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KATA PENGANTAR 
 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan 
jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut terus berkembang 
sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus memenuhi kualifikasi 
akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan 
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Sebagai agen pembelajaran, guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, 
kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut harus 
dikembangkan secara utuh,  sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK dan PMP 
memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan mengikuti Pendidikan 
Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil 
UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi guru digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan PLPG. Guru yang dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA 
diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) 
atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar memenuhi 
kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan ajar atau modul. 
Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil analisi kebutuhan para 
peserta uji kompetensi awal yang belum memenuhi standar minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyiapkan 
bahan ajar ini. 

 

                Jakarta,  Juni 2012 

                Kepala Badan PSDMPK dan PMP  

 

 

 

                                       Syawal Gultom 
    NIP 19620203 198703 1 002 
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PERAN IDONESIA DI ERA GLOBAL 

 
A. Kompetensi 

Menganalisis proses globalisasi dan kerja sama ekonomi luar negeri Indonesia 

 

B. Tujuan pembelajaran : 
1. Menjelaskan latar belakang, proses, dan ciri-ciri globalisasi 

2. Menganalisis dampak dan strategi menghadapi globalisasi dalam kehidupan 

bangsa Indonesia 

3. Menjelaskan latar belakang pentingnya kerjasama antar negara  

4. Menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama  internasional  dan pengaruhnya 

bagi bangsa Indonesia 

 

C. Uraian Materi 

PERAN INDONESIA DI ERA GLOBAL 

Kita sering menyebut istilah era global atau globalisasi untuk menunjuk 

perkembangan dunia pada masa sekarang. Pada abad XXI, globalisasi semakin cepat 

dan berdampak besar dalam perkembangan manusia. Globalisasi memberikan dampak  

positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Ibarat sebuah rumah tangga, bangsa 

Indonesia memiliki tetangga dekat dan jauh. Dalam hidup bertetangga tentu kita wajib 

menjalin hubungan baik dan saling membantu.  Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, 

Indonesia berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara di dunia.  

 

 

1. Globalisasi 
a. Pengertian dan Proses Globalisasi 

Istilah globalisasi berasal dari kata global atau globe (globe=bola dunia; 

global=mendunia). Berdasarkan akar katatersebut, dapat diartikan globalisasi 

sebagai suatu proses masuk ke lingkungan dunia.Sedangkan maksud mendunia 

di sini adalah bahwa suatu peristiwa, fenomena, atau apapun yang mendunia. 

Globalisasi merupakan fenomena yang bersama-sama mempengaruhi dan 

Bagaimana peran Indonesia di era global? Mari kita simak melalui uraian di bawah 

ini!   
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dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang 

kehidupan lainnya. Istilah lain dari globalisasi adalah mondialisasi. 

Sebagai contoh kegiatan paling mudah untuk menggambarkan 

globalisasi adalah kegiatan menonton pertandingan sepakbola di negara  Eropa 

yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.  Melalui siaran televisi, masyarakat 

dunia dapat menyaksikan peristiwa di belahan dunia lain. Final Piala Dunia di 

Eropa dapat kita ketahui pada saat yang bersamaan. Teknologi internet telah 

menjadi media yang sangat berperan dalam globalisasi. Melalui teknologi 

tersebut dapat dilakukan berbagai transaksi antar masyarakat di berbagai 

belahan dunia, mulai dari tukar menukar data, jual beli, hiburan, kerjasama, dan 

sebagainya.  

Segala bidang kehidupan di tempat kita mempengaruhi dan dipengaruhi 

kehidupan di negara - negara lain. Proses globalisasi mengarahkan kita kepada 

kenyataan bahwa kita semua hidup dalam satu dunia, sebuah desa dunia 

(global village). Dalam dunia ini, individu, kelompok, dan bangsa-bangsa 

semakin saling tergantung. 

Terdapat dua faktor pokok yang bisa dipandang sebagai faktor 

pendukung munculnya globalisasi.Kedua faktor itu adalah berkembang pesatnya 

teknologi komunikasi dan adanya integrasi ekonomi dunia.Dalam globalisasi 

hubungan antarmanusia tidak lagi dibatasi aturan atau wilayah negaranya saja, 

namun mulai mengikuti aturan internasional yang berkembang di dunia.  

Sebagai proses mendunia, globalisasi memiliki beberapa saluran atau 

jalan.  Berikut ini merupakan saluran-saluran yang menjadi agen globalisasi.  

1)  Pergaulan; adanya kontak kebudayaan dan saling mengunjungi antarwarga 

negara akan memudahkan seseorang mempelajari dan mengerti 

kebudayaan asing.  

2) Teknologi; berbagai peralatan teknologi merupakan saluran globalisasi yang 

membawa pengaruh yang sangat besar.  

3) Saluran ekonomi; produk-produk baru dapat dengan cepat diinformasikan 

pada konsumen.Hal ini akan mempercepat pola penawaran dan permintaan 

di pasar. Bahkan, saat ini sistem bisnis melalui multimedia sudah banyak 
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dilaku-kan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, misalnya dengan cara 

telemarketing, baik melalui pesawat telepon maupun internet.  

4) Saluran media hiburan; produk-produk hiburan seperti film , lagu, dan 

berbagai jenis produk permainan/games yang beredar dapat memengaruhi 

mental masyarakat. Sektor ini perlu diwaspadai dalam upaya pembinaan 

dan perlindungan generasi muda dari degradasi moral. 

Dalam membicarakan globalisasi kita sering mengenal istilah 

modernisasi dan westernisasi yang maknanya berbeda. Modernisasi  

mengandung arti proses perubahan dari teknologi menuju modern. Sedangkan 

westernisasi  merupakan proses peniruan oleh suatu masyarakat atau negara 

terhadap kebudayaan dari negara-negara Barat yang dianggap lebih baik dari 

budaya daerahnya. Dengan demikian westernisasi  tidak selalu memiliki makna 

positif. Sebagai contoh westernisasi adalah peniruan gaya masyarakat Eropa 

yang tidak semuanya cocok dengan bangsa Indonesia. 

 
b. Dampak Globalisasi  

Globalisasi mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai aspek baik politik, 

ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.  

 

 

Dampak globalisasi terhadap kehidupan kita, antara lain: 

1) Dalam Bidang Sosial  

Kemudahan memperoleh jaringan informasi dan komunikasi menyebabkan 

pengaruh sosial dari satu negara ke negara lain mudah dan cepat terjadi. 

Sebagai contoh nilai dan norma  yang berlaku di suatu negara dapat dengan 

mudah mempengaruhi masyarakat di belahan bumi lain.  

2) Meningkatnya  individualisme 

Di era globalisasi ini, kesempatan individu untuk mengatur dan menentukan 

yang baik bagi dirinya sendiri sangat terbuka lebar. Di bawah kondisi 

globalisasi, kita dihadapkan pada apa yang disebut individualisme baru di 

mana orang secara aktif dan bebas membentuk diri mereka sendiri dan 

menentukan identitas mereka sendiri. Tradisi dan nilai-nilai masyarakat 

perlahan-lahan ditinggalkan begitu seseorang bergaul dan berinteraksi 

dengan tantangan global. Norma-norma masyarakat yang sebelumnya 

Bagaimana dampak globalisasi terhadap kehidupan kita? 
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menjadi pedoman bagi seseorang bertindak perlahan-lahan berubah menjadi 

longgar 

3) Munculnya guncangan kebudayaan (cultural shock) 

Guncangan budaya umumnya dialami oleh golongan tua yang terkejut 

karena melihat adanya perubahan budaya yang dilakukan oleh para 

generasi muda. Cultural Shock dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian 

unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang 

tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. 

4) Kebudayaan pop 

Karena globalisasi, citra (image), gagasan, dan gaya hidup baru menyebar 

dengan cepat ke seluruhpelosok dunia. Perdagangan, teknologi informasi 

baru, dan migrasi global telah memberi kontribusi besar bagi penyebaran citra 

(image), gagasan, dan gaya hidup baru tersebut melintasi batas-batas 

negara.. 

5) Kesenjangan ekonomi 

Terjadinya kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin merupakan 

salah satu dampak globalisasi.Negara yang maju dengan teknologi tinggi 

akan cenderung kaya dan negara miskin yang rendah penguasaan 

teknologinya cenderung terus miskin. 

6) Perubahan kehidupan politik 

Terjadinya perubahan politik di suatu negara tidak lepas peranannya dari 

globalisasi. Berbagai kasus reformasi di Afrika Utara misalnya menunjukkan 

bagaimana pengaruh globalisasi. Ide-ide pembaharuan dengan mudah saling 

mempengaruhi.  
 

c. Strategi Menghadapi Globalisasi 
Setelah mempelajari bagaimana proses globalisasi dan berbagai dampak yang 

dihasilkan tentu muncul ide, bagaimana sikap kita dalam menghadapinya?  

Terdapat beberapa langkah penting untuk menghadapi globalisasi  pada masa 

sekarang, diantaranya: 

1.) Penerimaan secara terbuka (open minded) 

Sikap terbuka akan membuat kita lebih dinamis,tidak terbelenggu hal-hal 

lama yang bersikap kolot, dan akanlebih mudah menerima perubahan dan 

kemajuan zaman. 
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2.) Antisipatif dan selektif 

Bangsa Indonesia harus memiliki kepekaan (antisipatif) perkembangan global 

yang sangat cepat dalam berbagai bidang. Dengan demikian maka kita siap 

berhadapan dan  bersaing dengan berbagai bangsa di dunia. Namun dekikian 

kita tetap mampu memilih pengaruh yang sesuai dengan bangsa kita 

(selektif).   

3.) Adaptif 

Sikap adaptif merupakan sikap mampu menyesuaikan diri terhadap hasil 

perkembangan modernisasi dan globalisasi. Tentu saja penyesuaian diri yang 

dilakukan bersifat selektif, artinya memiliki pengaruh positif bagi si pelaku. 

Tidak hanya menerima globalisasi hanya  sebagai pengguna saja, tetapi 

dapat menerapkan dalam kehidupan. Contohnya perkembangan teknologi 

informasi yang cepat kita terapkan untuk mendukung usaha yang telah 

berjalan seperti pemasaran, jual beli, dan sebagainya. 

4.) Memelihara budaya asli 

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa timur yang memiliki budaya 

sangat tinggi. Karena itu, budaya kita menjadi salah satu kekuatan 

menghadapi globalisasi. Semaju apa pun dampak modernisasi yang kita lalui, 

kita tidak boleh meninggalkan unsur-unsur budaya asli sebagai identitas diri. 

Jepang merupakan salah satu negara yang modern dan maju, namun tetap 

mempertahankan identitas diri mereka sebagai masyarakat Jepang. 

 
Kegiatan Belajar 
Coba kamu buka internet.  Carilah salah satu website yang menjual suatu 
produk secara on line. Kemudian diskusikan dan  tuliskan : 
1. Bagaimana cara penjual menawarkan produk? 
2. Bagaimana cara pembeli memilih dan membayar produk? 
3. Bagaimana cara penjual mengirimkan produk? 
 

 
 
2. Peran Indonesia dalam Kerjasama Antar Bangsa 

Sejak Indonesia merdeka,  upaya menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa 

lain terus dilakukan.  Kerjasama dilakukan baik antar dua negara (bilateral), maupun 

antar banyak negara (multilateral). Kerjasama dilakukan dalam berbagai bidang 

seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Beberapa organisasi 

internasional yang Indonesia aktif di dalamnya misalnya PBB, KAA, GNB, ASEAN, 

OPEC, APEC, dan APEC. Berikut ini akan dibahas beberapa peran Indonesia dalam 

kerjasama internasional. 
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a. Peran Indonesia dalam PBB 
 

 
 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi didirikan pada 

tanggal 24 Oktober 1945 dengan markas besarnya di New York Amerika Serikat. 

PBB muncul sebagai tuntutan perlunya perdamaian dunia untuk menciptakan 

stabilitas internasional di segala bidang. Hal ini sebagai respon terhadap situasi 

dunia yang mengalami kegoncangan akibat  Perang Dunia II 1939-1945. Dalam 

kondisi demikian, muncullah bebrapa tokoh yang mengaggas perlunya organisasi 

internasional. 

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 

1 Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. 

2 Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-

asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak 

mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 

3  Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-

masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Menyelesaikan 

perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. 

4  Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau 

kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, 

bahasa, dan agama. 

5  Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang 

harmonis untuk mencapai tujuan PBB. 

PBB memiliki enam badan utama yaitu Majelis Umum, Dewan 

Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah 

Internasional, dan Sekretariat. Badan tertinggi PBB adalah Majelis Umumdimana 

setiap negara anggota PBB menempatkan wakilnya dalam Majelis Umum (MU) 

tersebut. Dewan Keamanan (DK) terdiri dari 15 negara tetap dan tidak tetap. 

Anggota tetap DK adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina, 

yang memiliki Hak Veto pada setiap kebijakan keamanan.Hak veto adalah hak 
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untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-

undang atau resolusi. Hak veto biasanya melekat pada salah satu lembaga tinggi 

negara atau pada dewan keamanan pada lembaga PBB.   

Sedangkan Dewan Ekonomi dan Sosial (DES) diwakili oleh 54 negara 

yang keanggotaannya dipilih melalui Sidang Umum PBB. Tugas pokoknya adalah 

membahas masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan, dalam 

setiap sidang DES. Sementara Dewan Perwalian anggotanya terdiri dari anggota 

lain yang ditetapkan melalui sidang umum. Adapun tugas pokok Dewan 

Perwalianini adalah membimbing dan mengawasi negara-negara yang belum 

merdeka dan belum memiliki pemerintahan sendiri. 

Kemudian Mahkamah Internasional merupakan badan pengadilan PBB 

yang berkedudukan di Den Haag, negeri Belanda, dan memiliki 15 hakim dengan 

masa jabatan sembilan tahun. Sedangkan Sekretariat adalah badan administrasi 

PBB yang dipimpin oleh seseorang Sekreteriat Jenderal. Sebagai organisasi 

internasional, maka PBB tidak terlepas dari peran seerta setiap anggota dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam kesempatan ini akan diketengahkan  

peranan Indonesia dalam PBB. 

Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60, secara aklamasi 

sebagai anggota pada tanggal 27 September 1950. Tujuan Indonesia masuk 

menjadi anggota PBB adalah sesuai dengan amanat UUD 1945 yakni ikut serta 

dalam melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini didasarkan pula bahwa Indonesia 

yang mempunyai kedaulatanperlu membantu negara-negara lain yang belum 

memperoleh kemerdekaan.  

Sebagai anggota PBB, Indonesia  pernah menyatakan keluar dari PBB 

pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari PBB terutama disebabkan 

oleh perbedaan sikap politik Indonesia atas wilayah bekas jajahan Inggris di 

semenanjung Malaya.  Pada masa awal Orde Baru Indonesia masuk kembali 

menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. 

Sebagai bagian dari anggota PBB, Indonesia berkewajiban ikut andil 

dalam melaksanakan program-program PBB, termasuk ikut serta dalam 

memelihara perdamaian dunia. Ketika di beberapa negara terajadi perang dan 

sengketa, maka Indonesia juga ikut serta dalam pasukan PBB mengirimkan 

pasukan keamanan yang tergabung dalam pasukan PBB. Berikut ini pasukan-
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pasukan yang dikirim oleh pemerintah RI bersama wilayah tujuannya sebagai 

berikut. 

1. Pasukan Garuda I yang dikirim ke Sinai antara daerah Mesir dan Israel yang 

bergolak karena terjadi Krisis Suez. Pengiriman pasukan dilakukan pada 

tanggal 6 Januari 1957 dibawah pimpinan Kolonel Hartoyodengan kekuatan 

550 personel. Pasukan ini bergabung dengan pasukan multinasional di bawah 

UNEF (United Nations Emergency Forces). 

2.  Pasukan Garuda II dikirim ke Kongo dalam rangka meredakan Perang 

Saudara di negeri tersebut setelah memperoleh kemerdekaannya dari Belgia. 

Pengiriman pasukan ini dilakukan pada tanggal 10 September dan berakhir 

masa tugasnya sampai bulan Mei 1961. pasukan ini dipimpin oleh Kolonel 

Priyatna yang anggotanya berasal dari berbagai kesatuan seperti Divisi 

Siliwangi dan Detasemen Polisi Militer. Kesatuan ini  bergabung dengan 

pasukan multinasional di bawah UNOC (United Nations Operation of Congo). 

3. Pasukan Garuda III juga dikirim ke Kongo dan memperbesar pasukan Garuda 

II yang seharusnya masa tugasnya berakhir tahun 1961. pasukan Garuda II ini 

bertugas di Congo dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964. 

Ditunjuk sebagai pimpinan pasukan adalah Brigjen Kemal Idris dan dipilih 

sebagai komandan pasukan adalah Kolonel Sarbinan Mochtar. 

4. Pasukan Garuda IV dikirim ke Vietnam yang sedang mengalami Perang 

Saudara antara kekuatan komunis (Vietnam Utara) dan anti komunis (Vietnam 

Selatan). Pasukan ini dipimpin oleh Letjen HR. Dharsono dengan komandan 

pasukan Brigjen Wiyogo dengan kekuatan pasukan sebanyak 290 personil.  

5. Pasukan Garuda VII dikirim ke Timur Tengah dalam rangka meredakan 

perang Israel-Mesir. Kemudian bergabung dengan pasukan multinasional 

dibawah UNEF. Pasukan ini diberangkatkan 25 Desember 1973 dan berakhir 

masa tugasnya padatanggal 23 September 1974. 

6. Pasukan Garuda VIII dikirim ke Timur Tengah menggantikan Pasukan Garuda 

VII yang masa tugasnya sampai tanggal 17 Februari 1975. Pasukan Garuda 

VIII ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman. 

7. Kontingen Garuda IX,  dikirim ke Iran-Irak pada 1988  dipimpin oleh Letkol Inf 

Endriartono Sutarto. Pengiriman ke Iran-Irak ini dilanjutkan sampai dengan 

tahun 1990. 

8. Kontingen Garuda X, dikirim ke Namibia pada 1989 di bawah misi UNTAG dan 

dipimpin oleh Kol Mar Amin S. 
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9. Kontingen Garuda XI, dikirim ke Irak-Kuwait pada 1992 pada saat Perang 

Teluk di bawah misi UNIKOM dan dipimpin oleh Letkol Inf Albert Inkiriwang. 

 

Disamping memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam keanggotaan 

PBB, maka Indonesia juga mempunyai hak untuk diperhatikan kepentingannya 

oleh PBB. Dalam hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa PBB telah banyak 

memberikan bantuan kepada Indonesia terutama dirasakan misalnya mengenai 

dukungannya dalam melakukan perundingan-perundingan dengan Belanda. PBB 

menjadi penengah dalam pertikaian kedua negara tersebut. Contoh konkritnya 

PBB telah membntuk KTN untuk memantau Perjanjian Renville, mengirmkan 

UNCI untuk membantu persengketaan, dan peranan PBB dalam Perjanjian New 

York yang berhasil mengembalikan Irian Barat kepada penagkuan Ibu Pertiwi 

Selain memiliki enam badan utama, PBB juga memiliki badan-badan 

pendukung yang bekerja di bawah garis kebijakan PBB. Badan-badan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1.  FAO (Food and Agriculture Organization) 

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1945, bertugas mengurusi 

masalah pangan dunia. Tugas pokoknya adalah mengembangkan bidang 

pertanian untuk persediaan pangan dunia dan mengurusi masalah gizi. 

2. IMF (International Monetary Fund) 

Lembaga ini mengurusi masalah kebijakan moneter international yang dibentuk 

pada tanggal 27 Desember 1945. 

3. UNESCO (United Nations Edicational Scientific and Cultural Organization) 

Lembaga ini mengurusi masalah pendidikan dan kebudayaan serta ilmu 

pengetahuan. Badan ini dibentuk pada tanggal 4 Nopember 1946. 

3. UNICEF (United Nations International Chlidrens Emergency Fund) 

Lembaga ini dibentuk untuk mengurusi masalah anak-anak yang telantar baik 

akibat perang maupun akibat lainnya agar dapat hidup secara normal. Badan 

ini dibentuk pada tanggal 11 Desember 1946. 
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4. ILO (International Labour Organization) 

Lembaga ini mengurusi masalah perburuhan international yang dibentuk pada 

tahun 1946. 

5.  WHO (World Healt Organization) 

Lembaga ini mengurusi masalah kesehatan masyarakat international yang 

dibentuk pada tanggal 7 April 1948. 

6. UNHCR (United Nations High Commision for Refugees) 

Lembaga ini mengurusi masalah pengungsi baik karena bencana alam 

maupun korban perang. Badan ini  dibentuk padatanggal 1 Januari 1951. 

b. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) 
 
1. Latar belakang KAA 

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara anti penjajahan 

mendorong terjadinya kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Afrika. 

Gagasan tersebut berhasil direalisasikan Indonesia dengan penyelenggaraan 

Konferensi Asia Afrika  (KAA)di Bandung pada bulan April 1955. Bagi 

bangsa-bangsa Asia-Afrika,  KAA merupakan solidaritas perjuangan untuk 

menghapuskan segala bentuk kolonialisme.  

 

Perang dingin yang terjadi setelah PD II menjadi pendorong utama 

gagasan tersebut. Dihadapkan pada dua kekuatan negara adikuasa tersebut, 

Indonesia memilih  untuk berskap netral sesuai dengan politik luar 

negeriBebas Aktif. Sikap politik Indonesia tersebut didasarkan pada cita-cita 

proklamasi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang salah satunya 

adalah ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.  

Latar belakang sejarah yang sama inilah yang menimbulkan 

solidaritas Asia Afrika untuk kemudian menyelenggarakan Konferensi Asia 

Afrika. Adapun beberapa landasan dilaksanakannya KAA ini dapat dilihat dari 

beberapa pikiran pokok sebagai berikut. 

1) Kondisi geografis yang identik di mana kedua benua tersebut berbatasan 

satu sama lain. 

Mengapa Indonesia menggalang kerjasama bangsa-bangsa Asia Afrika? 



 
 

11 
 

2) Adanya perasaan senasib sepenanggungan sebagai negara-negara yang 

terjajah. 

3) Untuk mengusir penjajahan diperlukan solidaritas bersama negara-negara 

di kawasan Asia afrika. 

4) Perlunya jalinan kerja sama yang baik negara-negara dunia ketiga yang 

tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur, sehinga eksistensinya diakui 

oleh dunia internasional. 

Dalam perkembangannya, solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika terus 

digalakan melalui forum-forum diskusi dan konferensi di berbagai negara. 

 

2. Colombo Plan 
Sebelum diselenggarakan KAA di Bandung, didahului oleh Konferensi 

Kolombo Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. 
Konferensi mengahasilkan Colombo Plan atau Rencana Kolombo. Konferensi 
ini dihadiri oleh lima pimpinan pemerintahan yakni  PM. Ali Sastro Amidjojo 
(Indonesia),  PM. U Nu (Birma),  PM. Sri Pandit Jawaharlal Nehru (India),  
PM. Mohamad Ali Jinah (Pakistan), dan  PM. Sir John Kotelawala (Sri Lanka)  
Colombo Plan  menyepakati  perlunya diselenggarakan KAA di Indonesia.  

3. Konferensi Bogor 
Sebagai tindak lanjut  Konferensi Kolombo,   diadakanlah pertemuan 

di Bogor dari tanggal 28 Desember sampai dengan 31 Desember 1954. 
Konferensi ini kemudian dikenal dengan Konferensi Bogor. Seperti halnya 
dalam Konferensi Kolombo, maka dalam Konferensi Bogor juga dihadiri lima 
pimpinan pemerintahan negara yang sama. Karena itu, Konferensi Bogor 
kemudian lebih dikenal dengan Konferensi Pancanegara. Konferensi Panca 
Negara ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 

1) KAA diselenggarakan di Bandung dalam bulan April 1955. 

2) Lima negara peserta konferensi pancanegara ditetapkan sebagai negara-

negara sponsor. 

3) KAA akan mengundang 25  negara Asia Afrika. 

4) Menetapkan tujuan pokok KAA yang salah satunya adalah memajukan 

kerja sama antar bangsa-bangsa Asia Afrika dalam memajukan 

kepentingan bersama, serta memperokokoh hubungan persahabatan. 

 

4. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) 
Pada tanggal 18-25 April 1955 diselenggarakanlah KAA di Bandung 

yang dihadiri oleh wakil dari 29 negara termasuk 5 negara penggagas. Ke-29 
negara tersebut adalah : Indonesia, Burma, India, Pakistan, Sri Lanka, 
Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Republik 
Rakyat Cina, Jepang, Yaman, Turki, Libanon, Yordania, Irak, Iran, Mesir, 
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Afghanistan, Ethiopia, Ghana, Liberia, Libia, Nepal, Sudan, Siria, dan Saudi 
Arabia. 

KAA dibuka oleh Presiden Soekarno dengan memberikan pidato yang 
mengingatkan bahwa kolonialisme belum mati. Adapun yang dihasilkan oleh 
KAA ini adalah memuat sepuluh prinsipnya yang dikenal dengan Dasa Sila 
Bandung. Adapun kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan-tujuan, serta asas-asas 

yang termuat dalam piagam PBB. 

2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 

3) Mengakui persamaan semua ras dan bangsa, baik besar maupun kecil. 

4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan negara 

lain. 

5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara 

sendirian maupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB. 

6) Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk 

bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar serta tidak 

melakukan tekanan terhadap negara lain. 

7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun 

penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan 

politik suatu negara. 

8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, 

seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi atau penyelesaian hukum atau 

cara damai lainnya, menurut pihak-pihak yang bersangkutan sesuai 

dengan Piagam PBB. 

9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama. 

10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. 

 

KAA yang sebelumnya disangsikan oleh negara-negara kolonial Barat, 

ternyata telah berlangsung dengan baik dan menghasilkan suatu 

kesepakatan yang luhur. Konferensi ini juga merupakan pendorong bagi 

lahirnya Gerakan Non Blok sebagai respon terhadap munculnya dua negara 

adidaya. Bagi dunia internasonal, KAA memberi pengaruh yang relatif besar 

bagi perubahan hubungan tata dunia. Adapun pengaruh tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Meningkatnya solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika. 

2) Mendukung perjuangan bagsa-bangsa Asia-Afrika yang belum merdeka. 
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3) Negara Asia-Afrika dalam sidang umum PBB mendukung perjuangan 

Indonesia dalam membebaskan Irian Barat. 

4) Mengurangi ketegangan Blok Barat dan Blok Timur. 

5) Mengurangi adanya faham rasialitas dibeberapa negara. 

 
c. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok 

Gagasan non blok dilatarbelakangi oleh  memanasnya perang dingin 

yang melibatkan dua negara adi kuasa  yakni Amerika Serikat (Blok Barat) dan 

Uni Soviet (Blok Timur). Kedua blok berupaya  memperluas pengaruhnya  mencari 

dukungan negara-negara. Akhirnya pada tahun 1960 terbentuklah apa yang 

disebut Gerakan negara-negara Non Blok atau Gerakan Gerakan Non Blok. 

Adapun tokoh-tokoh yang menjadi penggagas Gerakan Non Blok tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Tokoh dan Negara Penggagas Gerakan Non Blok 

Nama Negara asal 

Presiden Soekarno Indonesia  

Presiden Gamal Abdul Naser Mesir 

Perdana Menteri Sri Pandit Jawaharlal 

Nehru 

India 

Presiden Josep Broz Tito Yugoslavia 

Presiden Kwame Nkrumah Ghana  
 

Gagasan Gerakan Non Blok sudah digulirkan ketika dilangsungkannya 

KAA di Bandung. Akhirnya pada tahun 1961 diselenggarakanlah pertemuan dalam 

rangka mempersiapkan KTT I GNB di Kairo. Pertemuan itu menampilkan prinsip-

prinsip dasar diselenggarakannya Gerakan Non Blok. Kelima prinsip dasar GNB 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Tidak memihak Blok Barat dan Timur 

b. Anti kolonialisme 

c. Tidak ikut serta dalam aliansi Pertahanan Militer 

d. Tidak ikut serta dalam aliansi bilateral dengan negara adidaya 

e. Menolak dibentuknya pangkalan militer negara adidaya di negara-negara non 

blok. 
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Peranan Indonesia dalam GNB cukup besar baik sebagai perintis 

maupun sebagai anggota dan penyelenggara. Indonesia adalah salah satu negara 

perintis GNB ketika KAA dilangsungkan di Bandung. Kebijakan politik luar negeri 

Indonesia yang bebas aktif telah menjadi pembuka bagi Indonesia untuk masuk 

dalam GNB. Sebagaimana telah dituliskan sebelumnya, Indonesia juga berperan 

dalam persiapan penyelenggaraan KTT I GNB yang menghasilkan lima prinsip 

dasar GNB. 

 

d. Peran Indonesia dalam ASEAN 

Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1966, 

para pemimpin bangsa di Asia Tenggara merasakan perlu adanya organisasi yang 

menaungi kerja sama regional. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat 

kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Dengan 

demikian maka pada tanggal 5-8 Agustus 1967 diselenggarakanlah pertemuan 

Menteri Lima Negara yang berlangsung di Bangkok. Adapun yang hadir dalam 

pertemuan Bangkok itu adalah sebagai berikut : 

a. Adam Malik    : Indonesia 

b. Tun Abdul Razak             : Malaysia 

c. Narciso Ramos  : Filipina 

d. Thanat Khoman  : Thailand 

e. S. Rajaratnam  : Singapura.  

Dalam pertemuan Bangkok ini dideklarasikan apa yang disebut Bangkok 

Declaration pada tanggal 8 Agustus 1967. Bangkok Declaration adalah bentuk 

persetujuan kelima negara untuk membentuk sebuah organisasi kerja sama 

regional yang dikenal dengan nama ASEAN (Assocation Of South East Asian 

Nations). Adapun tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional melalui 

usaha dengan semangat tanggung jawab bersama dan persahabatan, yang akan 

menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggota. Secara terperinci 

tujuan dari pembentukan ASEAN ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia 

Tenggara. 

b. Meningkatkan stabilitas regional Asia Tenggara. 
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c. Meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, tekonologi, ilmu 

pengetahuan, dan administrasi. 

d. Saling mendukung kebijakan dalam negeri masing-masing anggota, dan 

e. Memelihara kerjasama regional. 

Pada tanggal 26 Agustus 2007 ASEAN telah mencanangkan Perjanjian 

Perdagangan Bebas dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, 

Selandia Baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, dengan pengukuhan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. 

Hal penting perkembangan ASEAN pada saat ini adalah eksistensi AFTA 

(ASEAN Free Trade Area). AFTA merupakan  kesepakatan anggota  ASEAN 

untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka 

meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan 

ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 

juta lebih penduduknya. 

Sejarah AFTA berawal  kesepakatan negara anggota ASEAN tentang 

ASEAN Preferential Trade Association (PTA) pada tahun 1977.  Kesepakatan 

tersebut bertujuan   memberi keuntungan perdagangan  negara-negara  ASEAN. 

PTA ini merupakan kesepakatan untuk mengurangi hambatan perdagangan 

terhadap produk-produk tertentu. Pada awalnya, skema yang dibangun bersifat 

sukarela dimana negara anggota diberi pilihan untuk menunjuk produk-produk apa 

yang diberikan konsesi.  

ASEAN kemudian membentuk Framework Agreement on Enhancing 

Economic Cooperation pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV 

di Singapura tahun 1992. Perjanjian ini kemudian melahirkan ASEAN Free Trade 

Area (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. Pada KTT ASEAN di Bangkok tahun 

1995, jangka waktu tersebut dikurangi menjadi 10 tahun, dengan ketetapan bahwa 

penghapusan rintangan dimulai tahun 1993.  

AFTA memiliki tujuan  strategis  yakni meningkatkan keunggulan 

komparatif regional ASEAN sebagai suatu kesatuan unit produksi. Negara 

anggota ASEAN berkomitmen menghapus tarif dan non-tarif untuk meningkatkan 

efisiensi ekonomi, produktivitas dan daya saing negara anggota ASEAN. 

Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya 

kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai 
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Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan 

Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015. 

e. Kerjasama dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI ) 

Organization of the Islamic Cooperation atau Organisasi Konferensi Islam 

(OKI) merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di 

Rabat,Maroko pada tanggal 25 September 1969.Lembaga ini merupakan 

organisasi negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam. Adapun tujuan 

didirikannya OKI adalah untuk meningkatkan solidaritas negara-negara muslim. 

Solidaritas muslim mulai dirasakan sebagai suatu keperluan tatkala ada salah 

satu negara Islam yang belum memperoleh kedaulatan. Ketika Yerusalem jatuh 

ke tangan Israel, kemudian dtambah tindakan-tindakan Israel yang menghina 

umat Islam, seperti pembakaran Masjid Al Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969, 

maka spontan membanngkitkan kemarahan umat Islam dunia. Negara-negara 

Arab kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membentuk organisasi 

negara-negara Islam. Akhirnya dengan diselenggarakannya Konferensi 
Jedah,dan  terbentuklah apa yang disebut OKI. Terpilih PM. Malaysia Tengku 

Abdul Rachman sebagai Sekjen OKI yang pertama. 

Pada mulanya, anggota OKI hanya terdiri dari 28 negara saja, namun 

nampaknya solidaritas muslim semakin meningkat, sehingga sekarang jumlah 

anggota OKI sebanyak 57 negara yang tersebar di beberapa benua termasuk 

Indonesia. Dalam hubungan internasional, Indonesia memanfaatkan OKI sebagai 

forum untuk meningkatkan kerjasama baik regional maupun global. Pada setiap 

penyeleggaraan KTT OKI, Indonesia selalu berperan aktif membantu mencarikan 

solusi masalah-masalah yang dihadapi negara-negara anggota OKI. Disitulah 

nampaknya politik bebas aktif Indonesia cukup berperan dan diperhitungkan oleh 

forum OKI. Buktinya Indonesia menjadi penggagas dibentuknya Komite 

Perdamaian Islam dalam KTT OKI di Thaif, Arab Saudi pada tahun 1981. 

Indonesia juga ikut berperan dalam perdamaian Bangladesh-Pakistan, dan 

Indonesia juga turut mengecam kebijakan Israel terhadap Palestina. 

 

f. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) 

APEC didirikan oleh negara-negara Asia Pasific pada bulan Desember 

1989 di Canbera, Autralia.Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk 
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memajukan kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia-Pasific. Lembaga 

ini diperlukan dalam rangka memutuskan kerja sama ekonomis dan mencegah 

upaya-upaya pihak tertentu untuk melakukan monopoli perekonomian. 

Sewaktu APEC baru berdiri, keanggotaannya hanya meliputi negara 

Asia-Pasific termasuk Indonesia. Dalam hubungan internasional Indonesia 

memanfaatkan forum APEC sebagai pendukung kerja sama ekonomi. Hal ini 

dibuktikan dengan tampilnya Indonesia sebagai ketua APEC untuk masa jabatan 

1994-1995. Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi APEC pada 

tahun 1994 di Bogor. Konferensi APEC itu dihadiri olel 18 negara anggota yakni : 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darusalam, RRC, 

Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Papua Nugini, Australia, Selandia 

Baru, Chile, Mexsico, Kanada, dan Amerika Serikat. 

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional, adalah 

bentuk politik luar negeri RI yang bebas dan aktif. Keaktifan Indonesia dalam 

kerjasama ASEAN, OKI, APEC, GNB, PBB, sesuai dengan apa yang telah 

digariskan oleh Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Namun yang perlu diingat 

adalah, mari bangsa ini bersama-sama belajar dari sejarah, agar masa depan 

bangsa lebih baik, meskipun harus dengan berkaca pada masa lampau yang 

buram. Sejarah adalah panorama kehidupan yang penuh warna. Maka mari kita 

bangun bangsa ini dengan memberikan warna-warna yang baik.  

 
3. Pengaruh Kerjasama Internasional bagi Bangsa Indonesia  

 
Kerjasama antarbangsa merupakan kebutuhan mutlak suatu bangsa. 

Ibaratnya hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, kita tidak mungkin hidup 

sendirian. Manusia dikodratkan untuk saling membutuhkan dan saling membantu. 

Sebagai bangsa yang merdeka, kerjasama internasional merupakan kebutuhan 

yang tidak mungkin ditawar. Dari uraian di atas, jelas bahwa kerjasama 

internasional bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain memberikan pengaruh 

besar dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia. 

Pengaruh yang terjadi tentu tidak semuanya baik. Ada pula pengaruh yang 

bersifat merugikan. Namun demikian, tentu keuntungan bekerjasama dengan 

bangsa-bangsa lain jauh lebih besar dibanding kerugiannya. Berikut ini adalah 

beberapa dampak kerjasama internasional bagi Indonesia 
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1. Memperkuat kedudukan dan kekuatan tawar-menawar Indonesia dalam dunia 

internasional.  

2. Meningkatnya kegiatan ekonomi dalam negeri karena banyak investor yang 

masuk dan menanamkan modalnya.  

3. Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat Indonesia dapat belajar 

sesuatu yang baru dan dapat melakukan alih teknologi.  

4. Produk-produk dalam negeri yang berlebihan dapat diekspor ke luar negeri. 

Begitu juga barang- barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri bisa 

didatangkan dari luar negeri.  

5. Indonesia dapat berspesialisasi dalam menghasilkan barang-barang dan jasa 

yang sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 

modal yang tersedia.  

6. Penanaman modal asing di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja Indonesia.  

7. Dalam mendapatkan bahan baku, bahan penolong, peralatan, maupun tenaga 

ahli, Indonesia pun bisa mendatangkan dari luar negeri. 

 

Kegiatan Belajar 
1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang. 

2. Diskusikan bagaimana keuntungan dan kerugian bangsa Indonesia 

seandainya tidak iku organisasi PBB 

 

 

 

4. Rangkuman 
Modernisasi mencakup suatu proses perubahan total kehidupan bersama 

yang tradisional ke arah kemajuan yang rasional dalam segala bidang. Modernisasi 

telah mendorong terjadinya kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, 

yang akhirnya berdampak pada  globalisasi. Globalisasi memiliki makna proses 

yang mendunia, dimana secara politik dan geografis batas-batas negara menjadi 

kabur. Peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan cepat mempengaruhi berbagai 

aktivitas kehidupan di belahan bumi lain. Kita harus bisa memanfaatkan proses 

modernisasi dan globalisasi secara arif. Sebab kedua hal tersebut dapat berdampak 

baik dan buruk. 

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kesamaan derajat 

dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Eksistensi bangsa Indonesia tidak bisa lepas 

dari bangsa lain. Karena itulah sejak Indonesia merdeka, bangsa kita terus 
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berusaha menjalin hubungan dan kerjasama antar bangsa. Tekad ini ditunjukkan 

bangsa Indonesia melalui aktivitas baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun 

sosial budaya. Beberapa bentuk kerjasama internasional bangsa indonesia 

misalnya PBB, KAA, GNB, ASEAN, OKI, dan APEC. Di luar keenam lembaga 

internasional tersebut Indonesia juga terlibat berbagai kerjasama di bidang-bidang 

yang lain. Semua usaha tersebut ditujukan untuk membangun kehidupan bangsa 

dan negara dan menegakkan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan. 

 

 
5. Evaluasi 

 

Pilihan Ganda 

 
1. Teknologi informasi adalah salah satu faktor pendorong arus globalisasi. Kini, 

setiap orang dapat saling memberi dan menerima kabar dari dan ke wilayah 

manapun di penjuru bumi melalui jaringan internet. Kemajuan di bidang transportasi 

juga membuat perpindahan barang dan penumpang semakin cepat. Seolah-olah 

ada kekaburan batas jarak dan waktu. Pernyataan berikut yang paling tepat dalam 

menyimpulkan wacana di atas … . 

A. kemajuan teknologi dan informasi adalah dampak utama dari globalisasi 

B. tanpa internet tidak ada globalisasi 

C. globalisasi membuat interaksi social tatap muka kehilangan makna 

D. teknologi informasi dan transportasi mempercepat perkembangan globalisasi 

2. Globalisasi yang mempengaruhi lifestyle(gaya hidup) remaja, seperti mode dan 

gaya penampilan ala selebriti dari negara-negara lain, bagi sebagian kalangan 

sudah dianggap sampai tahap yang menghawatirkan. Karena dampak globalisasi 

terhadap perubahan budaya di kalangan remaja akan berpengaruh kepada … . 

A. semakin tebalnya rasa nasionalisme di kalangan remaja 

B. semakin meningkatnya sikap solidaritas 

C. semakin berkurangnya kebanggaan kepada budaya sendiri 

D. semakin berkembangnya orientasi terhadap prestasi 

3. Organisasi di bawah naungan PBB yang mengurusi masalah kesehatan dunia 

adalah.... 

a. UNHCR                                                               c. ILO 

b. FAO                                                                    d. WHO 
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4. Salah satu prinsip dasar Gerakan non Blok adalah .... 

a. Tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur 

b. Mendesak negara-negara adikuasa untuk menghentikan persenjataan nuklir 

c. Memutuskan hubungan diplomatik dengan negara-negara adikuasa 

d. Dibentuk fakta militer oleh negara-negara peserta Gerakan Non Blok 

 

5. Pernyataan berikut yang tidak mencerminkan kesepakatan kerjasama antar negara 

sesama anggota  ASEAN adalah… . 

A. kerjasama di bidang pendidikan.  

B. kerjasama di bidang ekonomi. 

C. kerjasama militer sebagai pakta pertahanan. 

D. kerjasama di bidang kebudayaan dan penerangan. 

 

Uraian 
1. Jelaskan belakang diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika ? 

2.   Piagam Atlantik (Atlantic Charter) kemudian dijadikan sebagai piagam PBB yang 

menjadi dasar organsasi tersebut. Tuliskan 3  poin penting dari Atlantic Charter 

tersebut! 
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