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PENDAHULUAN
Indonesia,
Serbia,
Aljazair,
India dan
Sri Langka

Mengajukan Arsip GNB
sbg Memory of the World
(MoW) UNESCO.

GNB

Gerakan internasional
tidak beraliansi terhadap blok
kekuatan negara besar.
Anggotanya120 negara.
Indonesia memiliki peran penting
(India, Yugoslavia, Mesir & Ghana)
dalam pendirian GNB, 1961.

Pengajuan
GNB dlm
MoW
pernah
gagal
pada tahun
2016-2017
Mengajukan kembali
Nominasi MoW GNB
tahun 2019

Inspirasi
moral
political
forces GNB
kepada
dunia

 Signifikasi GNB
 Kenapa GNB perlu dinominasikan
sebagai MoW

GNB DAN PERKEMBANGANNYA

GNB dan Perkembangannya

►
►

57 tahun
Dibentuk di Belgrade, tahun 1961
KTT setiap tiga tahun sekali.
KTT XVII, Venezuela tahun 2016

Sejarah Pembentukan GNB:
Alasan Politik
Perubahan lingkungan strategis
internasional pasca berakhirnya
Perang Dunia II

►
►

Perkembangan Pesat
5 negara  25 negara (KTT I)
Saat ini ---120 negara & 17 negara
peninjau

GNB = gerakan yg td memihak kpd
salah satu blok kekuatan dunia
Struktur hub. internasional yg bipolar,
negara menentukan garis KLN negeri sendiri
untuk bersikap netral, dengan tidak mau
memihak salah satu blok.

KAA DAN GNB
Tujuan GNB (Deklarasi Havana,1979)
KAA pertama kali di Bandung tahun
1955  29 Kepala Negara dan
Kepala Pemerintahan (Benua Asia
& Afrika baru merdeka) 
Cikal Bakal Terbentuknya GNB
KAA ditunjukan untuk
mendalami masalah-masalah
dunia

KAA menyepakati “Dasasila
Bandung” sbg prinsip dasar
penyelenggaraan hubungan &
kerjasama Prinsip Dasar GNB

 Dukungan utk menjamin “kemerdekaan,
kedaulatan, integritas territorial dan
keamanan” nas negara anggota non blok.
 Penentangan thdp kolonialisme,
neokolialisme, apartheied, rasisme
& segala bentuk agresi militer,
pendudukan, dominasi,
intervensi/hegemoni & menentang
segala bentuk blok politik”.
 Pembangunan sosial ekonomi dan
restrukturisasi sistim perekonomian
internasional, perlucutan senjata dan
kerja sama berdasarkan persamaan hak.

KAA dan GNB



GNB dan kelompok 77 --- Tata Ekonomi Dunia Baru



Pada akhir 1970an  Semakin besar ketidakpastian dan keragu
an mengenai peran dan masa depan GNB



Perbedaan pendapat  perlunya reinkarnasi GNB
KTT X GNB di Jakarta tahun 1992menyepakati “Pesan Jakarta”



• Meningkatkan kerjasama konstruktif sbg komponen integral hub. int.
• Menekankan kerjasama ekonomi internasional.
• Meningkatkan potensi ekonomi anggota GNB melalui peningkatan
kerjasama S-S

KAA dan GNB






Kerja sama S-S dlm kerangka GNB: tidak hanya keuntungan ekonomi,
tapi dilandasi kemauan membantu pembangunan negara yg lebih tertinggal 

peningkatan kerja sama capacity building dan kerja sama teknis

Potensi kerja sama sgt besar jumlah penduduk yang banyak
dari negara anggota GNB

Isu baru dan tantangan baru yang dapat dikerjasamakan

GNB: CAPAIAN DAN WARISAN DI DUNIA
57 tahun  berbagai catatan capaian positif dan
permasalahan yang harus dihadapinya
• Pertemuan Nehru-Tito dan Nasser di Brioni (Croatia) 1956
• KTT di Beograd dengan 25 negara
sebuah gerakan dunia untuk menjamin keamanan dan
perdamaian dunia

Aspek penting yang diwariskan GNB kepada dunia

 Oder Challenging (Menantang Tatanan).
 Order- Affirming (Penegasan Tatanan)
 Order Building (Membangun Tatanan)

ODER CHALLENGING
• Representasi alternatif kebijakan thd struktur HI yang bipolar pasca Perang Dunia II.

ORDER AFFIRMING
• Gerakan yg menegaskan jalur independen, netral/ketidakkeberpihakan pd dua kekuatan
negara besar.

ORDER BUILDING
• Tatanan dunia baru berdasarkan prinsip penyelenggaraan hub n kerja sama antar negara
yg tertuang dlm TUJUAN GNB (semangat menghormati HAM, kedaulatan dan integritas
nasional, non intervensi, non agresi, penyelesaian sengketa secara damai, memajukan
kepentingan bersama dan kerjasama, serta menghormati hukum dan kewajiban int.
….PRINSIP BERLAKU UNIVERSAL.
• GNB juga mendorong terciptanya budaya perdamaian dan keamanan melalui dialog dan
diplomasi, mendorong pendekatan multilateralisme dan menjalin kemitraan untuk
mencapai kesejahteraan bagi rakyat.

Melalui warisan yang diberikannya,
sudah sepantasnya GNB
dinominasikan sebagai MoW

PENUTUP
Untuk menjadikannya sebagai MoW,
GNB diharapkan akan memberikan
insiparasi dan secara real
menunjukkan bahwa jalan terbaik
untuk menyelesaikan perbedaan
antara negara dan bangsa adalah
melalui cara-cara damai dan
diplomasi

Menjadikan GNB sebagai MoW,
akan memberikan informasi
dan mengingatkan kembali
masyarakat dunia akan sejarah
dunia yang sangat penting
pada tahun 1961.

THANK YOU

