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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan situasi hubungan internasional salah satunya ditandai 

dengan munculnya berbagai kerjasama internasional. Kerjasama diperlukan oleh 

Negara-negara di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan terlebih untuk 

meningkatkan kemajuan dan perkembangan negaranya, karena semua negara di 

dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Negara bergantung dengan negara lainnya 

untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Sehingga keadaan saling ketergantungan 

ini membutuhkan kerjasama. Kerjasama dilakukan oleh negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan bangsanya dengan prinsip saling percaya, 

menghargai dan saling menghormati. Kesejahteraan ini dapat dimulai dari 

berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, budaya, keamanan, 

pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Sehingga berbagai macam 

kerjasama internasional berangkat dari bidang yang bermacam-macam dengan 

satu tujuan yakni untuk kesejahteraan bangsanya.  

 Salah satu kerjasama yang tumbuh dan dikelola dengan baik dalam 

lingkup negara-negara berkembang adalah Kerjasama Selatan-Selatan. KSS 

adalah kerjasama antar negara-negara berkembang untuk pembangunan negara 

melalui ekonomi dan juga teknis. Kerjasama Selatan-Selatan berangkat dari 

kekecewan negara-negara berkembang dengan model konvensional kerjasama 

yang ditawarkan oleh negara maju dimana kesepakatan-kesepakatannya 
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cenderung lebih mempresentasikan kepentingan negara-negara maju dan kurang 

memeperhatikan kepentingan negara-negara berkembang. KSS dilatarbelakangi 

oleh krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi tahun 2008, meluasnya 

kemiskinan dan krisis pangan, perubahan iklim dan daya dukung lingkungan 

seperti terjadinya bencana alam yang tidak menentu dan ancaman keamanan lintas 

negara.1 

Kondisi-kondisi inilah yang melatarbelakangi negara-negara berkembang 

untuk saling bekerjasama melaksanakan pembangunan Negara. Selain itu  

kemajuan perekonomian negara-negara berkembang  membuat negara-negara 

berkembang yakin untuk mengandalkan kemampuan mereka sendiri dengan 

saling membantu dan berbagi dengan sesama negara-negara berkembang dalam 

memenuhi kepentingan nasionalnya. 

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerjasama antara Negara 

berkembang untuk mencari solusi atas tantangan bersama di bidang pembangunan 

dengan latar belakang sejarah, geografi, dan tantangan yang sama. Kerjasama ini 

mendorong kerjasama teknis dan ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara 

berkembang dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbagi praktik 

terbaik serta melakukan diversifikasi2 dan memperluas pilihan pembangunan dan 

hubungan ekonomi mereka. Kerjasama Selatan-Selatan adalah sarana kuat untuk 

membangun kemitraan baru dan menciptakan bentuk saling ketergantungan dan 

                                                             
1Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Bidang Interregional, 2011, Kajian Membangun 
Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia Secara Berkelanjutan, hal. 1-2, dalam 
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011%5Ckajian%5Cpkrb%5CSelatan-
Selatan_PKRB%2711.pdf , diakses 13 April 2015, pkl.20.25 
2diversifikasi/di·ver·si·fi·ka·si/ /divérsifikasi/ n1 penganekaragaman; 2Ek penganekaan usaha 
untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi; 

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011%5Ckajian%5Cpkrb%5CSelatan-Selatan_PKRB%2711.pdf
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011%5Ckajian%5Cpkrb%5CSelatan-Selatan_PKRB%2711.pdf


3 
 

tata kelola pemerintah yang lebih demokratis dan setara.3 Bogota Statement tahun 

2010 mengatakan bahwa: 

 “Kerjasama Selatan-Selatan adalah ekspresi kolaborasi nasional 
dan kepentingan bersama antara negara-negara mitra di tingkat 
global, regional, dan negara. Kerjasama Selatan-Selatan adalah 
proses historis dengan karakteristik unik, yang mencerminkan 
solidaritas, penyesuaian dengan konteks lokal dan kapasitas, dan 
mempromosikan kerjasama saling menguntungkan dan win-win 
outcomes  dalam kemitraan horizontal. Kerjasama Selatan-
Selatan bukanlah pengganti tetapi pelengkap kerjasama 
pembangunan Utara-Selatan, dengan aksi kerjasama Triangular 
sebagai jembatan antara Kerjasama Selatan-Selatan dan Utara-
Selatan.”4 

 

Ditinjau dari sejarah perkembangan kerjasama pembangunan ini, semangat 

kerjasama pembangunan antar  negara berkembang sudah ada sejak tahun 1960an 

pasca PD II. Namun KSS ini baru menjadi sorotan seiring dengan kemajuan 

negara-negara berkembang dalam memajukan perekonomian dunia dan juga 

adanya kekeceweaan negara berkembang akan model konvensional kerjasama 

pembangunan.5 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Unit Kerjasama Selatan-

Selatan untuk memajukan perdagangan dan kolaborasi Selatan-Selatan, dan 

mendefinisikan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai: 

“…South-South cooperation is initiated, organized and managed 
bydeveloping countries themselves; often, Governments play a lead 

                                                             
3 United Nations Development Programme, dalam Shafiah F. Muhibat, dkk, Studi Mengenai 
Implementasi KebijaKan dan Strategi Kemitraan pendanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan 
Triangular , 2014, Center for Strategic and International Studies (CSIS), hal. 15-14, dalam 
http://www.csis.or.id/index.php?option=com_k2&Itemid=816&id=7_f46c6f6d06dfdc0184b5fc14a
1a27d5c&lang=en&task=download&view=item , diakses pada 3 Maret 2015, pkl 13.25 
4 Soemadi D.M. Brotodininggrat, Grand Design Baru Kerjasama Selatan-Selatan, 2012, dalam 
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/170-april-2012/1379-grand-design-baru-kerja-
sama-selatan-selatan.html , diakses pada 3 Maret 2015, pkl.12.45 
5Shafiah F. Muhibat, dkk, Op. Cit, hal. 15, dalam 
http://www.csis.or.id/index.php?option=com_k2&Itemid=816&id=7_f46c6f6d06dfdc0184b5fc14a
1a27d5c&lang=en&task=download&view=item , diakses pada 3 Maret 2015, pkl 13.25 

http://www.csis.or.id/index.php?option=com_k2&Itemid=816&id=7_f46c6f6d06dfdc0184b5fc14a1a27d5c&lang=en&task=download&view=item
http://www.csis.or.id/index.php?option=com_k2&Itemid=816&id=7_f46c6f6d06dfdc0184b5fc14a1a27d5c&lang=en&task=download&view=item
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/170-april-2012/1379-grand-design-baru-kerja-sama-selatan-selatan.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/170-april-2012/1379-grand-design-baru-kerja-sama-selatan-selatan.html
http://www.csis.or.id/index.php?option=com_k2&Itemid=816&id=7_f46c6f6d06dfdc0184b5fc14a1a27d5c&lang=en&task=download&view=item
http://www.csis.or.id/index.php?option=com_k2&Itemid=816&id=7_f46c6f6d06dfdc0184b5fc14a1a27d5c&lang=en&task=download&view=item
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role, with active participation from public- and private-sector 
institutions, non-governmental organizations and individuals. It 
involves different and evolving forms, including  the sharing of 
knowledge and experience, training, technology transfer, financial 
and monetary cooperation and in-kind contributions. South-South 
cooperation can include different sectors and be bilateral, 
multilateral, subregional, regional or interregional in nature.”6 

 

 Berbagai organisasi internasional memberikan definisi yang beragam akan 

kerjasama ini dan hal ini mencerminkan bahwa KSS menjadi salah satu agenda 

internasional. Berbagai perjanjian internasional yang mengaitkan KSS sejak 1978-

2012 yakni, Accra Agenda for Action (2008) dalam Pasal 19 butir b, Nairobi 

Outcome Document of the United Nations High Level Conference on South-South 

Cooperation (2009) Pasal 20 butir b, Bogota Statement Towards Effective and 

Inclusive Development Partnerships (2010) pada Bagian 2 Butir c, Busan 

Partnership for Effective Development Cooperation (2011) Paragraf 30, G20 

Progress report of The Development Working Group (2012) Paragraf 54.7   

Indonesia sendiri memiliki peran penting dalam kerjasama ini. 

Perkembangan dan kemajuan perekonomian Indonesia seperti keanggotaan 

Indonesia dalam G-20 maupun G77 dan masuknya Indonesia dalam kategori 

negara berpenghasilan menengah menjadikan KSS sebagai salah satu instrumen 

Indonesia untuk meningkatkan peran di dunia Internasional.8 Perubahan peran 

Indonesia sebagai negara pemberi/penyedia kerjasama pembangunan atau 

                                                             
6 United Nation Office For South-South Cooperation, What is South-South Cooperation? dalam 
http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html, diakses pada 23 September 2016, pkl. 
21.22 
7 Shafiah F. Muhibat, dkk, Op. Cit, hal. 17-18 
8 Rizki Fiani Prabaningtyas, Arti Penting Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular bagi 
Indonesia, 2012, Institute of International Studies UGM, Vol 7 

http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html
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provider Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara penerima bantuan 

pembangunan dari KSS ini melainkan sebagai negara yang memfasilitasi 

kerjasama dan pemberi bantuan kepada negara berkembang lainnya. 

Kebijakan KSS Indonesia tercantum dalam Jakarta Commitment 2009. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014 yang 

merupakan arah kebijakan pelaksanaan KSS Indonesia secara umum dalam jangka 

waktu 2011-2025.9 Selain RPJM, juga tercantum dalam Blue Print KSS 2011-

2014. 

Blue Print KSST tercantum bahwa kerjasama internasional yang bertujuan 

memastikan berbagai agenda KSS berjalan sesuai dengan keunggulan dan 

prioritas Indonesia.10 Indonesia unggul dan ahli dalam sektor pertanian yakni 

dalam bidang inseminasi buatan dan pelatihan petani. Indonesia juga 

berpengalaman dan ahli dalam program KB (Keluarga Berencana) terbukti dengan 

keberhasilan Indonesia pada tahun 1990an. Sektor unggul lainnya adalah 

pendidikan dalam bentuk beasiswa belajar di Indonesia.11 

Indonesia unggul dalam sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari 

pengalaman Indonesia yang berhasil menangani  kerawanan pangan memperoleh 

penghargaan dari FAO pada tahun 1985. Pengalaman Indonesia ini telah diakui 

                                                             
9 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Bidang Interregional, Op. Cit, hal. I, dalam 
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011%5Ckajian%5Cpkrb%5CSelatan-
Selatan_PKRB%2711.pdf , diakses 13 April 2015, pkl.20.25 
10 M. Faishal Aminuddin, Mengurai Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan (KSST) Indonesia, 
dalam http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/182-diplomasi-januari-2013/1582-mengurai-
cetak-biru-kerjasama-selatan-selatan-dan-triangular-ksst-indonesia.html , diakses pada 12 April 
2015 pkl.22.30 
11 Shafiah F. Muhibat, dkk, Op. Cit, hal.54 

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011%5Ckajian%5Cpkrb%5CSelatan-Selatan_PKRB%2711.pdf
http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011%5Ckajian%5Cpkrb%5CSelatan-Selatan_PKRB%2711.pdf
http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/182-diplomasi-januari-2013/1582-mengurai-cetak-biru-kerjasama-selatan-selatan-dan-triangular-ksst-indonesia.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/182-diplomasi-januari-2013/1582-mengurai-cetak-biru-kerjasama-selatan-selatan-dan-triangular-ksst-indonesia.html
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oleh dunia Internasional dilihat dari banyaknya permintaan kegiatan kerjasama 

dalam pertanian dari negara-negara berkembang lainnya.12 Kementrian Pertanian 

sendiri telah melaksanakan kegiatan KSS sejak tahun 1980-an. Kegiatan KSS 

dalam bidang pertanian ini dapat berupa pelatihan, workshop dan juga bantuan 

alat pertanian, sehingga pada tahun 1996 Indonesia mendapat pengakuan sebagai 

“pivotal country”, yaitu negara yang mempunyai komitmen dalam mendorong 

Kerjasama Selatan-Selatan.13Keunggulan Indonesia dalam bidang pertanian yang 

diakui dunia internasional ini yang membuat mengapa hal ini menarik untuk 

diteliti, dan bukan bidang-bidang yang lainnya. 

Indonesia tidak memiliki pendanaan khusus dan terpusat untuk 

melaksanakan KSS ini. Maka, Indonesia banyak menggunakan skema kerjasama 

Triangular dengan bergantung pada pendanaan luar negeri. Sehingga istilah 

Kerjasama Selatan-Selatan Triangular lebih lazim digunakan. Triangular seperti 

yang telah disebutkan diatas adalah kerjasama dengan melibatkan tiga pihak yakni 

penyedia kerjasama, negara penting, dan negara penerima kerjasama.14 

Sebagai negara yang mampu memberikan bantuan kerjasama kepada 

negara berkembang lainnya melalui KSS. Banyak negara-negara yang 

mengajukan permintaan bantuan kepada Indonesia seperti negara yang ada di 

kawasan Asia Pasifik. Indonesia berupaya untuk memberikan bantuan meski tidak 

berbentuk nyata seperti dana yang besar, tapi melalui pelatihan-pelatihan di 

                                                             
12 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan Sekretariat Peningkatan 
Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Keefektifan Pembangunan (A4DES) Republik 
Indonesia, Laporan Studi Kerjasama Selatan-Selatan (Draf Grand Design dan Cetak Biru) 
Volume I, 2011, JICA, PT. Indokoei International, Indonesia 
13Ibid,  
14Ibid,  
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berbagai bidang yang diselenggarakan Indonesia untuk negara-negara Asia 

Pasifik.  

Hal menarik lainnya dalam kajian ini adalah Indonesia dapat membantu 

negara lain, setelah kita ketahui Indonesia selalu dibantu oleh negara-negara lain. 

Sebuah kemajuan Indonesia tidak hanya sebagai negara penerima namun negara 

pemberi meski tidak dalam bentuk nominal dana setidaknya kedudukan Indonesia 

sebagai negara berkembang tidak dianggap remeh oleh negara lain. 

Melalui kerangka KSS Indonesia Indonesia membentuk kegiatan-kegiatan 

kerjasama dalam bidang pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap 

kerjasama yang terjalin antar negara-negara terdapat kepentingan didalamnya, 

seperti KSS dalam bidang pertanian ini yang dijalin Indonesia dengan Negara 

berkembang lainnya. Meskipun didasari oleh solidaritas dan nilai-nilai 

kebersamaan sesama Negara berkembang dan upaya bersama untuk mencapai 

kondisi yang lebih baik, namun kepentingan Indonesia juga terdapat dalam 

kerjasama ini. Mulai dari kepentingan politik hingga kepentingan ekonomi 

Indonesia terdapat dalam kerjasama ini, seperti kesempatan Indonesia untuk 

membuka pasar-pasar baru di negara berkembang lainnya. Kepentingan-

kepentingan inilah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan di bidang 

pertanian? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kerjasama 

pembangunan antar negara-negara berkembang, mengetahui sepak terjang 

Indonesia dalam kerjasama pembangunan dengan negara-negara berkembang, dan 

juga mengetahui kepentingan-kepentingan Indonesia dalam bekerjasama dengan 

negara-negara selatan yang terkerangka dalam KSS khususnya dalam bidang 

pertanian. 

1.3.2 Manfaat  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan kerjasama 

internasional sebagai solusi untuk pembangunan negara dan juga solusi untuk 

memenuhi kepentingan nasional negara dalam hal ekonomi, politik dan juga 

sosial budaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis 

bagi para akademisi yang ingin meneliti tema penelitian yang sama.  

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang kepentingan Indonesia dalam KSS di bidang pertanian 

ini memicu dan melihat penelitian-penelitian tentang KSS sebelumnya, agar 

penelitian ini berpondasi dan diperkuat dengan adanya penelitian yang juga 

berkaitan dengan KSS ataupun bidang pertanian yang ada dalam KSS. Adapun 

penelitian-penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut: 
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No 
Judul dan Nama 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1. Jurnal: Kajian 
Membangun 
Kerjasama Selatan-
Selatan Indonesia 
Secara Berkelanjutan 
 
Oleh: Pusat 
Kebijakan Regional 
dan Bilateral Bidang 
Interregional 
 

Eksplanatif  Penelitian ini membahas tentang 
bagaimana sebaiknya membangun 
Kerjasama Selatan-Selatan, apa 
modal dasar dan tantangan yang 
akan dihadapi kedepannya. 
Menjelaskan peran aktif Indonesia 
dalam KSS kedepan, bagaimana 
mekanisme internal dan eksternal 
pelaksanaan KSS. Penelitian ini 
melingkupi bidang-bidang yang 
dapat memicu kerjasama dan dapat 
menjadi penguatan perekonomian 
Indonesia kedepannya.15 

2. Jurnal: South-South 
Cooperation  in 
Southeast Asia and 
the Role of Japan. 
 
Oleh: Dennis. D. 
Trinidad 

Deskriptif  Jurnal ini membahas tentang sejarah 
awal KSS di Negara-negara asia 
tenggara, khusunya di tiga Negara 
Asia yakni Indonesia, Philipina dan 
Thailand. Tiga Negara Asia 
Tenggara inilah yang merupakan 
kunci KSS di Asia Tenggara, karena 
ketiganya merupakan Negara 
demokrasi. Melalui tiga Negara 
inilah KSS menjadi menyebar dan 
berkembang di kalangan Asia 
Tenggara.16 

3. Paper :Introduction 
to the special section 
Food Trade 
Relations of the 
Middle East and 
North Africa with 
Countries of the 
Tropics: 
Opportunities and 
Risks of South-South 

Eksplanatif  Paper ini menjelaskan bagaimana 
keadaan Afrika yang selalu 
kekurangan makanan dan 
penanganan pertanian di Negara 
tropis. Hal ini dapat diatasi dengan 
diadakannya perdagangan makanan 
dan ekspor sector pertanian, salah 
satunya dengan Kerjasama Selatan-
Selatan. Namun penulis 
menyayangkan KSS Brazil yang 

                                                             

15Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Bidang Interregional,Op.Cit 
16Dennis. D. Trinidad, South-South Cooperation  in Southeast Asia and the Role of Japan, V.R.F. 
Series, No. 489 (Juni, 2014), Institute Of Developing Economies, Japan External Trade 
Organization 
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Cooperation. 
 
Oleh: Jordi Bacaria, 
Karim El 
Aynaouidan Eckart 
Woertz  

mana sector pertaniannya cenderung 
hegemon.17 

4.  Jurnal: Behind And 
Beyond Bandung: 
Historical And 
Forward-Looking 
Reflections On 
South-South 
Cooperation. 
 
Oleh: N’Dri Therese 
Assie-Lumumba 
 

Eksplanatif  Jurnal ini menjelaskan tentang 
mengapa setengah abad setelah 
proseskemerdekaanmulai, Negara-
negara Afrika masih berjuangdi 
tengah-tengah tantangan 
pembangunan lama dan baru, 
sementara rekan-rekan Asia telah 
berkembang menjadi regional atau 
duniaberwenang.Kurangnya 
kemajuandibenuaAfrika 
telah merugikan daya tawar yang 
sebenarnya, bahwa Negara Afrika 
 dapat membuat dan membangun 
hubungankerjasamadenganNegara-
negara Asia. Semangat Bandung 
adalah peran yang konstruktifdalam 
menyediakan forum untuk 
pemeriksaan kritis dan merupakan 
aplikasidari instrumen kebijakan 
korektifpermanenuntukkesejahteraan 
bersama.18 

5. Laporan: Laporan 
Pelaksanaan 
Pameran Kerjasama 
Selatan-Selatan Dan 
Triangular (KSST) 
Indonesia. 
Oleh: Tim 
Koordinasi Nasional 
(Tim Kornas) KSST 
Indonesia. 

Deskriptif  Laporan ini berisi hal-hal yang 
berhubungan dengan pameran KSST 
dalam Konferensi Asia Afrika. 
Berisikan kata-kata pengantar dari 
berbagai divisi serta sambutan-
sambutan dan juga galeri-galeri foto 
selama pameran berlangsung.19 

                                                             
17Jordi Bacaria, Karim El Aynaoui dan Eckart Woertz, Introduction to the special section Food 
Trade Relations of the Middle East and North Africa with Countries of the Tropics: Opportunities 
and Risks of South-South Cooperation,Working Paper Food Section, September 2015, Springer 
Science and Business Media Dordrecht and International Society for Plant Pathology 
18N’Dri Therese Assie-Lumumba, Behind And Beyond Bandung: Historical And Forward-Looking 
Reflections On South-SouthCooperation, Journal of the Global South, November 2015, Bandung, 
Springer Open Journal 
19Sekretariat Tim Koordinasi Nasional (Tim Kornas) KSST Indonesia, Laporan Pelaksanaan 
Pameran Kerjasama Selatan-Selatan Dan Triangular (KSST) Indonesia., 2015, Jakarta 
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1.5 Kerangka Teori Konsep 

1.5.1. Konsep Kerjasama Internasional 

Hubungan antar negara menjadi semakin erat dengan adanya kerjasama 

antar negara. Hubungan dan kerjasama internasional tumbuh karena adanya 

kebutuhan suatu negara terhadap negara lain untuk memenuhi kebutuhan 

negaranya. Kebutuhan suatu negara terkadang ada pada negara lain sehingga 

menjadikan negara saling bergantung dan menjalin hubungan baik dengan negara 

lain yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan negaranya. Kerjasama antar 

negara mampu menjadikan negara berhubungan baik dan bersahabat dengan 

negara lain. 

Kerjasama internasional adalah hubungan antar bangsa yang memiliki 

tujuan berlandaskan kepentingan nasional. Kerjasama internasional terdiri dari, 

seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pembuat 

keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional.20 Kerjasama internasional 

menurut Thomas Bernauer di kutip dari Kate O’Neill, “…change the behavior or 

states and other actors in the direction intended by the cooperating parties, solve 

the environmental problem they are designed to solve and do so in an efficient 

and equitable manner”.Kerjasama internasional membuat negara akan cenderung 

mengubah sikapnya sesuai dengan kesepakatan yang diambil dalam institusi 

kerjasama tersebut, kemudian para aktor akan memfokuskan masalah apa yang 

                                                             
20Lisa L. Martin, Neo Liberalism dalam Internasional Relations Theories: Discipline and 
Diversity, 2007, hal.11 dalam Starlet Rallysa Injaya (106083003674), 2013, Kerjasama 
Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam 
Skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2008-2011, Skripsi Jurusan Hubungan 
Internasional, FISIP- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
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akan mereka hadapi dan merencanakan skema penyelesaian masalah yang 

dianggap paling efektif.21 

Menurut Keohane kerjasama terjadi ketika aktor-aktor menyesuaikan 

tingkah laku mereka terhadap preferensi-preferensi aktual ataupun yang 

diantisipasi oleh aktor lain, melalui sebuah proses koordinasi kebijakan. strategis 

yang dapat membawa ke arah kerjasama dalam bidang hubungan internasional 

tertentu. Perubahan lingkungan internasional dengan adanya kerjasama antar 

negara-negara memunculkan adanya Neo-Liberalisme. Terdapat beberapa varian 

dalam pandangan neo-liberalisme. Salah satu varian tersebut adalah neo-liberal 

institusionalisme, teori institusional menurut Keohane dimulai dari asumsi realis 

dalam pandangannya mengenai negara. Negara dianggap merupakan aktor yang 

dominan dalam sistem internasional dan memiliki sifat rational egoists. Namun 

realis berbeda dengan neo-liberal institusional dalam memahami institusi: sifat 

’egoists’ yang dimiliki oleh negara dapat membentuk perilaku dan keinginan 

negara untuk bekerjasama dengan negara lain dalam kondisi negara lain juga ingin 

bekerjasama. Mereka dapat mengatur perilaku dan mengurangi konflik dengan 

menciptakan prinsip-prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang diwujudkan dalam 

bentuk institusi, dengan menciptakan institusi dapat membantu sifat ’egoists’ 

untuk bekerjasama.22 

Setiap kerjasama tidak luput dari kepentingan nasional masing-masing 

negara sehingga negara menyepakati adanya kerjasama. Masing-masing negara 

                                                             
21Kate O’Neill, The Environment and International Relation, 2009, hal.106 dalam Ibid, 
22 Keohane, 1984 : 83-84 dalam R. Widya Setiabudi S, S.IP. S.Si. MT dan Lenny Puspadewi,S.IP, 
M.Si, PPT International Regime, Jurusan Hubungan International, FISIP, Universitas Padjajaran, 
Bandung, 2009 
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bekerjasama karena membutuhkan timbal balik keuntungan untuk negaranya. 

Seperti pernyataan Robert O Keohane, negara-negara melakukan kerjasama 

internasional mempunyai tujuan bersama atau kepentingan bersama karena 

ketidakberadaan kepentingan bersama dalam kerjasama merupakan sesuatu hal 

yang mustahil.23 Seperti kerjasama bidang pertanian yang dibangun Indonesia 

melalui KSS ini tidak luput dari kepentingan nasional Indonesia yakni 

kepentingan ekonomi, politik dan juga sosial budaya. Meski kerjasama ini 

berawal dari solidaritas, rasa saling membantu, namun tidak dipungkiri adanya 

kepentingan di dalamnya. 

1.5.2. Konsep Kepentingan Nasional 

Kerjasama internasional sangat berkaitan dan erat hubungannya dengan 

kepentingan nasional negara itu sendiri. Konsep kepentingan nasional sangat 

penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep 

kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri 

suatu negara.24Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia dalam bidang pertanian 

merupakan salah satu instrumen dan metode Indonesia untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya. Indonesia merubah arah kebijkannya dalam KSS dari 

negara penerima bantuan menjadi negara provider agar kepentingan Indonesia 

dalam dunia internasional mudah tercapai dan perubahan ini juga merupakan 

suatu pencapaian Indonesia. 

                                                             
23Robert O Keohane, Neoliberal Institutionalism: a Perspektif in World Politics, in Internasional 
Instituions and State Power, 1989, hal.3 dalamIbid,  

24Anak Agung Banyu Perwita, Op.Cit,, hal.35 
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Menurut Miroslav Nincic, terdapat tiga asumsi dasar dalam 

mendefinisikan kepentingan nasional. Pertama, kepentingan itu harus bersifat 

vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. 

Kedua, kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional atau 

pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional. 

Ketiga, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat 

partikularistik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintahan sehingga 

menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.25 

Tiga asumsi dasar Indonesia dalam mendefinisikan kepentingan Indonesia 

dalam pengadaan program KSS dalam bidang pertanian yakni. Pertama, 

kepentingan-kepentingan Indonesia dalam kerjasama ini sangat penting yakni 

kepentingan ekonomi Indonesia agar perekonomian masyarakat dan juga negara 

menjadi semakin meningkat dengan upaya Indonesia membuka pasar-pasar baru. 

Selain itu juga eksistensi Indonesia di mata dunia suatu hal yang harus dilakukan 

Indonesia untuk masa depan Indonesia. Kedua, kepentingan nasional berkaitan 

dan dipengaruhi oleh lingkungan internasional, keinginan Indonesia untuk lebih 

dikenal dan eksis di mata dunia sangat dipengaruhi oleh dunia internasional, hal 

ini merupakan langkah Indonesia agar negara Republik Indonesia dapat dilihat 

dan dipertimbangkan oleh dunia internasional dan juga perpolitikan dunia. Hal ini 

juga memudahkan Indonesia dalam menjalin hubungan baik  dengan negara lain. 

Indonesia sebagai provider  dalam KSS juga merupakan pencapaian Indonesia 

dan hasil Indonesia dalam keanggotaanya di G-20 dan juga G-77. Ketiga, 

                                                             
25Aleksius Jemadu, Politik Global Dalam Teori Dan Praktek, Yogyakarta,2008, hal. 67 dalam 
Starlet Rallysa, Op. Cit, 
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kepentingan nasional Indonesia dalam KSS di bidang pertanian ini sangat 

didukung oleh masyarakat Indonesia khususnya petani, karena petani Indonesia 

dapat bertukar pengalaman langsung dengan masyarakat dari negara-negara lain. 

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental 

dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu 

negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu 

negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara 

yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan 

ekonomi.26 Konsep kepentingan nasional ini merupakan alat untuk menjelaskan 

kepentingan-kepentingan Indonesia dalam menjalin Kerjasama Selatan-selatan di  

bidang pertanian ini dengan negara-negara selatan lainnya. 

1.5.3. Konsep Triangular Cooperation 

Definisi Triangular Cooperation menurut PBB adalah kemitraan yang 

dilaksanakan oleh dua atau banyak negara berkembang, didukung oleh negara 

maju atau organisasi multilateral untuk melaksanakan proyek-proyek dan 

program-program kerjasama pembangunan.27 

Kerjasama Triangular merupakan jenis kerjasama dimana sesama negara 

berkembang saling memberi bantuan teknis, tapi sumber pendanaanya berasal dari 

negara maju.28 Kerjasama Triangular ini merupakan suatu jembatan yang 

                                                             
26Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung, Abardin, hal.17 
dalam  Ibid, 
27UNDP, South-South And Triangular Cooperation dalam http://www.undp.org , diakses pada 23 
September 2016, pkl.21.03  
28CEACoS FISIP UI, 2010, Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan 
Laporan Akhir dan Policy Paper, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 24 

http://www.undp.org/
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mendorong negara-negara maju untuk meningkatkan partisipasinya dalam 

Kerjasama Selatan-Selatan. 

Melalui triangular cooperation, penyedia bantuan pembangunan negara 

selatan mendapatkan keuntungan dari segi keuangan, dukungan teknis, 

pengalaman dan pengetahuan teknis dari mitra multilateral dan negara maju. Hal 

ini merupakan peningkatan kapasitas untuk mengatasi tantangan pembangunan, 

memperkuat kemitraan dan meningkatkan manfaat integrasi daerah untuk semua 

pihak.29 

Konsep kerjasama triangular ini banyak digunakan Indonesia dalam KSST 

khususnya dalam KSST di bidang pertanian, dengan konsep ini terlihat posisi 

Indonesia dalam setiap program kerjasama. Indonesia banyak menjadi pihak 

penyedia bantuan pertanian atau negara pivot dengan dana dari negara ataupun 

organisasi internasional sebagai pihak pendonor atau development partner. Posisi 

Indonesia sebagai negara pivot ini menjadikan Indonesia dapat membantu negara-

negara berkembang atau beneficiary countries lainnya dan model negara pivot ini 

menunjukkan eksistensi dari bentuk negara pendonor yang baru.  

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah analisis deduktif, dimana penulis memulai 

pembahasan dengan menggambarkan masalah secara umum, lalu kemudian 

memaparkan secara khusus pengaruh dari masalah yang terlebih dahulu 

digambarkan. 

29UNDP, Op. Cit. 
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1.6.2. Metode Analisa 

Metode analisa penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk 

menjelaskan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam mengadakan kegiatan 

kerjasama dalam bidang penelitian dengan  kerangka Kerjasama Selatan-Selatan. 

1.6.3. Tingkat Analisa 

Tingkat analisa penelitian ini adalah penelitian ini bermodel korelasionis, 

karena tingkat unit eksplanasi dan unit analisanya sama.  

1.6.4. Variabel Penelitian 

Penelitian mengenai kepentingan-kepentingan Indonesia pada kerjasama 

dalam bidang pertanian dalam kerangka KSS ini unit analisanya adalah 

rasionalitas negara, dimana perilaku Indonesia mengkalkulasi rasionalitas untung 

ruginya dalam kerjasama ini dan juga dalam kancah global. Unit eksplanasinya 

atau objek yang mempengaruhi perilaku unit analisanya adalah rasionalitas 

Indonesia dalam merumuskan kebijakan akan Kerjasama Selatan-Selatan 

khususnya kegiatan dan program KSS dalam bidang pertanian. 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Analisa ini ditinjau dari tahun 2010-2014, karena KSS ini mulai disoroti 

dan diutamakan di tahun 2010 sesuai RPJM periode I yakni ditahun 2010-2014 

dan kepentingan Indonesia masih terus berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. 

Adapun batasan materinya yakni kegiatan-kegiatan Kerjasama Selatan-

Selatan hanya di bidang pertanian dan kepentingan ekonomi Indonesia pada 

Negara-negara berkembang khususnya Negara-negara yang mengikuti kegiatan 

KSS dalam bidang pertanian yang dilaksanakan Indonesia. 
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1.6.6.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka atau 

library research, yaitu cara pengumpulan data teoritis dengan menelaah 

sejumlahliteratur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa 

buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan dan artikel yangberhubungan dengan 

masalah ini. Data diperoleh melalui perpustakaan yaituperpustakaan Pusat 

Universitas Muhammadiyah Malang, serta dari pengumpulan informasidari jurnal, 

baik yang bisa didapatkan langsung ataupunyang diakses melalui internet. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan, maka jenis data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini berupa data teoritis yang berhubungan 

dengan masalah dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari berbagai literatur dan 

hasil olahan dari berbagai sumber dan instansi terkait yang telah disebutkan. Data 

teoritis ini yang akan dianalisis dan diolah untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 

1.7 Argumen Pokok 

Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia dalam bidang pertanian merupakan 

salah satu kerjasama internasional yang dijalin Indonesia dengan negara-negara 

berkembang lainnya. Indonesia memiliki kepentingan di dalam KSS dalam bidang 

pertanian ini. Pertama, kepentingan politik yakni kepentingan Indonesia untuk 

menunjukkan peran dan eksistensinya di dunia internasional. Selain itu untuk 

memperkuat solidaritas antar sesama negara-negara bagian selatan, agar Indonesia 

memiliki dan mendapatkan dukungan penuh dari sesama negara berkembang 
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dalam menangani gerakan separatisme dalam negeri. Kedua, kepentingan 

ekonomi, melalui KSS Indonesia dapat meningkatkan perekonomian negara 

dengan strategi peningkatan perdagangan dengan membuka pasar-pasar baru 

khususnya di kawasan Selatan-selatan dengan memasukkan produk-produk 

Indonesia di negara-negara berkembang lainnya secara langsung dan tidak 

langsung. 
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