance and such other items as the Host 
Country may offer.

5. Recurrent expenditure shall im hide nil n d m  
expenses including pavrnent of s.danes and 
allowances o f all A S L A N  Secretariat personnel, 
utility  charges, travelling, expenses, off ice i equisue-, 
and stationery, minor and annual maintenance and 
all other administrative expenses.

6. Capital outlay expenditure shall be borne h\ 
the Host Country. Recurrent expenditure di.dl I '  
shared on a basis to be determined bv tin A M  /\N 
Foteign Ministers.

AR 'I'K  I F  1 0 
A U D IT IN G  O F  T l I F. A C C O U N 'I S

1. The accounts of die Set leuuiat shall h. -.idued 
annualiv hv the Audi! ('o iunm iec consistim* <■! 
three qualified niembeis nominated b\ d in v  <>l the 
Contranm t; Parties in rotation and appointed lot a 
period o f (wo yeat s bv the St an ding Com m u tee .

2. The annual jum in i's  togethei w idi die Report 
ol the Audit Committee iheieon -i h;»11 be submitted
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A S  I-AN bodies and the Standing 
Committee; and

(u ) the Secretariat and other international 
organizations and Governments, and

td) assist, whore required, various comniittecs, 
groups and bodies set up w ithin the 
framework o f A S E A N ;

isccit.iiii facts or seek clarifications for the 
purpose ot reporting to the Standing Com- 
mirtee for its consideration;

prepare an Annual Report for submission to 
the A S E A N  Ministerial Meeting;

harmonize, facilitate and m onitor progress in 
the implementation o f  all approved A S E A N  
activities:
in itiate plans and programmes o f activities for 
A S E A N  regional cooperation in accordance 
with approve policy guidelines;

)be responsible for the Secretariat’s security;

) prepare die Annua] liudget Estimates o f  the 
Secretariat for the approval o f the A S E A N  
Ministerial Meeting;

) exercise the administrative and financial 
powers vested in him under the provisions of 
this Agreement and such other Rules and 
Regulations as may hereafter come into effect;

i) act as custodian o f all A S E A N  documents; 
aiul

I) perform such other duties and missions as the 
A S E A N  Ministerial Meeting or the Standing 
Com m ittee may direct.

Tire Secretary-General shall present drafts o f 
iff  Regulations, Financial Regulations and 
:tirity Regulations for the Secretariat to the 
mding Com mittee for its approval and shall 
ply and carry out the same fioin such date as it 
y speedy.

The Secretary-General may propose amend* 
ins to such Regulations lor the approval of the 
iiulmi; Com mittee and such amendments shall 
me into force from such date as it may specify.

A R T IC L E  4 
S T A F F  O F  S E C R E T A R IA T

imposition ;md Appointment 

tK ,. < t,fr n (  rhr Secretariat shall in itially

comprise:

(1) three Bureau Directors;

(2) a Foreign T iade and IVono im c Reljtum s  
Officer;

(3) an Adm inistrative O fficer:

(4) a Public liilo i mat ion O l hcei : and

(5) an Assistant to the Secretary General;

who shall be appointed by the Stan dun; (. j m unit lee 
upon nomination by Conuactinr, Paines.

2. The Bureau Directors shall be at l e r i  <-( 
counsellor rank and each of the other o fficcis shall 
be ac least o f firsc secretary rank.

3. The principal considerations in such nom ina
tions and appointments shall be the highest 
standard o f professional efficiency and intei’j i t v ,  
equitable distribution and rotation o f post among 
nationals o f the Contracting Parties.

4. Where a S ta ff member nominated l>y a 
Contracting Party has been seconded from the 
Home Service to rhc Secretariat, he shall not, by 
reason o f such appointment, lose his seniority or 
promotional prospects in the Home Seivice.

5. The appointment o f Staff members bhd1 for 
a term o f three years, provided that, in special 
circumstances, the Sranding Com m ittee, upon 
recommendation o f the Secretary-Gen er a I made 
after consultation by him with the nominating 
Contracting Party, may extend the term of surh 
appointment for a period not exceeding another 
full term.

6. The functions and duties of the O fficers, other 
than the Bureau Directors, shall be set out in the 
Duty Schedules to be prepared by the Set ren t v 
General and approved by the Standing Com m ittee.

A R T IC L E  S 
B U R E A U  D IR E C T O R S

1. The three Bureau Directots shall head the 
following Bureaus respec tively:

1. Econom ic.
2. Science and Technology; and
3. Social and Cultural; 

in that order o\ seniority.

2. Each Bureau Director shall, on his own 
initiative or upon request by a Cimttin iing P.u iy io  
the Secretary-General, be responsible (m piepm nt; 
working papers containing eomiuenm an 1 .'ppm  
priate recommendations of the Sectetaii.it on
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a g r e e m e n t  o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t

O F  TUP. A S E A N  S E C R E T A R IA T  
H A M , 24 F E B R U A R Y  1976

P R E A M B L E

I lio ( lovernments o f the Republic o f
|,i.liniisia, M a ljys ia , the Republic o f the
Philippines, die Rcpul>lic o f Singapore and the 
Knuidoni ol 'I lu iland ;

B I ' IN f i members o f the Association o f  South 
I .i .1 '\m.im Nations, hereinafter referred to as

\ • i A N ,

M iN H F U L  o f  the rapidly growing activities o f  
ASI AN  sinec its establishment on 8th Aueust.
I ‘Mi /, in Bangkok, Thailand, in the implementation  
nl the aims and purposes o l A S E A N  embodied in 
die A S L A N  Declaration;

K I C O G N IZ IN G  that the growth has increased 
tlu need m A S  H AN  for a centra! administrative
u,;Mii to provide for greater efficicucy in the 
to«»idmation o l A S E A N  organs and for more 
d ia t iv i '  im plementation of A S E A N  projects and 
activities;

HO 11E R E B Y  A G R E E  A S  F O L L O W S :

A R T IC L E  1 
T H E  A S E A N  S E C R E T A R IA T

I M.ihlishnietit and Location

1. The Contracting Parties hereby establish a 
I hi 11 i,i n c 111 Secietari.it for A S E A N  which shall he 
v d id  die A S E A N  Secretariat, hereinafter referred 
'• “ iin' ^ ec irta ria t."

i he Secretariat shall have its seat in Jakarta, 
Indonesia, hereinafter iclerred to as “ the Host 
( ' -’in '! y

A R T IC L E  2 
C O M PO S IT IO N

I hi Secretariat shall comprise the I lead o f  the 
' !<■(.iri.it who shall he known as the Secretary- 

. I ot cite A S L A N  Set ietai iat, hereinafter 
« I fi> as "th e  Secretary General” , a S ta ff and 

1 I ' » .illv P <.•(. t uited S t.if l.

A R T IC L E  3
S E C R E T A R Y - G E N E R A L

Appointment

1. The Secretary-General shall he appoint 
the A S EA N  Foreign Ministers upon nominal 
a Contracting Party on a rotational b; 
alphabetical order.The tenure o f  office shall I 
years.

Function and Powers

2. The Secretary-General shall:

(1 ) be responsible to the A S E A N  Min 
Meeting when it is in session and to the 
Standing Committee at all other times;

(2) take charge o f the Secretariat and be res 
ble for the discharge o f all the function 
responsibilities entrusted to him by the 
A S E A N  Ministerial Meeting and by the 
Standing Committee;

(3) have authority to address com m unic  
directly to the Contracting Parties;

(4 ) (a) attend personally all the A S E A N  Min
al Meetings as Secretary;

(b) he in attendance at all meetings c 
Standing Com m ittee; and

(c) attend or designate a representatn 
attend the meetings o f  all A S L A N  
Committees and other similar bodies;

(5) keep himself informed o f the activities 
A S E A N  Committees and other similar be 
and

(a) explain, whenever necessary, the d im  
o f the Stnnding Com mittee to A S  
Committees and other similar bodies;

(b ) ensure that the A S L A N  Committees 
other similar bodies ate m lo rnnv  
relevant current developments m 
activities o f A S L A N :

(c) act as the channel for formal commi 
tions between:

(i) A S L A N  Permanent Committee;,, a. 
Committees, Expert Croups, and ■
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to tl\c Standing Committee which shall cause the 
.same- to be laid before the next Ministerial Meeting 
together w ith it.1? comments.

A R T IC L E  31 
P R IV IL E G E S  A N D  IM M U N IT IE S

The I lost Country shall grant to the 
Secretariat, the Secretary-General anti the S ta ff  
such privileges and immunities as may be necessary 
for the performance o f  chcir duties and functions.

A R T IC L E  3 2 
A M E N D M E N T S

A n y  Contracting Party may propose amend
ments to this Agreement. When approved by the 
Contracting Parties or by the A S E A N  Ministerial 
M eeting, such amendments shall come into force 
from  such date as may be specified.

A R T IC L E  13 
R A T IF IC A T IO N

1. This Agreem ent is subjcct to ratification by the 
Contracting Parties.

2. The Instruments o f Ratification  shall be 
deposited w ith  the Department o f Foreign Affairs 
o f the Repub lic o f Indonesia.

A R T IC L E  14 
E N T R Y  IN T O  F O R C E

Th is Agreement shall enter into force on the 
date on which the fifth Instrument o f Ratification  
is deposited.

A R T IC L E  15 
A C C E SS IO N

1. This Ag reement is open for accession by any 
(lovcrm em  which is .nccepted as a new member of 
A S  HAN.

2. The Instrument o f  Accession shall be deposited 
with the Department o f Foreign Affairs o f the 
Repub lic o f  Indonesia.

3. W ith respect to any such new member 
Governm ent acceding to. this Agreement after it 
:ias come Into (orcc, this Agreement shall become 
jlfee tivc  in relation to that new member Govern- 
nent on the date o f  deposit of its Instrument of 
Accession.

if  such an Instrument o f Accession is deposited
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