
LEMBAR KERJA KELOMPOK 

NAMA KELOMPOK    : 1 

MATERI KELOMPOK : PBB 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1) Irawan Kurnia (11) 

2) Lionardo Husin (16) 

3) Michael Hendri (17) 

4) Yintopo Kotjik Kotan (31) 

Materi Organisasi Internasional setiap Kelompok : 

KELOMPOK 1 : Perserikatan Bangsa-Bangsa KELOMPOK 5 : APEC 

KELOMPOK 2 : ASEAN KELOMPOK 6 : OPEC 

KELOMPOK 3 : Gerakan Non Blok KELOMPOK 7 : OKI 

KELOMPOK 4 : Konferensi Asia Afrika KELOMPOK 8 : AFTA 

 

Berikut isi pertanyaan yang harus didiskusikan setiap kelompok! 

1. Apakah organisasi internasional tersebut ? (meliputi pengenalan organisasi internasional 

sesuai dengan materi yang didapatkan masing-masing kelompok) 

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) 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 mendirikan, PBB memiliki 51 negara 

anggota dan kini akhirnya terdapat 193 anggota. 

2. Dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui PBB : 

 Pulihnya hubungan Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Filipina, dan Negara 

lain yang renggang akibat konflik orde lama 

 PBB banyak memberi bantuan kepada Negara yang menjadi anggotanya 

termasuk Indonesia 

 PBB ikut andil dalam misi pengembalian Irian Barat ke Indonesia 



 PBB ikut membantu dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan 

Belanda 

3. Dampak negatif Indonesia yang diperoleh Indonesia jika tidak tergabung dalam PBB : 

 Indonesia dikucilkan oleh Negara-negara khususnya Asia Afrika 

 Tidak mendapat hak-hak yang didapat anggota PBB, seperti perlindungan dari 

agresi, dll 

 Tidak dapat ikut serta dalam General Assembly (pertemuan tahunan) yang dimana 

menghasilkan banyak keputusan 

 Terjadi ketidakstabilan ekonomi dan keamanan 

 Perkembangan Indonesia menjadi terhambat dibandingkan dengan Negara-negara 

lain yang tergabung dalam PBB 

4. Peran yang dilakukan Indonesia melalui PBB : 

 Indonesia terlibat dalam misi perdamaian dunia PBB dengan mengirimkan 

pasukan Garuda 

 Sebagai anggota PBB, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia 

Afrika yang menghasilkan dasasila Bandung 

 Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya 

ASEAN dan Gerakan Non Blok 

 Sebagai anggota PBB, Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi 

yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang 

 Sebagai anggota PBB, Indonesia membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di 

Kamboja 

5. Peran PBB terhadap Indonesia : 

 PBB membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda pada 

masa perjuangan kemerdekaan melalui pembentukan KTN dan UNCI 

 PBB membantu menyelesaikan sengketa Irian Barat 


