
Kelompok 1 : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

 Apakah Organisasi Internasional tersebut? (meliputi pengenalan organisasi internasional 

sesuai dengan materi yang didapatkan masing-masing kelompok) 

Jawab : 

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 dan saat ini 

terdapat 193 anggota. 

 Tujuan utama PBB adalah  

(1) menjaga perdamaian dan keamanan dunia,  

(2) memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan 

hak asasi manusia,  

(3) membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, 

dan lingkungan,  

(4) menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang 

membahayakan perdamaian dunia,  

(5) menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik 

bersenjata. 

 

 Apa dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi internasional tersebut? 

Jawab :  

1. Pulihnya hubungan Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Thailand dan sejumlah negara 

lainnya yang renggang akibat konflik Orde Lama. 

2. PBB banyak memberikan bantuan kepada negara yang menjadi anggotanya. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_internasional
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Liga_Bangsa-Bangsa
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II


3. PBB ikut andil dalam penyelesaian konflik Irian Barat. 

4. PBB ikut andil dalam menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda. 

 

 Apa dampak negatif yang diperoleh Indonesia jika tidak bergabung dalam organisasi 

 internasional tersebut? 

1. Saat terjadi perang ataupun masalah keamanan, Indonesia tidak akan mendapat  

Keuntungan atau bantuan dari PBB. 

2. Tidak adanya perlindungan sosial yang dilindungi PBB di Indonesia. 

3. Masalah yang dialami Indonesia dengan negara lain akan sulit diselesaikan tanpa bantuan 

dari PBB. 

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

 Sebagai anggota PBB, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensia Asia 

Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung. 

 Secara langsung, Indonesia mengirim pasukan Garuda atau kontingen Garuda 

(KONGA) sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian 

dunia. 

 Pada tahun 1995, sebagai anggota PBB Indonesia membantu dalam menampung 

para pengungsi yang berasal dari pulau Vietnam di Pulau Galong. 

 Pada tahun 1984, Indonesia mengirimkan bantuan berupa beras melalui FAO 

yang ditujukan untuk Ethiopia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan.  

 Sebagai anggota PBB, Indonesia berperan menjadi mediator atas penyelesaian 

konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro National Front Liberation (MNFL) 

yang menguasai Mindanau Selatan. 

5. Bagaimana peran organisasi internasional tersebut terhadap Indonesia? 

 PBB membantu menyelesaikan masallah Indonesia dan Belanda pada masa 

perjuangan kemerdekaan melalui pembentukan KTN (Komisi Tiga Negara)  dan 

UNCI (United Nations Commission For Indonesia). 

 PBB membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai 

masalah Irian Barat. Dengan cara membentuk UNTEA ( United Nations 

Temporary Executive Authority) dan pemerintah sementara untuk irian barat. 


