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Pertanyaan: 

1. Apakah organisasi intersanional tersebut? 

2. Apa  dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi internasional tersebut? 

3. Apa dampak negatif yang diperoleh Indonesia jika tidak bergabung dalam organisasi 

internasional tersebut? 

4. Bagaimana peran yang dilakukan Indonesia melalui organisasi internasional tersebut? 

5. Bagaimana peran organisasi internasional tersebut terhadap Indonesia? 

 

Jawaban: 

1. Gerakan Non-Blok (GNB) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 

100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar 

apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havanatahun 

1979, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan 

keamanan dari negara-negara nonblok dalam perjuangan mereka 

menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, rasisme dan segala 

bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang 

segala bentuk blok politik. Didirikan pada tahun 1961, di Belgrade 

sebagai Conference of Heads of State of Government of Non-Aligned Countries. 

 

2. Dampak positif yang  diperoleh Indonesia melalui GNB adalah Indonesia dapat 

melakukan kerjasama dengan blok barat maupun dengan blok timur, mendapatkan 

informasi dan teknologi dengan negara non-blok,serta dukungan politik atas kedaulatan 

negara Republik Indonesia. 

 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_internasional
https://books.google.co.id/books/about/Deklarasi_Havana.html?id=hYq_nQAACAAJ&redir_esc=y
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Imperialisme
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Neo-kolonialisme
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rasisme
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hegemoni
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Belgrade


3. Dampak negatif jika Indonesia tidak bergabung dengan GNB adalah Indonesia tidak 

dapat melakukan kerjasama dengan blok barat dan blok timur karena Indonesia memihak 

salah satu blok. Penduduk Indonesia juga akan memiliki gaya hidup kebarat-baratan. 

 

4. 1.   Menjadi salah satu perintis dan pemrakarsa Gerakan Non-BloK. 

2.   Menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok Ke-10 pada bulan      

September 1992. 

3.   Mengupayakan penyelesaian masalah utang luar negeri negara-negara berkembang 

miskin yang terpadu, berkesinabungan dan komprehensif. 

4.   Menghidupkan kembali dialog konstruktif Utara-Selatan berdasarkan saling 

ketergantungan yang setara, kesamaan kepentingan dan manfaat, serta tanggung jawab 

bersama. 

5.   Bersama Brunei Darussalam mendirikan Pusat Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan 

Gerakan Non-Blok. 

6.   Meningkatkan peran GNB untuk menyerukan perdamaian dan keamanan 

internasional. 

7.   Upaya penanganan isu-isu dan ancaman keamanan global baru.  

 

5. GNB sangatlah berperan dalam pembangunan internasional yang dimana GNB ingin 

menciptakan suatu pembangunan yang bersifat adil, tidak membeda-bedakan antara 

Negara maju, berkembang dan miskin. Di dalam segala bidang dan terfokus pada bidang 

perekonomian dan kesehatan,dimana kedua hal tersebut menjadi sasaran utama bagi 

GNB karena 2 hal tersebut sangatlah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, baik 

dengan cara meningkatkan investasi, bertukar pengetahuan dan teknologi yang didapat 

dari Negara-negara maju. 

 

 


