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UN75: Masa Depan Yang Kita Inginkan, PBB Yang Kita Butuhkan 

Di tengah pandemi COVID-19, konsultasi lintas negara PBB mengungkapkan ajakan 

untuk bertindak atas ketidaksetaraan, perubahan iklim dan solidaritas. 

 

Pada Januari 2020, Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan konsultasi berskala global untuk menandai 

hari jadinya yang ke-75. Melalui survei daring dan dialog, PBB menanyakan publik tentang harapan dan 

kecemasan mereka untuk masa depan. Konsultasi ini mewakili upaya paling ambisius PBB hingga saat ini 

untuk memahami harapan kerja sama internasional, khususnya dengan PBB. Upaya ini juga merupakan 

survei terbesar tentang prioritas pemulihan global dari pandemi COVID-19.  

Pada 21 September 2020, lebih dari satu juta orang dari semua negara dan semua lapisan masyarakat 

telah ikut serta. Jawaban mereka memberikan wawasan unik tentang apa yang diinginkan publik pada 

masa yang penuh tantangan ini. Hasil survei dirilis hari ini, bertepatan dengan peringatan resmi Sidang 

Majelis Umum PBB ke-75, yang diadakan di bawah slogan: masa depan yang kita inginkan, PBB yang kita 

butuhkan. Berikut temuan utama dari survei: 

 

Aksi prioritas 

• Responden dari wilayah, usia dan kelopok sosial yang berbeda-beda memiliki prioritas masa 

depan yang kompak. 

 

• Di tengah krisis COVID-19, prioritas utama bagi sebagian besar responden adalah peningkatan 

akses ke layanan dasar kesehatan, air bersih, sanitasi, dan pendidikan, diikuti oleh solidaritas 

internasional yang lebih kuat dan dukungan kepada mereka yang terkena dampak paling 

besar. Ini termasuk mengatasi ketidaksetaraan dan membangun kembali ekonomi yang lebih 

inklusif. 

 

• Hasil survei menyatakan bahwa kekhawatiran utama responden untuk masa yang akan datang 

adalah krisis iklim dan perusakan lingkungan alam. Prioritas lainnya termasuk: hak asisi 

manusia, penyelesaian konflik, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan korupsi. 

Persepsi terhadap PBB 

• Lebih dari 87% responden percaya kerja sama skala global sangat penting untuk menghadapi 

tantangan masa kini, dan bahwa pandemi telah membuat kerja sama internasional menjadi lebih 

tinggi urgensinya. 



• Tujuh puluh lima tahun setelah didirikan, enam dari 10 responden percaya bahwa PBB telah 

membuat dunia lebih baik dan 74% melihat PBB sebagai ‘peran penting’ dalam mengatasi 

tantangan di masa yang akan datang. 

 
 

• Namun, responden ingin PBB berubah dan berinovasi: menjadi lebih inklusif terhadap 

keragaman pelaku di zaman moden dan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif. 

 

“Sepanjang tahun peringatan ini, kami telah terlibat dalam percakapan global. Dan hasilnya sangat luar 

biasa. 

Orang-orang berpikir hebat - mereka juga menyatakan keinginan yang kuat untuk solidaritas global dan 

bekerja sama skala internasional. Sekaranglah waktunya untuk menanggapi aspirasi ini dan 

merealisasikan tujuan tersebut. Di tahun peringatan 75 tahun ini, kita menghadapi momen 1945 lagi. Kita 

harus hadapi momen tersebut, menunjukkan persatuan tidak seperti sebelumnya untuk mengatasi 

keadaan darurat saat ini, dan membuat dunia bergerak, bekerja dan menjadi makmur lagi, sambil 

menjunjung visi Charter. " – Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres 

 

Laporan lengkap dan materi pers lainnya: https://www.un.org/un75/presskit  

Bergabunglah dengan dialog global: www.un75.online  
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Latar Belakang 

• Pada Januari 2020, Sekretaris-Jenderal PBB meluncurkan inisiatif UN75, bukan sebagai perayaan, 

tetapi sebagai percakapan terbesar di dunia tentang tantangan global saat ini, dan kesenjangan 

antara masa depan yang kita inginkan dan ke mana kita menuju jika tren saat ini terus berlanjut. 

 

• Sekretaris-Jenderal melihat UN75 sebagai kesempatan bagi PBB untuk mendengarkan orang-

orang yang dilayaninya dan mengidentifikasi prioritas dan saran mereka untuk meningkatkan 

kerjasama global. UN75 dimulai untuk lebih memahami harapan dan ketakutan orang-orang 

akan masa depan, mengundang publik untuk membayangkan masa depan yang mereka inginkan 

dan menyumbangkan ide tentang cara mewujudkannya, membangun dunia yang lebih baik dan 

lebih berkelanjutan untuk semua. 

 

• Melalui survei formal dan informal, dan dialog yang diadakan di seluruh dunia, upaya ini 

dimaksudkan untuk memperhatikan kecemasan global dan mendapatkan pandangan dari 

seluruh dunia tentang jenis kerja sama global yang diperlukan. Itu juga dimaksudkan untuk 

membayangkan kembali peran apa yang mungkin dimainkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam 

membantu mengatasi tantangan global kita. 

 

• Karena pandemi membuat pertemuan tatap muka menjadi tantangan di banyak bagian dunia, 

inisiatif tersebut meningkatkan upayanya untuk menjangkau orang-orang secara daring, 

memperluas survei pendek (satu menit) dan jangkauan media sosial untuk mengalihkan dialog ke 

dunia maya. Pada saat yang sama, PBB juga memberi perhatian khusus untuk menjangkau 

mereka yang tidak memiliki akses internet seperti bekerja sama dengan kantor PBB dan mitra 

lainnya di lapangan, dan melalui komunikasi telepon dan SMS. 

 

• Hingga saat ini, survei ini merupakan survei global terbesar dan paling beragam tentang prioritas 

dunia pasca-COVID. 

 

• Hingga saat ini, lebih dari 1 juta orang telah mengikuti survei di semua Negara Anggota dan 

Pengamat PBB dan lebih dari 1.000 dialog telah diadakan di 82 negara di seluruh dunia. Selain 

itu, 50.000 orang dari 50 negara berpartisipasi dalam survei independen oleh Edelman dan Pew 

Research Center. Analisis media sosial dan tradisional dilakukan oleh kecerdasan buatan 

dilakukan di 70 negara, bersama dengan pemetaan penelitian akademis dan kebijakan di semua 

wilayah. 

 

• Bersama-sama, mereka mewakili upaya PBB yang paling ambisius untuk membangun kesadaran 

masyarakat dan mendengar dari masyarakat tentang prioritas mereka dan solusi yang disarankan 

untuk menghadapi tantangan global, sekaligus memberikan wawasan unik tentang masa depan 

yang kita inginkan dan PBB yang kita butuhkan. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut dan / atau untuk meminta wawancara, silakan hubungi Lisa Laskaridis 

(lisa.laskaridis@un.org) 

 
  


