
Nama kelompok : 7 

Materi   : G-20 

Anggota kelompok: 

1) Chelsy Angelia Timothy (04) 

2) Dicky Prayoga Halim (07) 

3) Justin Wijaya (15) 

4) Kevin Lieonardi (17) 

5) Michael Mok (22) 

 

1. Apakah organisasi internasional tersebut? (meliputi pengenalan organisasi) 

G-20 atau kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara 

dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara 

resmi G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors atau kelompok 

dua puluh menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Kelompok ini 

dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis 

menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk 

membahas isu-isu penting perekonomian dunia. 

 

2. Apa dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi 

internasional tersebut? 

a) Indonesia masuk  anggota baru Financial Stability Forum (FSF) 

yang merupakan standar setting body bagi sistem keuangan. 

b) Indonesia mendapatkan Defend Drawdown Option (DDO) dari 

bank dunia, APB, Jepang dan Australia bagi program penjentasan 

kemiskinan dan infrastruktur yang menjadi model G ESF. 

c) Memperkuat posisi Indonesia dalam kepimpinan di kawasan dan 

menjadi jembatan bagi suara kolektif  negara-negara ASEAN 

lainnya. 

 



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

organisasi internasional tersebut? 

a) Tidak ada wadah untuk menampilkan berbagai capaian domestik 

serta diplomasi ekonomi. 

b) Indonesia tidak dapat memperkuat posisi kepimpinan di kawasan 

ASEAN. 

c) Indonesia tidak dapat menjadi jembatan bagi suara kolektif negara-

negara ASEAN lainnya. 

 

 

4. Bagaimana peran yang dilakukan Indonesia melalui organisasi 

internasional tersebut? 

a) Indonesia dapat mengedepankan pendekatan konstruktif dalam 

pembahasan  isu di G-20 

b) Berperan sebagai penyambung kepentingan ASEAN dan G-20 

c) Menjaga  terciptanya perekonomian global yang termasuk inklusif 

dan berkelanjutan 

d) Mewujudkan balanced growth bagi  negara maju dan berkembang. 

 

5. Bagaimana peran organisasi internasional tersebut terhadap Indonesia? 

a) Sebagai forum ekonomi. 

b) Sebagai upaya untuk memperluas diskusi kebijakan bagi 

penyelesaian krisis ekonomi dan finansial global. 

c) Sebagai sarana mendorong optimalisasi pendapatan negara dan 

memperkuat postur anggaran pemerintah. 

 


