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PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) 

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 

tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama Internasional. Badan ini merupakan 

pengganti Liga Bangsa-bangsa dan didirikan setelah perang dunia II untuk mencegah terjadinya 

konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota ; saat ini terdapat 193 

anggota. Selain negara anggota,beberapa organisasi internasional , dan organisasi  antar-negara 

mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai jabtor di Markas besar PBB, dan 

ada juga yang hanya berstatus sebagai  pengamat.  

Tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan 

mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, 

membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi , sosial, budaya, dan 

lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan, bersama terhadap negara yang 

membahayakan perdamaian dunia dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi 

kelaparan,bencana alam, dan konflik bersenjata. 

 

Dampak positif yang diperoleh indonesia melalui PBB 

1. Indonesia diakui sebagai negara yang punya kontribusi nyata bagi perdamaian dunia 

2. Indonesia lewat organisasi PBB ini akan mendapatkan mandat menyelesaikan konflik-

konflik didunia dengan jalan damai 

3. Indonesia bisa memperjuangkan agenda kemanusiaan seperti masalah pengungsi, 

pemberantasan terorisme, tata kelola pemerintahan, isu kesehatan , dan hak 

pembangunan, kemudian mewujudkan kesetaraan gender. 

4. Kesempatan lebih luas bagi Indonesia untuk menunjukkan pengaruhnya di arena 

Internasional  

5. Berbagai kepentingan nasional juga dapat diproyeksikan ke dunia Internasioal dan 

regional guna mengantisipasi dan mencegah berbagai bentuk intervensi Negara lain yang 

dapat mengganggu kedaulatan Indonesia. 

6. Indonesia dapat ikut menentukan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB termasuk 

usulan konsep-konsep resolusi PBB yang dapat lebih berpihak kepada kepentingan 

global dibanding kepentingan sekelompok kecil negara. 



7. Indonesia dipercaya dapat menyelesaikan ancaman teror dan juga menyelesaikan 

separatism dunia akan lebih percaya kepda pemerintahan Indonesia dibandingkan 

kelompok terror atau kelompok separatism. 

 

Dampak negatif yang diperoleh Indonesia jika tidak tergabung dalam PBB 

1. Indonesia tidak mendapat hak-hak dari PBB 

2. Indonesia merasa dikucilkan oleh negara-negara lain 

3. Perkembangan Indonesia terhambat 

4. Ketidakstabilan ekonomu dan keamanan 

 

Peran yang dilakukan Indonesia melalui PBB 

1. Sebagai anggota PBB, Indonesia berhasil menyelenggarakan KAA yang menghasilkan 

Dasasila Bandung. 

2. Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi pelopor pencetusan ZOFTAN dan SEANWFZ 

3. Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN dan 

GNB. 

4. Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia, 

seperti: 

 Pengiriman kontingen Indonesia  di Lebanon Selatan 

 Menyumbang lebih dari 1000 personal pasukan yang tersebar di berbagai negara 

di dunia. 

 Pengiriman beberapa kontingen pasukan garuda di beberapa wilayah negara-

negara di dunia :  

 Mengirimkan Pasukan Garuda I (1957) sebagai pasukan  pemelihara 

perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang Arab Israel 

 Mengirimkan Pasukan Garuda II dan III (1960) sebagai pasukan 

pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang saudara di 

Kongo. 

 Mengirimkan Pasukan Garuda XIV (1993) sebagai pasukan pemelihara 

perdamaian  PBB di Bosnia. 

 Mengirimkan Pasukan Garuda XXVI-C2 (2010) sebagai pasukan 

pemelihara perdamaian PBB di Lebanon Selatan. 

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

menjadi presiden di Majelis Umum PBB. 

6. Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu periode 

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

7. Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan ekonomi dan sosial PBB , 2 kali 

ditujukan sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan sosial PBB,serta 3 kali sebagai 

wakil presiden dari wakil tersebut  



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

ditunjuk sebagai wakil presiden periode 2009-2010 

9. Pada tahub 1984, Indonesia mengirin bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan 

untuk Ethiopia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan 

10. Pada tahun 1995, sebagai anggota PBB Indonesia membantu dalam menampung para 

pengubgsi yang berasal dari Vietnam di pulau Gulang. 

11. Pada tahun 1989, sebagai anggota PBB Indonesia berhasil membantu menyelesaikan 

konflik yang terjadi di Kamboja. 

12. Sebagai anggota PBB, Undonesia berperan menjadi mediator atas penyelesaian konflik 

yang terjadi antara filipina dan MNFL yang menguasai Mindanau Selatan. 

Peran PBB terhadap Indonesia 

1. PBB membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda pada masa 

perjuangan kemerdekaan melalui pembentukkan KTN dan UNCI. 

2. PBB membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai 

masalah Irian Barat (sekarang Papua) dalam perselisihan tersebut, PBB membentuk 

UNTEA atau pemerintahan sementara PBB untuk Irian Barat. 

3. UNICEF bekerja sama dengan Indonesia untuk mendapatkan obat-obatan dan susu. 

Selain itu, dibentuk pula balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) yang searah dengan 

kegiatan UNICEF. 

4. WHO bekerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia 

melalui PUSKESMAS dan program KB melalui BKKBN. 

5. FAO bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pertanian dan makanan sehingga 

Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1984. 

6. UNESCO bekerja sama dengan Indonesia di bidang pendidikan, pengetahuan , dan 

kebudayaan. Di bidang kebudayaan , misalnya pemugaran Candi Borobudur dan Candi 

Prambanan telah mendapatkan bantuan dari UNESCO. 

 

 

 


