
B A B  IV 

KESIKPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

1. Dengan organ-organ utaraa yang ada sekarang ini, 

yaitu Pertemuan Para Kepala Pemerintahan Negara-negara ASE

AN, Pertemuan Tahunan Para Menteri Luar Negeri Negara-nega

ra ASEAN, Standing Comittee, dan Sekretariat ASEAN, sudah 

cukup untuk memiliki suatu struktur organisasi yang maanpu 

menunjang/melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi ASEAi: 

secara memadai.

Struktur organisasi ASEAN telah memenuhi stands kri 

teria Organisasi Internasional, dengan pengertian bahwa 

struktur organisasi ASEAL' tidaklah jauh berbeda dari struk

tur Organisasi Internasional lainnya, V/alaupua ini tidak 

harus berarti bahv/a sama sekali tidak ada perbedaan antara 

struktur organisasi ASEAI1 dengan struktur Organisasi Inter

nasional lainnya di Dunia. Perbcdaan-porbedaan di sana-sini 

tetap ada mengingat situasi dan kondisi tiap v/ilayah ya;;g 

berbeda. Seperti mengenai frekuonsi bidang dari tiap-tiap 

organ, fungsi/tugas-tugasnya, den sebagainya,

P. V/alaupan cukup mcn-dai, namun tetap diperlukan 

penyempurnaan terhadap or, an-crgan/struktur organisasi ASE- 

an, agar lebih effisien dan le^ih effektif. Seperti terv.2- 

dao organ Standing Committ-e yang aclalu berpindah-pin^.- ;i 

dan borganti anggotanya. Ini kurang effioien baik diti..w^a
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dari segi v/aktu, finansiil maupun koordinasi.

3. Organ Pertemuan Para Kepala Pemerintahan Negara- 

negara ASEAN memberi sumbangan menentukan dalam perluasan/ 

perkembangan kerja sama di dalam ASEAN. Dengan adanya or

gan ini, maka aktivitas ASEAN telah meningkat demikian pe~ 

sat. Organ ini telah menjadi semacam katalisator pertun.oun 

an ASEAK, Dalam jangka waktu satu dua tahun saja sejak di

adakannya Organ ini, perkembangan aktivitas ASEAN telah 

berkembang jauh melebihi apa yang dihasiikan dari aktivi- 

tas ASEAN selama sembilan tahun sejak terbentuknya ASEA.. 

tanpa Organ tersebut.

4. Organ Pertemuan Tahunan Para Menteri Luar Negeri 

Negarat-negara ASEAN adalah organ yang paling aktif kedua 

di dalam ASEAN setelah organ Standing Committee. Perkem

bangan; ASEAN ( terutama politic ) adalah tidak dapat dipi- 

sahkan dari peranan organ ini yang selalu menampakkan sua

tu peranan yang mcnonjol lagi mencn tukan dalam jangkauan 

yang luas pula. (Termasuk Pertei.iuan Istiiaewa yang merupa- 

kan bayangan dari Organ/Pertcmuan Tahunan).

3. Orgaa Sekretariat ASEAN hanya menampakkan peran

an administratif dan hanya menjadi tempat bagi berbagai 

acara/kegiatan saja yang kurang begitu jnenonjol. Organ ini 

tidak memberi peranan yang menentukan ba:;i perkembangan 

ASEAN. Tidak ada perbedaan aktivitas ASEAN sebelum dan jt~ 

sudah adanya Organ ini. Ini munyaugkut peranan Sekretar^e 

Jendral ASEAN juga, yang nampAr tidal-: pernah tampak kt *
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bersifat ad.idni strati f belaka dan hamnir tidal-: berarti 

pcrkembangan ASEA?;. Organ ini nempunyai arti ditinjau 

dari sudut ctruktural, tidak demikian halnya bila ditin^.-j 

dari sudut fungsional.

6. Organ Standing Committee adalah merupakan p~J4j.- 

sana secara teknis dan pengawas aktivitas harian ASEAv". 

Organ ini adalah organ yang paling aktif dalasi ASEA*.. IU A 

atannya dimulai sejak perr.ben tukannya dan berakiiir selel.: 

pembubarannya dalam ukuran yang kwalitatif dan kv/antiia* i f. 

Organ ini berfungsd sebagai sebuah " y.uara Pcnyarin^" t-. r- 

hadap segala input-input bagi pelaksanaan dan perkei..'oan_ :* 

aktivitas ASEAN. Organ Standing Committee ini sar.gat er t 

hubungannya dengan Organ PcrtGLiuan rakunan ( dan juga I- r- 

temuan Istimewa ) t'entcri-mtnltri Luar V,ct; eri Ne^ra-nt, - 

ra ASEAN baik struktural n.aupun fungaionil.

IV. 2. S a r a n

7 . Hendaknya SekroUr^t AC LA'.,' dapst lebih digiat- 

kan lagi aktivitasnya seiiingga peranannya menjadi lebih 

berarti bagi perkembangan aktivitas ASEA;:. Kalau tidak da

pat mcmbcri sumbangan menambah aktivitas ASEAN secara 

fungsionil, maka cukuplah kalau Sekretariat ASEAN dapat 

berpyranan dalam m em a sy araka tkan ASEAN di negara-negara 

anggota ASEA" srhingga rr.enj?di Lebih Ciktnal. Sal ah satu 

contoh tugac tersebut adalai. J - ngnn celala mengadakan st 

di ilmiah terhariap ASEA" de:v rn men r a j ak kalangan ilmua-v r.
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maupun kalangan praktisi ( pegawai-peeawai yang ada kait- 

annya dengan ASEAN ), seperti mengadakan diskusi, seminar 

dan sebagainya.

8. Organ Standing Committee hendaknya dijadikan 

menjadi sebuah komite tetap di d^lam Sekretariat ASEAN, 

sehingga pengeluaran beaya yang tidak perlu, serta pembc- 

rosan/pembuangan nilai-nilai pengalaman dapat dihindari. 

Ini juga bisa membuat Sekretariat ASEAN menjadi lebih ak

tif dan lebih berfungsi.
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