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Abstract:

PBB sebagai sebuah organisasi internasional terbesar di dunia, sudah pasti memiliki tujuan dan renc

yang telah disusun dan ditujukan untuk masyarakat di seluruh dunia. Program-program yang dikelua

PBB sebagian besar merupakan program yang berfokus pada pembangunan yang ditujuka

meningkatkan kesejahteraan manusia di seluruh dunia, seperti MDG’s dan SDG’s. Dalam upa
mengenalkan program-program tersebut kepada khalayak dunia, PBB mengangkat duta-duta dari

public figure yang kemudian diberi gelar sebagai United Nations Goodwill Ambassadors. Selain United
Goodwill Ambassadors yang ditunjuk dari kalangan public figure, PBB juga masih mengangkat duta
diambil dari tokoh-tokoh animasi. Tokoh-tokoh animasi tersebut adalah Tinker Bell, Angry Birds

Wonder Woman. Penelitian ini akan membahas mengenai alasan PBB mengangkat tokoh fiksi animas

duta PBB untuk mengenalkan program tujuan pembangunan MDG’s dan SDG’s. Metode penelit

digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah metode penelitian kualitati

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (library research) dan jenis d

diperoleh adalah data sekunder (Secondary Data). Data sekunder tersebut kemudian dianalis
eksplanasi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.Hasil penelitian me

bahwa penunjukan tokoh animasi seperti Tinker Bell, Angry Birds Red dan Wonder Woman sebagai d

merupakan suatu bentuk propaganda persuasif yang diambil oleh PBB dalam rangka untuk men

beberapa tujuan pembangunan yang tercantum dalam tujuan pembangunan MDG’s dan SDG’s kepada

seluruh dunia. Tokoh-tokoh animasi tersebut dipilih karena dianggap mempunyai karakter yang sesua

pesan dari tujuan pembangunan yang diwakili oleh mereka sebagai duta. Alasan lain diangkatnya tokoh

sebagai duta PBB karena PBB ingin menjangkau sasaran publik yang lebih luas dalam rangka men

tujuan pembangunan MDG’s dan SDG’s, sasaran tersebut adalah anak-anak di seluruh dunia. S

popularitas yang dimiliki oleh tokoh-tokoh animasi yang menjadi duta PBB menjadi alasan l
melatarbelakangi diangkatnya Tinker Bell, Angry Birds Red dan Wonder Woman sebaga duta PBB.
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