
LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok 4 

Materi: Konferensi Asia Afrika 

 

Anggota kelompok: 

1. Chatarina Octavianie 

2. Delbert Emmanuel 

3. Fransiska Kristina  

4. Jasen Jonathan 

 

 

1. Apakah Organisasi tersebut? 

2. Apa dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi internasional 

tersebut? 

3. Apa dampak negatif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi internasional 

tersebut? 

4. Bagaimana peran yang dilakukan Indonesia melalui organisasi internasional 

tersebut? 

5. Bagaimana peran organisasi internasional tersebut terhadap indonesia? 

 

 

Jawaban: 

1. Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan sebuah konferensi antar negara-negara 

Asia Afrika.  Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 18 april – 24 apri 1955 dan 

diadakan di Gedung Merdeka yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Konferensi 

ini juga dikenal sebagai Konferensi Bandung. Penyelenggaraan KAA ini diprakasai 

oleh 5 negara, yakni Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. 

 

KAA bertujuan untuk menangani masalah-masalah hubungan sosial ekonomi 

dan kebudayaan dan negara-negara Asia Afrika, menjaga kerukunan antar umat 

beragama di wilayah Asia dan Afrika, memberikan sumbangan untuk 

memajukan perdamaian dan kerjasama dunia, mencanangkan gerakan politik 

untuk melawan kapitalisme asing serta melawan kolonialisme dan 

neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. 

 

2. 1.) Mendukung kegiatan diplomasi Indonesia utamanya di PBB. 

2.) Membantu menciptakan perdamaian dunia. 

3.) Bekerjasama dengan negara Asia & Afrika di berbagai bidang (ekonomi, 

sosial,dll) 

4.) Merupakan pendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lepas 

dari imperialisme dan kolonialisme barat. 

5.) Menjadi pendorong lahirnya gerakan Nonblok 

6.) Merupakan pencetus semangat solidaritas dan kebangkitan negara Asia 

Afrika dalam menggalang persatuan. 

7.) Memberikan harapan bagi bangsa-bangsa yang sudah maupun belum 

merdeka. 

8.) Kembali bangkit dan sadarnya bangsa-bangsa Asia Afrika akan potensi yang 

dimiliki. 



9.) Mulai diikutinya politik luar negeri bebas dan aktif yang dilakukan oleh 

negara Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan India. 

10.) Perekat untuk mendasari pembaharuan tekad bangsa dan negara masing-

masing dalam meningkatkan martabatnya serta tetap berusaha menjalin 

kerjasama guna menanggulangi masalah ekonomi, sosial, budaya dan politik di 

negara kedua benua tersebut. 

 

 

3. 1.) Ditandatanganinya persetujuan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan 

RRC. 

2.) Adanya dukungan yang diperoleh yaitu berupa keputusan KAA mengenai 

perjuangan merebut Irian Barat dalam forum PBB.  

                             

                             4.    1.) Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara pencetus penyelenggaraan KAA. 

                                    2.) Tempat KAA pertama kali adalah di Indonesia. 

                                    3.) Panitia KAA berasal dari Indonesia 

                                    4.) Setelah KAA, Indonesia masih bekerjasama dengan negara-negara Asia Afrika. 

 

4. 1.) Mendukung penyelesaian konflik Indonesia Belanda. 

2.) Membantu pembebasan Irian Barat. 

3.) Mencegah terjadinya perang yang melibatkan anggotanya. 

 

 

 

 

 


