
LEMBAR KERJA KELOMPOK 

NAMA KELOMPOK : Kelompok 1 PBB 

MATERI KELOMPOK : PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa ) 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1. Angelica Ohbert Pratama  

2. Bimaris Tranoya L. 

3. Cicilia Hendri Y. 

4. Eldico Tjandra 

Materi Organisasi Internasional setiap Kelompok: 

KELOMPOK 1 : PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA 

Berikut ini pertanyaan yang harus didiskusikan setiap kelompok! 

1. Apakah Organisasi Internasional tersebut?  

2. Apa dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi internasional tersebut? 

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

internasional tersebut? 

4. Bagaimana peran yang dilakukan Indonesia melalui organisasi internasional tersebut? 

5. Bagaimana peran organisasi internasional tersebut terhadap Indonesia? 

Jawab  

1. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) 

PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 

untuk mendorong kerja sama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga 

Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah perang dunia ke dua untuk mencegah terjadinya 

konflik-konflik serupa. Pada saat mendirikan PBB memiliki 51 negara anggota saat 

ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi inernasional, 

dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagaipegamat permanen yang 

mempunyai kantor di markas besarPBB, dan ada juga yang hanya bersatu sebagai 

pengamat. Markas besar PBB di Wilayah Internasional di NewYork City. Pendirian 

penandatanganan piagam PBB 26 Juni 1945 dan mulai berlaku pada 24 oktober 

1945. 

2. Dampak Positif Indonesia jadi anggota PBB  

 Pulihnya hubungan Indonesia dengan Malaysa, Thailand, Filipina dan sejumlah 

negara lainnya yang renggang akibat konflik orde lama. 

 PBB banyak memberikan bantuan kepadanegara yang menjadi anggotany. 

 PBB ikut andil dalam misi pembalian Irian Barat ke Indonesia. 



 PBB ikut menyelesaikan pertikaian anatra Indonesia dan Belanda. 

 

3. Dampak negative yang diperoleh Indonesia jika tidak bergabung di PBB 

 Indonesia merasa dikucilkan oleh negara-negara lain khususnya Asia Afrika 

 Perkembangan Indonesia terhambat 

 Indonesia tidak mendapat hak-hak dar PBB 

 Ketidakstabilan ekonomi dan keamanan 

 Indonesia terlepas dari kerja sama multilateral (dua negara atau lebih) 

 Klau Indonesia tidak bergabung lagi dengan PB maka hubungan Indonesia dengan 

negara lain tidak lancar. 

4. Peran Indonesia melalui PBB 

 Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika yang menghasilkan 

Dasasila Bandung. 

 Indonesia menjadi pelopor pencetusan ZOFTAN dan SEANWFZ. 

 Indonesia menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN dan Gerakan Non 

Blok. 

 Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian 

dunia seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan , menyumbang 

lebih dari 1000 personel pasukan yang tersebar di berbagai negara di dunia serta 

pengiriman beberapa kontingen pasukan garuda di beberapa wilayah negara-

negara di dunia. 

 Pada tahun 1971,Indonesia diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk 

menjadi presiden di majelis umum PBB. 

 Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota dewan keamanan PBB , yaitu periode 

tahun 1974-1975,1995-1996,dan 2007-2008. 

 Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai angota dewan ekonomi dan sosial PBB . 

2 kali sebagai presiden dan dewan ekonomi dan social PBB,serta 2 kali sebagai 

wakil presiden dan dewan tersebut. 

 Indonesia terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan satu 

kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari dewan tersebut. 

 Pada tahun 1984, Indonesia menggunakan bantuan berupa beras melalui FAO 

yang diberikan kepada Ethiopia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan. 

 Pada tahun 1995, sebagai anggota PBB Indonesia membantu dalam menampung 

para pengungsi yang berasal daari Vietnam di Pulau Galang. 

 Pada tahun 1989, sebagai anggota PBB Indonesia berhasil membantu 

menyelesaikan konflik di Kamboja. 

 Sebagai anggota PBB, Indonesia berperan menjadi moderator atas penyelesaian 

konflik yang terjadi di Filipina dan Moro National Front Lebanon (MNKL) yang 

menguasai Mindanau Selatan. 



5. Peran PBB ke Indonesia 

 PBB membantu menyelesaikn perselisihan antara Indonesia dan Belanda melalui 

KTN dan UNCI 

 PBB membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai 

masalah Irian Barat 

 UNICEF bekerja sama dengan Indonesia untuk mendapatkan Obat-obatan dan 

susu 

 WHO bekerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat 

Indonesia. 

 FAO bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pertanian dan makanan. 

 

 


