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BAB II 

KERJASAMA SELATAN-SELATAN DALAM BIDANG 

PERTANIAN INDONESIA 

 

Kerjasama di sektor pertanian merupakan KSS yang paling banyak 

diminati oleh Negara-negara berkembang, karena bidang pertanian merupakan 

andalan dan tumpuan hidup sebagian besar penduduk dunia. Masalah krisis 

pangan juga menjadikan kerjasama di bidang pertanian menjadi penting dan 

memperkuat basis produksi pangan. Pada BAB II ini akan menjelaskan tentang 

sejarah KSS dalam bidang pertanian Indonesia, kesepakatan-kesepakatan atau 

landasan hukum KSS pertanian Indonesia, bagaimana implementasi program-

program KSS pertanian di Indonesia dan tantangan dalam pengadaan program-

program pertanian dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia.  

 

2.1 Sejarah KSST Pertanian Indonesia 

Sejak 1980-an Indonesia sudah berperan aktif dalam Kerjasama Selatan-

Selatan di sektor pertanian. Model kerjasama yang dilaksanakan Indonesia dalam 

bidang pertanian ini berbeda-beda, antara lain terdapat Tripartite Cooperation 

(Indonesia, Negara pendonor, Negara penerima bantuan), international institution 

(FAO, IFAD, ASEAN, ASEAN+3, World Bank, dll), kerjasama bilateral, dan 

inisiatif Indonesia sendiri.30 

Pelaksanaan KSS khususnya dalam bidang pertanian ini banyak 

menggunakan model triangular cooperation dimana didukung oleh negara-negara 
                                                             
30Working Group Capcity Building And Knowledge Management (CBKM) on Aid for 
Development Effectiveness, 2010, Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan Sebuah Alternatif 
Kemitraan Negara Berkembang, Jakarta, hal.119-120 
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atupun organisasi-organisasi pendonor seperti JICA (Japan International 

Cooperation Agency) dan UNDP. JICA sendiri merupakan salah satu mitra 

pembangunan yang aktif dalam berperan dan mendukung KSS, dalam bidang 

pertanian sendiri terdapat Kerjasama Teknik JICA-Kementerian Pertanian dalam 

Project For Diffusion Of Appropriate Agriculture Technology yang merupakan 

komitmen JICA menjadi pendonor KSST pertanian Indonesia. JICA banyak 

membantu KSST Indonesia karena JICA percaya bahwa “teaching is learning” 

upaya penting untuk pertumbuhan suatu negara sehingga bertukar pengalaman 

melalui pelatihan-pelatihan merupakan solusi yang tepat untuk mengembangkan 

kapasitas negara.31 Salah satu lembaga pertanian Indonesia yang telah banyak ikut 

serta dalam kerjasama pertanian adalah BBIB (Balai Besar Inseminasi Buatan). 

BBIB Singosari sejak 1986, telah menyelenggarakan program pelatihan untuk 

tingkat nasional dan internasional. Program internasional yang dimulai sejak 1988 

adalah: “Regional Training Course on Artificial Insemination and Milk Record 

Keeping Dairy Cow”.32 

Kerjasama Selatan-Selatan pada tahun 1981 dalam bentuk Kerjasama 

Teknik antar Negara Berkembang (KTNB) atau Indonesian Technical 

Cooperation Program (ITCP).33 Kerjasama di bidang pertanian ini tertera dalam 

berbagai bentuk program yakni, pelatihan, study banding, program magang di 

Indonesia, bantuan tenaga ahli pertanian Indonesia, pembangunan pusat pelatihan, 

                                                             
31 Ibid,  
32 Center For East Asian Cooperation Studies (CEACoS), 2010, Studi Arah Kebijakan Indonesia 
dalam Kerjasama Selatan-Selatan, Laporan Akhir dan Policy Paper, CEACoS FISIP UI 
33Ibid,  
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bantuan peralatan dan mesin pertanian dan kerjasama penelitian dan 

pengembangan di bidang pertanian.34 

Program-program pelatihan di bidang pertanian ini banyak diminati oleh 

negara-negara selatan lainnya, hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini yang 

menunujukkan banyaknya jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertanian. 

Grafik 2.1 Peserta Training Internasional (1980-2009) 

 
Sumber: Working Group Capcity Building and Knowledge Management 
(CBKM) on Aid for Development Effectiveness 
 
Grafik di atas menunjukkan program-program pelatihan pertanian yang 

diadakan Indonesia banyak diminati oleh negara-negara lain, pada awal 

pengadaanya di tahun 1980-1987 peserta pelatihan ini masih stabil dan mulai 

semakin banyak di tahun 1987, karena keberhasilan Indonesia mengatasi 

kerawanan pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO di tahun 1985. 

Semenjak Indonesia mendapatkan penghargaan ini, permintaan kerjasama dari 

negar-negara selatan lainnya semakin banyak. Indonesia bekerjasama dengan 

FAO dan JICA mewujudkan program-program unggulan Indonesia sehingga 

memuncak pada tahun 1993-1997. Namun, pelatihan pertanian ini menurun di 

                                                             
34 Working Group Capcity Building And Knowledge Management (CBKM) on Aid for 
Development Effectiveness, Op. Cit 
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tahun 1998 hingga awal 2000 an, karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia 

sehingga  banyak pelatihan-pelatihan yang terhambat. Pada tahun 2006 Indonesia 

memulai kembali semua program-program pelatihan Indonesia sehingga 

berangsur-angsur pelatihan pertanian ini dapat diminati kembali oleh negara-

negara berkembang lainnya. Keseriusan pemerintah Indonesia akan KSST ini 

diperkuat dengan dibentuknya Tim Koordinasi Nasional pada 2010, Tim ini 

dibentuk menangani dan mengoorganisir KSST Indonesiayang terdiri dari empat 

kaki yaitu, BAPPENAS, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Keuangan, dan 

Kementrian Sekretariat Negara. Tim Koordinasi ini dibetuk untuk memperkuat 

pilar-pilar kerjasama pembangunan yang mencakup pembiayaan program 

kerjasama, pengembangan kapasitas sumber daya dan penyusunan kebijakan, 

serta kerjasama internasional. Tim Koordinasi ini telah berhasil menyusun 

beberapa dokumen utama yang mencakup, Draf Rencana Induk, Draf Cetak Biru, 

Penyusunan 17 Operasi Standar (SOP) untuk berbagai bidang kerja, perumusan 

program unggulan dalam draf cetak biru, dan pedoman evaluasi.35 

 

2.2 Kesepakatan / Landasan Hukum 

Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia di bidang pertanian dimulai dengan 

seiringnya kesepakatan-kesepakatan yang membentuk Kerjasama Selatan-Selatan. 

Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu embrio pelaksanaan KSS yang 

dilaksanakan pada tahun 1955. KAA sendiri merupakan awal dari kesadaran 
                                                             
35 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 1325 

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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negara-negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika untuk melakukan 

kerjasama internasional. Perkembangan selanjutnya adalah pembentukan 

Indonesian Technical Cooperation Program (ITCP) yang didirikan pada tahun 

1981 dengan tujuan untukberbagi pengalaman Indonesia dalam upaya 

mengembangkan pengetahuan dan keahlian melalui program pelatihan, pertukaran 

tenaga ahli salah satunya dalam bidang pertanian. Kegiatan ITCP tersebut 

didukung melalui pembiayaan dari lembaga bilateral dan multilateral seperti 

UNDP dan JICA.36 

Upaya dilanjutkan dengan pembentukan Non-Aligned Movement Centre 

for South-South Technical Cooperation (NAM-CSSTC) di Jakarta bekerjasama 

dengan pemerintah Brunei Darussalam. Peringatan 50 tahun KAA pada tahun 

2005 juga dimanfaatkan pemerintah untuk menggagas konsep kemitraan baru 

yaitu, New Asia-African Strategic Partnership (NAASP), dimana KSS dilakukaan 

melalui kemitraan strategis dengan negara maju dan badan-badan internasional 

lainnya.Indonesia juga aktif dalam forum-forum internasional seperti G-77, 

Gerakan Non-Blok, G-15, D-8, ASEAN, NAASP, dan forum-forum yang 

berkaitan dengan KSS lainnya.37 

 

 

 

 

 
                                                             
36Ibid,  
37Ibid,  
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Grafik 2.2 Perwujudan KSST Indonesia 

 
Sumber: Working Group Capcity Building And Knowledge Management (CBKM) on 
Aid for Development Effectiveness 

 
Landasan pelaksanaan KSS Indonesia diletakkan dalam pembukaan UUD 

1945, yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hal ini menjadi landasan pelaksanaan 

kerja sama internasional Indonesia dan hubungan antar negara. Pengembangan 

KSS Indonesia merupakan salah satu upayanya.38 

KSS dicantumkan dalam RPJN 2005-2025 yang mempunyai misi untuk 

mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing dan berperan 

penting dalam pergaulan internasional yang dapat diupayakan melalui KSS. 

Selain itu, tercantum juga dlam Peraturan Presiden No.5 th.2010 tentang RPJM 

2010-2014 yang meletakkan KSS sebagai salah satu focus pembangunan politik 

luar negeri dan wahana untuk peningkatan kerja sama ekonomi. 

Komitmen Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dituangkan dalam 

Komitmen Jakarta pada 2009 yang merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Paris 

2005. Komitmen Jakarta yang diadopsi oleh 29 lembaga donor secara spesifik 
                                                             
38 Pusat 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 

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
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mencantumkan KSS sebagai salah satu butir dalam road map Indonesia menuju 

efektivitas bantuan luar negeri.39 Jakarta Commitment ini menjadi dasar 

kesepakatan bersama antar Pemerintah Indonesia dan mitra kerjasama 

pembangunan untuk terus mengembangkan KSS untuk memperkuat pelaksanaan 

kerjasama pembangunan yang inovatif. Tindak lanjut berikutnya yakni Grand 

Design KSS 2011-2025 yang merupakan arah kebijakan pelaksanaan KSS secara 

umun dalam jangka waktu 2011-2025 sesuai dengan RPJN 2005-2025, dan Blue 

Print KSS 2-11-2014.40 

 

2.3 Implementasi Program KSS Pertanian Indonesia 

Implementasi program-program KSS pertanian Indonesia telah dimulai 

sejak tahun 1980. Kerjasama dalam bidang pertanian ini melingkupi berbagai 

program yakni, international training, bantuan alat dan mesin pertanian, studi 

banding, workshop, program magang di Indonesia, bantuan tenaga ahli pertanian 

Indonesia, pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya di 

beberapa Negara, kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian. Tercatat 

bahwa selama tahun 1980-2014, telah dilaksanakan 170 diklat internasional, 

pemagangan, workshop/studi banding yang melibatkan lebih dari 2.400 orang dan 

Indonesiatelah mengirimkan lebih dari 35 misi pengiriman tenaga ahli dalam 

peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui KSS.41 

                                                             
39 Working Group Capcity Building And Knowledge Management (CBKM) on Aid for 
Development Effectiveness, Op.Cit, 
40 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Bidang Interregional, Op.Cit, 
41 Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015 dalam 
http://pusatkln.setjen.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/laporan_tahunan_2016(1).pdf , 
diakses pada 3 Agustus 2016, pkl. 20.33 

http://pusatkln.setjen.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/laporan_tahunan_2016(1).pdf
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Tabel 2.1 Program KSST Pertanian Indonesia 1980-2014 

Program Negara 
Penerima 

Jumlah 
Peserta 

Biaya Catatan 

Kerja sama teknis antara 
negara berkembang 

38 negara 
selatan 

755   

Pelatihan dan magang 
dalam berbagai bidang 
pertanian dan peternakan, 
termasuk manajemen, 
inovasi produksi, irigasi, 
dan pasca-panen. 

10 negara 270 Sekitar 
30-70 
juta 
Rupiah 
per 
orang. 

Dilakukan 
di 
Indonesia. 

Pengiriman tenaga ahli 
teknis 

Madagaskar, 
Kamboja, 
Timor Leste, 
Tanzania, 
Myanmar, 
Papua Nugini 
dan Fiji. 

34  Tenaga ahli 
teknis 
dikirim dari 
Indonesia 
ke negara 
lain. 

Bantuan pengadaan 
traktor dan mesin 
pertanian lainnya seperti 
mesin giling padi. 

Timor Leste, 
Kamboja, 
Myanmar, 
Vanuatu, 
Papua Nugini, 
Fiji, dan 
Namibia 

Tiap 
negara 
menerima 
5-15 
traktor dan 
mesin 
lain. 

  

Sumber: Center for Strategic and International Studies 

Kegiatan KSST bidang pertanian olehKementrian Pertanian dapat dilihat 

pada tabel diatas. Kementrian Pertanian memandang bahwa pelatihan sangat 

efektif dalam meningkatkan kerjasama karena bersifat komunikasi orang-ke-

orang. Kementrian Pertanian memberikan materi pelatihan dari manajemen 

peternakan, pertanian pedesaan, inseminasi buatan, pengolahan prapanen dan 

pasca-panen, pengelolaan air, partisipasi perempuan, inovasi produksi, magang 

bertani, pelatihan petugas karantina dan pengiriman tenaga ahli teknis Indonesia 
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ke negara-negara penerima. Tempat-tempat latihan dipusatkan di Jawa (Jawa 

Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat).42 

Program-program pertanian ini selain dilaksanakan independen oleh 

Kementrian Pertanian, terdapat pula program KSST pertanian yang dilaksanakan 

oleh Badan Pengembangan dan Penelitian Pertanian Indonesia. Jumlah program 

ini tidak sebanyak proyek yang dilaksanakan sendiri oleh Kementrian Pertanian, 

seperti yang tertera di bawah ini. 

Tabel 2.2 Program KSST Pertanian Indonesia 

Nama / Info Program Tahun  Jumlah 
Peserta 

Biaya 
(dalam Rupiah) 

Comparative Study for Farmer 
Agriculture Rural Training Center 
(Peserta dari Tanzania, dilakukan di 
Indonesia) 

2008 3 200,000,000 

Pengiriman tenaga ahli (teknisi 
mesin pertanian) ke Kamboja 

2009 1  

Pengiriman tenaga ahli ke 
Madagaskar dalam skema kerja 
sama triangular Indonesia-
Madagaskar-JICA 

2009 11  

Pengiriman tenaga ahli ke 
Madagaskar 

2009 4  

Program magang bagi petani 
Myanmar di Indonesia selama 2 
bulan 

2009 3  

Program magang bagi petani di 
Indonesia. 

2009 2  

Pengiriman tenaga ahli (teknisi 
mesin) ke Madagaskar 

2009 1  

Participatory Training Program on 
Agricultural Extension Methodology 

2009 19  

Pengiriman tenaga ahli (teknisi 
mesin pertanian) ke Papua Nugini 

2010 1  

Training of Trainers for 
Participatory Training Program on 

2010 16  

                                                             
42 Ibid,  
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Agricultural Extension Methodology 
(Batch 3) 
Training of Trainers for 
Participatory Training Program on 
Agricultural Extension Methodology 
(Batch 3) 

2010 3 100,000,000 

Pengiriman tenaga ahli pertanian ke 
Papua Nugini dan Fiji selama dua 
bulan 

2011  300,000,000 

Sumber: Center for Strategic and International Studies 

Selain program-program pelatihan, workshop dan pemagangan tenaga ahli, 

Indonesia juga mengirimkan bantuan pengadaan alat mesin pertanian, beberapa 

yang telah diberikan Indonesia adalah:  

- Kawasan Afrika: ditujukan pada Gambia, Tanzania, dan Sudan, 

dengan bantuan berupa 47 unit hand tractor, 400 cangkul, 400 sabit, 

dan 2 unit pompa air; 

- Kawasan Pasifik: untuk negara Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Tonga, 

dan Samoa Barat, dengan bantuan berupa 55 unit hand tractor dan 15 

unit power thresher; dan 

- Kawasan Asia: untuk negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor 

Leste, dengan bantuan berupa 40 unit hand tractor, 15 unit power 

thresher, dan 10 unit rice milling.43 

Berikut penjelasan dan penjabaran tentang beberapa program-program 

KSS pertanian Indonesia: 

1. Rice Post Harvest Processing Technology For Afghanistan 

Beras adalah makanan pokok kedua di Afghanistan dan dari hari ke 

hari jumlah konsumsi beras meningkat. Namun, petani Afghanistan 

                                                             
43 Center For East Asian Cooperation Studies (CEACoS), Op.Cit, 
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mengalami kesulitan, seperti kurangnya pengembangan varitas padi, defisiensi 

mikronutrien, kontrol hama dan penyakit, kerugian panen, pengolahan dan 

pemasaran beras. Indonesia adalah Negara dengan beras sebagai makanan 

pokok telah memiliki pengalaman dalam memproduksi dan mengelola 

distribusi beras untuk lebih dari 240.000 miliar penduduk Indonesia. Pada 

tahun 2008 Indonesia memproduksi makanan pokok sendiri khususnya beras 

dengan meningkatkan produktivitas produksi padi dengan teknologi inovasi 

megembangkan basis pada kebutuhan petani seperti teknologi untuk varitas 

baru, teknologi benih, teknologi budidaya, proses panen dan teknologi pasca 

panen.44 

Program Rice Post Harvest Processing Technology For Afghanistan 

ini memberikan teori dan pengetahuan akan kebijakan untuk meningkatkan 

teknologi panen. Kursus pelatihan akan memberikan kuliah dan kunjungan 

lapangan ke Indonesian Center for Rice Research (ICRR), Agricultural Post 

Harvest Research Center dan Agricultural Machinery Company untuk belajar 

inovasi teknologi pasca panen padi dan teknologi pengolahan. RPHPT ini 

bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kapasitas pengolahan 

panen dan metodologi praktek. Tujuan dari pelatihan ini untk memberikan 

peserat dari Afghanistan terutama Departemen Pertanian Irigasi dan 

Peternakan untuk memahami dan meningkatkan pengetahuan mereka dalam 

teknologi pengolahan beras pasca panen, dengan menghasilkan formulasi 

keijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas nilai beras sebagai komoditi 
                                                             
44 Bureau for Foreign Technical Cooperation Ministry of  State Secretariat of the Republic of 
Indonesia, 2014, ISSTC Program, dalam http://ssc-indonesia.org/ksst/wp-
content/uploads/2014/12/kompedium_istc_2014_fix.pdf  diakses pada 2 Agustus 2016, pkl. 11.30 

http://ssc-indonesia.org/ksst/wp-content/uploads/2014/12/kompedium_istc_2014_fix.pdf
http://ssc-indonesia.org/ksst/wp-content/uploads/2014/12/kompedium_istc_2014_fix.pdf
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utama kedua dan perdagangan hasil bumi dengan mengurangi kerugian pasca 

panen padi pada masing-masing provinsi.45 

Pelatihan RPHPT ini dilakukan selama 15 hari dari tanggal 12 Oktober 

2014 – 26 Oktober 2014, batas waktu penerapan sebelum dimulai yakni dua 

bulan. Total pesertanya sebanyak 15 orang dan 1 training koordinator dari 

Afghanistan. Pelatihan ini mengunakan bahasa Inggris. Program ini terlaksana 

atas kerjasama dan dukungan dari ODA, yang mana pemerintah Jepang 

mendukung upaya Negara-negara berkembang untuk meningkatkan kemajuan 

ekonomi dan kehidupan warga negaranya. Pelatihan ini dikelola oleh Biro 

Kerjasama Teknis Luar Negeri, Kementrian Sekretariat Negara Republik 

Indonesia.46 

2. Training for Farmers Agricultural Rural Training Center (FARTC) Officers 

 Pemerintah Indonesia bersama Yayasan Amal Masyarakat Pertanian 

Indonesia (YAMPI), dan dikoordinasi oleh FAO dalam upaya untuk 

mendukung perkembangan ketahanan pangan di Afrika mendirikan 

Agricultural Rural Farmers Training Center (ARFTC) di Jenoi, Gambia dan 

Farmers Agricultural Rural Training Center (FARTC) di Mikido, Tanzania 

pada tahun 1998.47 

 Pusat pelatihan ini didirikan untuk mendukung pengembangan sumber 

daya manusia dalam pertanian, tidak hanya di Tanzania dan Gambia namun 

juga di negara-negara Afrika sekitarnya. Sejak didirikan, pusat pelatihan ini 

                                                             
45Ibid,  
46Ibid,  
47 Directorate General of Information and Public Diplomacy Ministry of Foreign Affairs of The 
Republic of Indonesia,  Indonesia’s Capacities on Technical Cooperation (Second Edition, 2014), 
2014, Republic Of Indonesia, hal. 11 
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telah memfasilitasi program pelatihan untuk sejumlah petani dan penyuluh 

pertanian dari Tanzania, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Senegal dan Sierra 

Leone.48 

 Krisis 1998 yang banyak mengakibatkan masalah perekonomian  

Indonesia, akhirnya Indonesia merevitalisasikan kembali ARFTC dan FARTC 

dengan mengirimkan tenaga ahli di bidang pertanian untuk berbagi 

pengalaman dan praktek terbaiknya dengan petani lokal. Indonesia mengirim 

tim yang terdiri atas wakil-wakil dari Kementrian Luar Negeri, Menteri 

Pertanian, Sekretariat Negara, Non-Aligned Movement for South-South 

Technical Cooperation (NAM-CSSTC) dan perwakilan dari YAMPI ke negara 

Tanzania dan Gambia. Tim ini sukses mengidentifikasi keperluan-keperluan 

untuk program pelatihan dan mendiskusikan pelaksanaannya.49  

3. Training of Trainer for Participatory Training Program on  Agriculture 

Extension Methodology 

 Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan partisipatif  

peserta dalam metodologi pelatihan penyuluhan pertanian, peserta diharapkan 

mampu memahami masalah dan kendala pertanian di daerah pedesaan, 

menemukan faktor kunci keberhasilan petani dan meningkatkan produksi 

pertanian dan kualitas hidup mereka. Pelatihan ini dilakukan 14 hari. 

Angkatan I dilakukan pada 9-22 November 2008, angkatan II pada 8-21 

November 2009, dan angkatan terakhir pada 17-30 Oktober 2010. Media 

komunikasinya menggunkan bahasa Inggris dan diadakan di Jakarta dan Pusat 

                                                             
48 Ibid,  
49 Ibid, 
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Pelatihan Pertanian Nasional Lembang, Jawa Barat. Pelatihan ini dilakukan 

bersama oleh Pemerintah Indonesia (Badan Pertanian Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, Departemen Pertanian) dan JICA (Japan International 

Cooperation Agen). Pelatihan ini terdapat tiga badan pelaksana, yaitu: (a) 

Komite Koordinasi Internasional Kerjasama Teknik, Biro Kerjasama Teknik, 

Sekretariat Negara Republik Indonesia, (b) Japan International Cooperation 

Agency Indonesia Office (JICA), dan  (c) Badan Pertanian Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, Departemen Pertanian Republik Indonesia. 50 

4. International Training Course on Artificial Insemination for Dairy Cattle 

Program ini merupakan kerjasama triangular pemerintah Indonesia dan 

pemerintah Jepang (JICA) sebagai negara penyedia bantuan dan Balai Besar 

Inseminasi Buatan Singosari di Indonesia sebagai lembaga pelaksana. 

Pelatihan ini dilaksanakan empat tahun berturut-turut sejak tahun 2007 dengan 

diikut oleh Sembilan belas Negara peserta dan 76 lembaga yang setara dengan 

departemen peternakan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Program ini 

setiap tahun terdiri dari 95 jam untuk sesi teori dan 140 jam sesi praktek.51 

Pemerintah Jepang yang mendukung kemajuan kapasitas Indonesia di 

inseminasi buatan untuk mengembangkan sektor industri susu dan sapi potong 

sehingga membuat BBIB Singosari melaksanakan program ini. Peserta 

pelatihan ini mencangkup pemerintah, lembaga swasta dan akademisi.52 

                                                             
50 Task Team on South-South Cooperation, Case Study Participatory Agricultural Extension, 
2011, Bogor, Indonesia 
51 Ifar Subagiyo dan Tim Kerjasama Selatan-Selatan, 2010, Indonesia-Japan-Training On 
Artificial Insemination Of Dairy Cattle Case Study, dalam 
http://www.southsouthcases.info/pdf/asia_01.pdf , diakses pada 27 Agustus 2016, pkl. 12:54 
52Ibid, 

http://www.southsouthcases.info/pdf/asia_01.pdf
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Inisiatif ini didorong oleh beberapa hal antara lain, 1) teknologi inseminasi 

buatan ini dibutuhkan Negara-negar berkembang lainnya untuk meningkatkan 

kinerja produksi ternak mereka, 2) lingkungan dan budaya Negara 

berkembang lainnya yang mirip dengan Indonesia maka pengetahuan akan 

inseminasi buatan ini dapat disesuaikan dengan mudah, dan 3) untuk 

meningkatkan program ini penting bagi pemerintah untuk memiliki staf 

terlatih yang cukup.53 

Program-program KSS pertanian ini banyak diminati oleh negara-

negaraselatan lain, selain dari permintaan negara peserta, beberapa merupakan 

inisiasi Indonesia sendiri untuk membantu pembangunan negara lain dengan 

berbagi pengalaman terbaik Indonesia di bidang pertanian.  

  

2.4 Tantangan  

Tantangan dan kendala dalam melaksanakan program KSS pertanian ini 

bermacam-macam. Pertama, kendala utama dalam melaksanakannya adalah pada 

koordinasi antara para mitra, tidak ada sentralisasi instansi atau lembaga yang 

menaungi semua kegiatan dan program. Misalnya dalam program-program KSS 

pertanian ini tidak hanya dilaksanakan oleh Kementrian Pertanian, namun juga 

Sekretariat Negara, Bapennas, Kemenlu juga lembaga non-pemerintah lainnya 

seperti Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia (YAMPI), Institute 

Pertanian Bogor, Pusat Pelatihan Pertanian Nasional Lembang,Balai Besar 

Inseminasi Buatan Singosari dan lembaga lainnya. Hal ini mengakibatkan 
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banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dapat menghambat harmonisasi 

dan meningkatkan biaya transaksi. Adanya perbedaan prosedur pada lembaga 

mitra sehingga pembagian peran dan tanggung jawab tidak jelas yang 

mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program.54 

Kedua, masalah pendanaan yang disediakan oleh APBN terbatas. Kegiatan 

ini membutuhkan dana yang besar, karena tidak hanya untuk mendanai proyek 

namun juga penting untuk menunjang dan mendanai Tim Koordinasi.55 

Indonesia sudah mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk mengelola 

kerjasama ini, namun sumber jumlah dana tidak jelas karena tidak ada sumber 

khusus yang diberikan setiap kali jumlah tersebut dikutip. Hampir tidak mungkin 

melacak jumlah pasti dana yang telah terpakai karena banyak kegiatan dilakukan 

terpisah oleh kementriaan dan lembaga penyelenggara dengan menggunakan dana 

yang sudah ada dalam anggaran tahunan mereka, tanpa harus menetapkan dalam 

anggaran tersebut digunakan untuk program KSST atau mata anggaran khusus 

lain. Selama ini dana program-program KSS pertanian dan lainnya bersumber dari 

Kementriaan Luar Negeri dan Sekretariat Negara yang bersumber dari APBN. 

Terbatasnya pendanaan ini akhirya mengarah pada terbatasnya bantuan yang bisa 

diberikan Indonesia.56 

Ketiga, kendala terkait masalah dalam pengumpulan data dan pelaporan 

arus keuangan yang menghalangi evaluasi. Tidak ada kementrian atau instansi 

pemerintah tunggal yang bertanggung jawab atas program kerjasama negara 

mitra, tidak ada struktur lembaga atau  payung yang memungkinkan pemerintah 
                                                             
54 United Nations Development Programme, dalam Shafiah F. Muhibat, dkk, Op. Cit,  
55 Center For East Asian Cooperation Studies (CEACoS), Op. Cit, 
56Ibid,  
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mitra untuk mendapatkan pandangan umum tentang kerjasama ini secara agregat. 

Hal ini berarti kemungkinannya sedikit bahwa data dikumpulkan dan dihimpun 

secara pusat, sehingga tidak ada sumber tunggal untuk data yang dapat 

dipercaya.57 Setiap kementrian penyelenggara menyimpan catatan mereka sendiri 

tentang kegiatan yang terkait, dan catatan tersebut tidak dikompilasi secara 

nasional karena tidak ada mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan 

ini.  

Kesulitan yang sama terjadi saat mencoba mencari jumlah keseluruhan 

dana yang telah dibelanjakan dalam kegiatan triangular Indonesia, karena tidak 

ada pencatatan yang baik. Setiap mitra/negara akan menyimpan catatan mereka 

sendiri tentang pendanaan, tetapi pemerintah Indonesia tidak menyimpan catatan 

kompilasinya dari seluruh lembaga dan kementrian yang terlibat. Hal ini tidak 

hanya terjadi dalam kegiatan-kegiatan KSST di bidang pertanian, namun hampir 

di semua lembaga yang terlibat dalam KSS dan KSST Indonesia. Pendanaan yang 

tidak terpusat ini juga menimbulkan hambatan untuk membuat satu dana sentral 

untuk semua kegiatan KSST. Jika satu lembaga atau kementrian ditugaskan 

sebagai pemegang dana ini, ada kecenderungan bahwa dana tersebut adalah milik 

lembaga tersebut dan akan ada keengganan atau bahkan masalah bagi kementrian 

lain untuk menggunakan dana tersebut.58 

Keempat, kendala selanjutnya menyangkut kebijakan nasional Indonesia 

yakni, ketiadaan peraturan dan ketentuan KSS yang mengikat 

kementeriaan/lembaga. Hal ini mengakibatkan tidak adanya mekanisme baku 
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yang mengatur koordinasi kementerian/lembaga dalam melaksanakan program 

KSS pertanian ini.  Ketiadaan landasan hukum nasional, tidak mengherankan jika 

setiap kementerian/lembaga menggunakan landasan hukum yang berbeda-beda 

sedangkan program-program KSS pertanian Indonesia ini dilaksanakan oleh 

beberapa lembaga dan kementerian. Ketiadaan peraturan tentang pelaksanaan 

KSS ini mengakibatkan KSS dipandang tidak begitu penting dibandingkan 

kerjasama dengan negara-negara maju. KSS dianggap belum menjadi prioritas 

kerjasama di setiap kementerian/lembaga.59 

Kelima, tantangan lainnya yakni dinamika internasional dimana negara 

ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand mempunyai lembaga khusus yang 

menangani KSS. Hal ini menunjukan keseriusan negara tersebut dalam 

melaksanakan KSS. Malaysia memiliki lembaga sendiri yaitu, Malaysian 

Technical Cooperation Program (MTCP) dan Malaysian South-South 

Cooperation (MASSCORP), sedangkan Thailand memiliki Thailand 

International Development Cooperation Agency (TICA). Kedua negara ini juga 

berperan dalam menangani kerjasama dan pengiriman tenaga ahli. tantangan 

tentang pendanaan. Pendanaan program yang bersumber dari APBN masih 

terbatas.  

Keenam, tantangan lainnya adalah tantangan Indonesia untuk meyakinkan 

negara-negara maju dan lembaga internasional untuk membiayai kerjasama teknik 

melalui Triangular Cooperation. Seperti yang telah diuraikan diatas, pendanaan 

Indonesia sangat terbatas sehingga sebagian besar program-program KSS 
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pertanian ini dilaksanakan tergantung dari donor. Sehingga jika donor berhenti 

maka program yang dilaksanakan juga terhenti. Indonesia harus meyakinkan 

negara-negara maju dan juga lembaga internasional untuk memberikan bantuan 

dengan meyakinkan lembaga atau negara donor bahwa bantuan ini dapat 

memberikan manfaat bagi negara tersebut dan dapat mengakomodasikan 

kepentingan mereka.60 

Ketujuh, tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah kurangnya 

dukungan dari dalam negeri Indonesia sendiri. Kurangnya dukungan ini dari 

segmen konstituen dalam negeri yang sangat terasa, terutama dari DPR, partai 

politik, sektor swasta, masyarakat madani, dan masyarakat pada umumnya. 

Sosialisasi tentang KSST sangat minim dilakukan, oleh sebab itu wajar jika ada 

banyak pihak yang keberatan jika sebuah negara menghabiskan dana untuk 

kebutuhan negara lain. Khususnya negara seperti Indonesia yang presentase 

jumlah penduduk miskin masih tinggi, aka nada pandangan sinis tentang mengapa 

Indonesia harus melaksanakan program solidaritas.61 Selain itu masih banyak 

persepsi di masyarakat Indonesia bahwa Kerjasama Selatan-Selatan ini kurang 

penting dibandingkan kerjasama dengan negara-negara maju. 

Kedelapan, kurangnya pengawasan dan evaluasi pada tiap program-

program KSST bidang pertanian maupun bidang lainnya. Proyek bilateral yang 

dilakukan secara terpisah oleh kementrian penyelenggara dengan anggaran 

mereka, jarang diawasi secara terpusat karena tidak dilakukan melalui prosedur 

pelaporan. Proyek triangular biasanya melalui prosedur pengawasan dan evaluasi 
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yang dirancang oleh negara/lembaga mitra dan pelaporan dilakukan kepada 

negara/lembaga mitra tersebut. Oleh karena itu, tidak ada indicator standar tentang 

keefektifan semua program KSST yang juga menyiratkan adanya kesulitan dalam 

mengelola keberlanjutannya. Idealnya, pengawasan dan evaluasi tidak hanya 

dilakukan terhadap proyek dan kegiatan, tapi juga terhadap lembaga dan 

kemampuan kelembagaan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kerja dan 

kemampuan lembaga dan dalam hal ini juga Tim Koordinasi. Pembentuan system 

pengawasan dan evaluasi, seharusnya dilakukan dalam Periode Pertama Rencana 

Induk pelaksanaan KSST sebagaimana dinyatakan dalam Draf Cetak Biru (Bab II, 

Bagian G) juga mencakup bagian khusus tentang penguatan pengawasan dan 

evaluasi, lengkap dengan rencana tindakan.62 

62Ibid, 


