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INTERAKSI KERUANGAN DALAM KEHIDUPAN DI NEGARA NEGARA ASEAN 

 

Nama Sekolah       : SMP NEGERI 2 Padang Panjang 

Mata Pelajaran    : IPS 

Kelas/Semester    : VIII/ 1 

 

Standar Kompetensi : 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,  konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

Kompetensi Dasar : 3.1.Memahami perubahan keruangan dan interaksi antarruang di 

Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam 

dan manusia (teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik) dan 

pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, 

budaya, politik. 

KD  1.1  : MENGENAL NEGARA ASEAN  

      Tujuan :  

1. Mengidentifikasi Negara Negara ASEA 

2. Menjelaskan Latar belakang berdirinya Negara ASEAN 

3. Menjelaskan Tujuan berdirinya Negara ASEAN 

4. Menjelaskan Letak dan Batas Negara ASEAN  

5. Menjelaskan Ciri Ciri Negara ASEAN berdasarkan bentuknya. 

       URAIAN MATERI: 

A. MENGENAL NEGARA NEGARA ASEAN 

A. LATAR BELAKANG BERDIRINYA NEGARA  ASEAN  

    Berdirinya ASEAN dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Persamaan Letak Geografis  

    Seluruh negara-negara di Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yakni Benua Asia 

dan Benua Australia, dan di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia danSamudra 

Pasifik. Jadi, berdasarkan letak geografis, negara-negara tersebut merupakan satu 

regionalatau satu kesatuan wilayah. 

 



2.  Persamaan Dasar Kebudayaan 

Kawasan Asia Tenggara mempunyai dasar kebudayaan dan bahasa serta tata kehidupan 

dan pergaulan yang hampir sama, karena mereka sebagai pewaris peradaban rumpun 

Melayu Austronesia. 

3.  Persamaan Nasib  

       Negara-negara Asia Tenggara sama-sama dijajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. 

Itulah     yang menumbuhkan rasa setia kawan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara. 

4.  Persamaan Kepentingan 

Negara-negara di Asia Tenggara membutuhkan daerah perairan laut, terutama Selat Malaka 

dan Selat Sunda yang merupakan pintu gerbang di sebelah barat dan menjadi jalan utama 

bagi lalu lintas serta perdagangan dunia. Di samping itu, adanya kepentingan bersama baik 

di bidang ekonomi, sosial-budaya, maupun keamanan dan stabilitas politik kawasan, 

merupakan latar belakang dibentuknya ASEAN. 

2. TERBENTUKNYA ASEAN  

Asean (Association of South East Asian Nations) berdiri sesuai Deklarasi Bangkok pada 

tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh lima menteri luar negeri negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri itu adalah: 

a. Adam Malik dari Indonesia 

b. Tun Abdul Razak dari Malaysia 

c. Thanat Khoman dari Thailand 

d. S. Rajaratnam dari Singapura 

e. Narsisco Ramos dari Filipina 

3. Tujuan ASEAN 

Di dalam Deklarasi Bangkok tercantum maksud dan tujuan organisasi ASEAN, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 

b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. 

c. Meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan ilmu 

pengetahuan bagi negara negara ASEAN. 

d. Mengadakan kerja sama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan komunikasi. 

e. Menyediakan fasilitas latihan dan penelitian bagi negara-negara di kawasan Asia    

Tenggara. 



ASEAN (Association of South East Asian Nations) merupakan organisasi yang beranggotakan 

negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. 

ASEAN diprakarsai lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia,Filipina, Singapura, dan Thailand. 

Saat ini, ASEAN beranggotakan 11 negara, yaitu  Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, 

Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar,  Kamboja dan Timur Leste.    

       2.  Letak Geografis dan letak Koordinat negara-negara ASEAN  

Gambar 1.1 menunjukkan negara-negara ASEAN berdasarkan letak geografis dan letak 

berdasarkan koordinat.  

             
 

.1. Letak Geografis Negara-negara ASEAN 

 

Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi, dan 

dibandingkan dengan posisi daerah lain. Sekarang, amatilah Gambar 1.1 dan jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

 

• Negara apa yang terletak paling utara ?................................ 

• Negara apa yang terletak paling selatan ? ............................ 

• Negara apa yang terletak paling barat  ?  ................................ 

• Negara apa yang terletak paling timur ?............................... 

 

Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km². 

Adapun luas wilayah daratannya ± 4.817.000 km². Hasil laut memberikan sumbangan cukup 

besar bagi pendapatan masyarakat di negaranegara ASEAN. Di antara anggota-anggota ASEAN 

lainnya, hanya Laos yang tidak memiliki laut. Silahkan kalian identifikasi dari Gambar 1.1 negara 



mana saja yang berbatasan dengan Laos. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 

dua samudra dan dua benua. Dua samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan dua 

benua yaitu Asia dan Australia.  

 

Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude (garis lintang) dan longitude 

(garis bujur) suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. 

Amatilah Gambar 1.1 tentang titik koordinat paling utara, paling selatan, titik paling barat, dan 

titik paling timur dari negara-negara ASEAN, kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut. 

‘tangan’ yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Letak koordinat adalah titik yang 

berpedoman pada garis latitude (garis lintang) dan longitude (garis bujur) suatu daerah pada 

peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Secara Astronomis Negara Asean 

terletak digaris 26  LU – II  LS dan  93  BT – 141  BT. 

 

2. CIRI CIRI NEGARA ASEAN 

Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. 

b. Fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya  Indonesia. 

c. Elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. 

d. Protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tanagn yang 

memanjang contoh Tthailan dan Myanmar. 

 

 

TUGAS   1   SISWA : 

 

a. Bacalah materi diatas dengan baik kemudian kerjakan tugas berikut dengan baik 

dalam buku tugas yang sudah di sediakan…! 

b. Kumpulkan tugas sesuai dengan waktunya…! 

 

1. A. Jelaskan apa itu organisasi Negara ASEAN….? 

2. B. Kapan didirikan …? 

C .Negara mana saja pendiri Negara ASEAN dan siapa yang menandatangani…? 

D. Tuliskan tujuan berdirinya Negara ASEAN…? 

 

3. Carilah Peta ASEAN kemudian amati dan tulislah  batas batas Negara berikut…! 

 

• Perbatasan bagian  utara ?................................ 

• Perbatasan bagaian   selatan ? ............................ 

• Perbatasan bagian  barat  ?  ................................ 

• Perbatasan bagian  timur ?............................... 

 

4. Jelaskan letak Geografis dan Astronomis  Negara ASEAN…..! 

5. Tuliskan Ciri Ciri Negara ASEAN berdasarkan bentuknya dan tuliskan nama negaranya…! 

 



 

 


