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I. PEDAHULUAN

1. Gerakan Non-Blok lahir sebagai forum negara-negara berkembang untuk

memperjuangkan kepentingan-kepentingannya disegala bidang, dalam

menghadapi polarisasi negara-negara di dunia kedalam blok-blok dibawah

pangaruh negara-negara besar. Oleh karena itu sebagai suatu kekuatan yang

bebas dan tidak terikat kepada salah satu blok, sejak semula Gerakan Non-Blok

mendasarkan perjuangannya pada asas-asas menentang imperialisme,

kolonialisme, neokolioalisme, ekspansionisme, apartheid, resialisme, pemerasan,

politik kekuatan, dan segala bentuk dominasi serta hegemoni. Asas-sas ini pada

hakekatnya bersumber pada Dasa Sila Bandung yang di hasilkan oleh konperensi

Asia Afrikai di Bandung di tahun 1955.

2. Gerakan Non-Blok merupakan wadah perjuangan negara-negara berkembang

dalam usaha mewujudkan tata kehidupan bangsa-bangsa yang lebih adil dalam

suasana perdamaian dan persamaan derajat. Berbagai pembahasan masalah-

masalah dunia yang penting sering diprakarsai dalam forum-forum Non-Blok,

yang kemudian dilanjutkan dengan perjuangan unuk mewujudkannya di forum-

forum Internasional lainnya baik di PBB ataupun badan-badan di luar PBB.

Perjuangan …
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Perjuangan untuk mempercepat panghapusan penjajahan, rasialisme dan

apartheid dari muka bumi, usaha-usaha untuk mengadakan konferensi PBB

mengenai perlucutan senjata dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. serta

pencetusan cita-cita Tata Ekonomi lnternasional Baru, merupakan masalah-

masalah yang penting pembahasannya diprakarsai Gerakan Non-Blok.

3. Namun demikian perkembangan Gerakan Non-Blok akhir-akhir ini

memperlihatkan tanda-tanda yang semakin memprihatinkan. Prinsip-prinsip

yang menjiwai Gerakan Non-Blok terasa telah mulai goyah. Salah pengertian

dan perselisihan yang timbul dari perbedaan kepentingan nasional berbagai

negara anggota, telah melemahkan rasa persatuan, kesatuan, dan kesetiakawanan

serta mengaburkan kemurnian semangat dan tujuan Gerakan ini.

4. Konferensi Tingkat Tinggi di Havana ini juga akan merupakan titik kritis dalam

sejarah Gerakan Non-Blok, karena ;

a. adanya usaha-usaha dari Cuba dan kawan-kawannya untuk menarik

Gerakan Non-Blok kearah identifikasi yang lebih tegas dengan Blok

Sosialis ;

b. Keterlibatan militer Cuba bersama Uni Soviet di benua Afrika ;

c. pertentangan-pertentangan di antara semua anggota dalam suatu kawasan

(regional), sub-regional, atau yang bersfat bilateral, yang di bawa-bawa

kedalam forum Non-Blok.

5. Mengingat pentingnya Gerakan Non-Blok dalam usaha mewujudkan cita-cita

negara berkembang, serta perkembangan-perkembangan yang mengancam

kesinambungan semangat, tujuan dan prinsip-prinsipnya yang murni, yang

kesemuanya membahayakan persatuan, kesatuan,serta kesetiakawanan gerakan

ini, maka partisipasi Indonesia di dalam Konperensi Tingkat Tinggi Havana ini

sangat penting.

II. UMUM …
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II. UMUM

1. Sesuai dengan politik Iuar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang di abdikan

kepada kepentingan pernbangunan nasional, dan sebagai salah satu negara

pendiri Gerakan Non-Blok. Indonesia parlu secara aktif memperjuangkan.

kelangsungan hidup Gerakan Non-Blok yang didadasarkan atas semangat, tujuan

dan prinsip-prinsipnya yang murni.

2. Dunia yang kita hadapi saat ini dan masalah-masalah pokoknya sudah berubah

dan berlainan. Dewasa ini masalah yang paling besar dan mendesak adalah

bagaimana menaikkan taraf hidup rakyat dari negara-negara dunia ketiga yang

merupakan bagian besar dari ummat manusia. Perjuangan ini tidak kalah

pentingnya dengan perjuangan politik Gerakan Non-Blok dahulu, yaitu

membebaskan dunia dari belenggu Kolonialisme. Karena itu Gerakan Non-Blok

perlu memusatkan diri pada perjuangan untuk membentuk Tata Ekonomi

Internasional Baru. Potensi untuk ini ada, sebab dunia ketiga umumnya kaya

akan sumber bahan mentah dan bahan-bahan strategis lainnya.serta potensi

penduduknya besar, yang kesemuanya membuka banyak kemungkinan dimasa

datang. Yang diperlukan adalah persatuan dan kesatuan serta kesetiakawanan

diantara semua negara-negara anggota Non-Blok. Dan jaminan kearah itu, tidak

lain adalah kembali kepada kemurnian semangat, tujuan dan prinsip-prinsip

Gerakan Non-Blok.

3. Pemurnian semangat, tujuan dan prinsip-prinsip Non-Blok saperti di atas, daIam

garis besarnya perlu ditekankan melalui ;

a. Penegasan kembali semangat tujuan dan prinsip-prinsip tersebut sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Konferensi persiapan di Kairo

tahun 1961 dalam rangka rnenghadapi Konferensi Tingkat Tinggi Pertama.

Dalam hubungan ini perlu dan penting untuk ditekankan peranan Gerakan

Non-Blok sebagai satu faktor Internasional yang bebas dan terlepas dari

pengaruh kekuatan-kekuatan besar dunia.

b. Penggalangan …



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Penggalangan kembali Kesatuan pengertian tentang semangat, tujuan dan

prinsip-prinsip yang sangat fundamental tersebut.

c. Penerapan atau pelaksanaan prinsip-prinsip itu secara nyata dalam politik

masing-masing negara pada pergaulan Internasional.

Dalam usaha untuk mempertahankan dan membina semangat, tujuan dan

prinsip-prinsip Non-Blok yang murni itu, Delegasi Republik Indonesia agar

bekerja sama dengan negara-negara pendiri dan negara-negara sehaluan

lainnya di dalam forum ini.

4. Persatuan, kesatuan serta kesetiakawanan di antara anggota-anggotanya adalah

sumber utama kekuatan Gerakan Non-Blok dalam melaksanakan perjuangan di

arena internasional. Oleh karenanya persatuan, kesatuan serta kesetiakawanan

dikalangan anggota-anggotanya perlu di pulihkan, dipelihara dan di tingkatkan.

Di dalam hal ini, hendaknya Delegasi Republik Indonesia mengusahakan agar

gerakan memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah pokok yang

merupakan kepentingan bersama (common interest) dan sebaiknya menjauhkan

diri dari perbedaan-perbedaan atau persoalan-persoalan kontroversial diantara

sesama anggotanya.

5. Partisipasi Indonesia dalam forum Gerakan Non-Blok sebagai forum kerjasama

negara-negara berkembang hendaknya dapat di arahkan dan dimanfaatkan untuk

memberikan pengisian kepada pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara

(GBHN) yang ditujukan baik untuk menunjang usaha-usaha pembangunam

nasional dibidang ekonomi, sosial dan budaya, maupun untuk memperkokoh

kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama diantara anggota-anggota masyarakat

internasional dalm mewujutkan Tata Ekonomi Internasional Baru .

6. Usaha …
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6. Usaha dan perjuangan Delegasi Republik Indonesia di bidang ekonomi dalam

forum ini hendaknya juga diarahkan untuk menciptakan “kemandirian bangsa”

diantara negara-negara anggotanya. Dalam hubungan ini, posisi Indonesia

hendaknya senantiasa memperhatikan dan diserasikan dengan keputusan-

keputusan yang telah di ambil dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN.

7. Dalam menghadapi isyu-isyu internasional di bidang ekonomi, sosial dan

budaya, hendaknya Delegasi Republik Indonesia memperhatikan strategi, posisi

dan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh negara-negara berkembang

dalam kelompok 77 serta wadah-wadah kerjasama diantara negara-negara

berkembang lainya.

III. PENGARAHAN MENGENAI BEBERAPA MASALAH POKOK

A. Bidang politik

1. Suasana internasional pada waktu ini disatu pihak ditandai oleh semakin

nyata wujud “détente” diantara kekuatan besar di dunia, seperti terlihat dari

penanda tanganan SALT-II baru-baru ini.

Namun di pihak lain kita rnasih menyaksikan hal-hal lain yang

memprihatinkan. Persoalan dekolonisasi, apartheid dan rasialisme di Afrika

bagian Selatan masih belum terselesaikan di beberapa kawasan dunia telah

terjadi pertikaian-pertikaian bersenjata yang membahayakan perdamaian

internasional: sedangkan jurang diantara negara-negara kaya dan negara-

negara miskin semakin lebar.

2. Menghadapi situasi internasional demikian, hendaknya di usahakan agar

Gerakan Non-Blok meningkatkan peranannya untuk :

a. Memperluas ruang lingkup “détente” keseluruh penjuru dunia sehingga

suasana “détente” tidak hanya terbatas kepada kedua kekuatan besar

didunia dan tidak hanya berlaku dikawasan tertentu saja.

b. Mempercepat …
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b. Mempercepat berakhirnya kolonialisme, rasialisme dan apartheid di

dunia, terutama di Afrika bagian Selatan ;

c. Menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dengan jalan damai,

saling menghormati kedaulatan masing-masing dan prisip non-

intervensi mengenai masalah dalam negeri suatu negara.

3. Mengenai perselisihan diantara sesama anggota Gerakan Non-Blok dalam

sesuatu kawasan (regional) atau sub-regional, atau yang besifat bilateral,

Delegasi Republik Indonesia menganjurkan agar persoalan tersebut

diselesaikan lebih dahulu oleh pihak-pihak yang terlibat sendiri dan

bilamana perlu tingkat kawasan (regional) atau sub-regional yang

bersangkuan.

4. Di daIam masalah Timor Timur Delegasi Republik Indonesia hendaknya ;

a. Secara maksimal mengusahakan agar masalah Timor Timur tidak

disinggung dalam perdebatan umum maupun didalam Deklarasi ;

b. Secara minimal mengusahakan agar sebanyak mungkin negara-negara

menyokong pendirian Indonesia, baik dengan menentang maupun

dengan menyatakan "reservation" terhadap disinggungnya Timor Ti-

mur dan dimasukkanya referensi kepada Timor Timur ;

c. Mengambil langkah-langkah pangamanan untuk mencegah

kemungkinan hadirnya oknum-oknum FRETILIN di Havana selama

Konferensi berlangsung.

5. Mengenai masalah usul pembekuan keanggotaan Mesir dalam Gerakan Non-

Blok yang diprakarsai oleh beberapa negara Arab radikal dan masalah

pertentangan di antara kelompok radikal dan kelompok moderat yang dapat

mengancarn parsatuan, kesatuan, serta kesetiakawanan. Gerakan Non-Blok,

Delegasl Republik Indonesia hendaknya dapat menegaskan sikap

Pemerintah Republilk Indonesia sebagai berikut ;

a. Indonesia …
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a. Indonesia membedakan sifat gerakan Non-Blok dari Liga Arab dan,

Organisasi Konferensi Islam. Liga Arab menangani persoalan-

persoalan di lingkungan negara-negara Arab dan Konferensi Islam

menonjolkan solidaritas Islam, sedangkan Gerakan Non-Blok,

mendasarkan kegiatan-kegiatannya, atas pearjuangan sebagai kekuatan

bebas dan terlepas dari pengaruh kedua kekuatan besar di dunia untuk

mewujudkan Tata Dunia Baru.

b. Mengenai penolakain sebagian besar negara-negara Arab terhadap

Perjanjian Damai Mesir-Israel, lndonesia menganggapnya sebagai

masalah Intern Arab dan bersikap tidak memihak (non-lnvolvement,)

c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Indonesia tidak

dapat menyetujui pembekuan keanggotaan Mesir dalam Gerakan Non-

Blok. Disamping Itu pembekuan keanggotaan Mesir tersebut malah

akan memperlemah Gerakan Non-Blok. Tindakan pembekuan

hendaknya didasarkan pada kriteria yang jelas ;

d. Mengingat persoalan ini merupakan hal yang sangat peka tanpa

meninggalkan pokok-pokok pendirian di atas, Delegasi Republik

Indonesia hendaknya bersikap hati-hati agar tidak merugikan

kepentingan Republik Indonesia terhadap Timor Timur secara

keseluruhan.

6. Masalah lain yang perlu memperoleh perhatian Delegasi Republik

Indonesia, adalah masalah wakil Kampuchea sepanjang mengenai masalah

siapa yang berhak mewakili Kampuchea di dalam Sidang-sidang Non-Blok,

hendaknya Delegasi Republik Indonesia dapat menegaskan sikap

Pemerintah Republik lndonesia sebagai berikut ;

a. Indonesia dan negera-negara ASEAN hingga kini masih mengakui

Pemerintah “Democratic Kampuchea” ;

b. Mendukung …
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b. Mendukung kepurusan Biro Koordinasi di New York dalam rangka

persiapan pertemuan di Colombo mengenai prosedur penyampaian

undangan melalui wakil-wakil Pemerintah negara-negara anggota Non-

Blok di PBB (Kampuchea hingga kini di PBB masih di wakili oleh

Pemerintah “Democratic Kampuchea” di bawah Pol Pot) ;

c. Oleh karena pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia belum

melihat alasan untuk merubah sikap tersebut, maka hendaknya di

usahakan agar wakil Democratic Kampuchea tetap menduduki

tempatnya di Havana, setidak-tidaknya memperoleh status yang sama

seperti pada Pertemuan Biro Koordinasi Colombo yang lalu ;

7. Mengenai masalah-masalah yang menyangkut kawasan Asia Tenggra dan

kepentingan ASEAN lainnya Delegasi Republik Indonasia hendaknya

mengadakan konsultasi yang erat dengan Delegasi-delegasi Malaysia dan

Singapura dalam rangka peningkatan semangat dan solidaritas ASEAN.

Khusus mengenai keinginan Phlipina untuk turut dalam Gerakan Non-Blok

sebagai peninjau, agar hal ini di pertimbangkan bersama-sama dengan cara

yang sebaik-baiknya dengan memperhatikan situasi dan kondisi di dalam

pesidangan.

B. BIDANG EKONOMI.

1. Dalam usaha untuk mewujudkan Tata Ekonomi Internasional Baru, Delegasi

Republik Indonesia hendaknya memelihara dan meningkatkan peranan

Gerakan Non-Blok untuk menciptakan tata hubungani ekonomi

Internasional yang lebih seimbang, dan memperluas partisipasi negara-

negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan mengenai

masalah-masalah ekonomi dunia.

2. Mengingat …
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2. Mengingat hasil-hasil atau kemajuan yang dicapai dalam berbagi

perundingan internasional antara negara-negara maju dan negara-negara

berkembang masih sangat terbatas, maka usaha-usaha untuk memperoleh

komitmen politik dari negara-negar maju perlu ditingkatkan, khususnya

yang menyangkut perombakan struktur pasar internasional bagi komoditi

negara-negara berkembang (Program Komoditi Terpadu dengan Dana

Besar), perbaikan perdagangan internasional barang-barang non-komoditi,

perombakan hubungan industri internasional ke arah peningkatan hubungan

produksi, peningkatan dan perbaikan persyaratan bantuan keuangan ke

negara-negara berkembang serta peningkatan pengalihan dan kemampuan

teknologi dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang ;

3. Indonesia, bersama dengan negara-negara berkembang lainnya hendaknya

terus mengusahakan penghapusan dari tindakan-tindakan ekonomi oleh

negara-negara maju, terutama yang menjurus ke arah protektonisme,yang

secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan negara-

negara berkembang serta menimbulkan hambatan bagi usaha-usahanya

dalam mencipatakan hubungan ekonomi internasional yang lebih adil dan

seimbang.

4. Indonesia sependapat dengan pendirian usaha untuk mengatasi masalah-

masalah ekonomi dunia, khususnya yang berupa inflasi, pengangguran dan

resesi yang dihadapi oleh masyarakat Internasional terutama oleh negara-

negara maju, hanya akan dapat di selesaikan dengan melalui perombakan

stuktural dari hubungan ekonomi internasional yang ada ; penyelesaian

secara terbatas dan Non struktural tidak akan dapat menyelesaikan

pemasalahan ekonomi dunia secara tuntas ;

5. Didalam …
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5. Didalam menghadapi usaha-usaha Internasional yang sedang berjalan,

seperti penyusunan strategi Pembangunan Internasional Baru, gagasan

internasional dibidang energi, serta konferensi-konferensi internasional yang

akan diadakan (Konferensi PBB tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

bagi Pembangunan, Konferensi PBB tentang sumber-sumber energi baru

dan yang dapat di perbaharui serta sidang Khusus Majelis Umum PBB pada

tahun 1980), hendaknya terus diadakan penggalangan kesatuan pendapat dan

penyusunan posisi bersama diantara negara-negara berkembang .

6. Untuk meningkatkan kemandirian bersama dan memperkuat posisi

berunding dari negara-negara berkembang, Indonesia hendaknya terus

mengusahakan pelaksanaan dari Program Kerjasama di antara negara-negara

Non-Blok dan negara-negara berkembang lainnya sebagaimana telah di

gariskan dalam Rencana Aksi Colombo.

Dalam hubungan ini, Delegasi Republik Indonesia hendaknya

mengusahakan agar pelaksanaan program kerjasama tersebut dapat

memberikan manfaat langsung kepada kepentingan nasional .

IV. HAL-HAL LAIN

1. Masalah-masalah lain yang tidak dicantumkan dalam Petunjuk ini, termasuk hal-

hal khusus yang timbul dalam tiap-tiap mata acara, Konferensi Tingkat Tinggi

ke-VI ini, Ataupun masalah-masalah lain yang timbul dalam persidangan,

diserahkan keputusannya kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia, sedapat

mungkin setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden.

2. Dalam …
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2. Dalam waktu satu bulan setelah tiba kembali di Jakarta, Delegasi Republik

Indonesia supaya menyampaikan laporan lengkap tentang hasil-hasil Konferensi

tersebut kepada Presiden.

Jakarta, 23 Agusus 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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