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BAB III 

KEPENTINGAN POLITIK INDONESIA DALAM KERJASAMA 

SELATAN-SELATAN TRIANGULAR PERTANIAN  

 

Kerjasama Selatan-Selatan pada bidang pertanian merupakan salah satu 

instrumen Indonesia untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya, salah 

satunya kepentingan politik. Kepentingan politik Indonesia dalam KSST pertanian 

ini adalah untuk eksistensi Indonesia di kancah internasional juga kepentingan 

untuk memperbaiki citra positif Indonesia di mata dunia, selain itu untuk 

mendapatkan dukungan dari negara-negara selatan lain dalam berbagai forum dan 

organisasi internasional yang dapat memepermudah Indonesia. Kerjasama ini juga 

dimanfaatkan Indonesia untuk meredam dukungan negara-negara lain akan 

separatism OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang ada di Indonesia.Berikut ini 

uraian tentang kepentingan-kepentingan politik Indonesia dalam pengadaan 

program-program pertanian KSS Indonesia. 

 

3.1 Memperbaiki Citra Indonesia di Mata Dunia 

Salah satu upaya Indonesia dalam meningkatkan perannya di dunia 

internasional adalah memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai  

negara demokratis dalam tataran masyarakat internasional sebagaimana yang 

tercantum dalam RPJP 2010-2015. Upaya ini menjadi sangat penting bagi 

Indonesia karena sebelumnya citra Indonesia pernah terpuruk saat terjadi krisis 
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multidimensi pasca krisis finansial tahun 1997.63 Kerjasama dalam bentuk 

bantuan luar negeri ini dapat menjadi alat Indonesia untuk meningkatkan citra 

Indonesia dalam kancah internasional, salah satu bentuk eksistensi Indonesia di 

ranah global dan sebagai alat diplomasi Indonesia dengan negara-negara selatan. 

Indonesia dapat menunjukkan diri sebagai salah satu middle income country dan 

menjadi kekuatan baru khususnya dalam isu pembangunan dan ODA. 

A. Citra Indonesia  

Indonesia sebelumnya dikenal sebagai negara dengan kondisi politik 

nasional yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan Asia 

Tenggara dan terkenal sebagai salah satu Macan Asia, hal ini berubah drastis sejak 

krisis 1997. Krisis ekonomi yang berawal dari Thailand ini mempengaruhi 

beberapa negara Asia salah satunya Indonesia, krisis 1997 menjadikan 

perekonomian Indonesia sempat berada di posisi terendah. Selain masalah 

ekonomi, permasalahan politik Indonesia saat itu terguncang dengan runtuhnya 

rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Ketidakpuasan 

masyarakat Indonesia akan kepemimpinana Soeharto, kondisi ekonomi yang tidak 

stabil diperparah dengan hutang luar negeri Indonesia memicu kemarahan rakyat 

sehingga banyak kerusuhan dan aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai wilayah 

Indonesia. Citra Indonesia juga menurun akibat permasalahan HAM terkait rakyat 

Timor Timur, dimana pada akhir 1990-an mulai dipermasalahkan oleh dunia 

internasional atas integrasi Timor Timur ke Indonesia pada tahun 1970-an.64 

                                                             
63 Center For East Asian Cooperation Studies (CEACoS), Op.Cit, 
64 Tonny Dian Effendi, Agenda Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilihan Presiden 2009, 

dalam 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx7oaNt-vSAhXHkJQKHUpsCN44ChAWCB0wAQ&url=http%3A%2F%2Fejournal.umm.ac.id%2Findex.php%2Fbestari%2Farticle%2Fview%2F138%2F164&usg=AFQjCNEeqbCuEBDoKGfuXhdvkNV4KavVzw&bvm=bv.150475504,d.dGo
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Krisis 1997 berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan negara-

negara lain terhadap Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk 

mengembalikan citra baik Indonesia, para pemimpin negara yang berkuasa pasca 

krisis moneter melakukan banyak pendekatan diplomasi untuk menjelaskan 

kondisi politik Indonesia yang telah membaik. Pada masa presiden B. J. Habibi 

perbaikan citra yang dilakukan focus terhadap permasalahan HAM terkait Timor 

Timur  dan banyak memperbaiki kondisi politik domestic yang sedang terguncang 

pasca reformasi yang terjadi. Pada masa presiden selanjutnya yakni presiden Gus 

Dur, perbaikan citra gencar-gencarnya dilakukan dengan kunjungan presiden Gus 

Dur ke berbagai negara untuk melakukan diplomasi dan menjelaskan kondisi 

politik Indonesia yang mulai membaik ke berbagai negara untuk mengembalikan 

lagi citra posistif Indonesia di mata dunia internasional. Upaya ini masih 

dilanjutkan di masa selanjutnya yakni pada masa presiden Megawati dengan 

banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Pada masa SBY dengan 

mengusung jargon Thousand Friends Zero Enemy, upaya hubungan baik dengan 

negara-negara lain banyak dilakukan Indonesia untuk mewujudkan politik luar 

negeri SBY ini. 

Indonesia masuk menjadi salah satu anggota G20 menjadikan kerjasama 

internasional Indonesia semakin terwadahi. KTT G20 di London mengharuskan 

anggota G20 berkomitmen untuk memenuhi target Millenium Development 

Goalsdan KSST menjadi focus G20 sehingga dibentuk Task Team on South-South 

                                                                                                                                                                       
=0ahUKEwjx7oaNt-

vSAhXHkJQKHUpsCN44ChAWCB0wAQ&url=http%3A%2F%2Fejournal.umm.ac.id%2Findex.

php%2Fbestari%2Farticle%2Fview%2F138%2F164&usg=AFQjCNEeqbCuEBDoKGfuXhdvkNV

4KavVzw&bvm=bv.150475504,d.dGo , diakses pada 2 Maret 2017, pkl. 20.23 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx7oaNt-vSAhXHkJQKHUpsCN44ChAWCB0wAQ&url=http%3A%2F%2Fejournal.umm.ac.id%2Findex.php%2Fbestari%2Farticle%2Fview%2F138%2F164&usg=AFQjCNEeqbCuEBDoKGfuXhdvkNV4KavVzw&bvm=bv.150475504,d.dGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx7oaNt-vSAhXHkJQKHUpsCN44ChAWCB0wAQ&url=http%3A%2F%2Fejournal.umm.ac.id%2Findex.php%2Fbestari%2Farticle%2Fview%2F138%2F164&usg=AFQjCNEeqbCuEBDoKGfuXhdvkNV4KavVzw&bvm=bv.150475504,d.dGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx7oaNt-vSAhXHkJQKHUpsCN44ChAWCB0wAQ&url=http%3A%2F%2Fejournal.umm.ac.id%2Findex.php%2Fbestari%2Farticle%2Fview%2F138%2F164&usg=AFQjCNEeqbCuEBDoKGfuXhdvkNV4KavVzw&bvm=bv.150475504,d.dGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx7oaNt-vSAhXHkJQKHUpsCN44ChAWCB0wAQ&url=http%3A%2F%2Fejournal.umm.ac.id%2Findex.php%2Fbestari%2Farticle%2Fview%2F138%2F164&usg=AFQjCNEeqbCuEBDoKGfuXhdvkNV4KavVzw&bvm=bv.150475504,d.dGo
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Cooperation and Triangular (TT-SSTC) di tahun 2010. Indonesia dipercaya 

sebagai Co-Chair TT-SSTC sehingga Indonesia berada di garis terdepan dalam 

menangani isu-isu KSST dalam forum G20. Hal ini juga menjadi kesempatan 

Indonesia untuk menunjukan dirinya di mata internasional sebagai middle income 

country. Pemerintah membentuk Tim Koordinasi Nasional pada tahun 2010 untuk 

menangani dan mengoorganisir KSST Indonesia, tim ini terdiri dari empat bagian 

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

Kementrian Sekretariat Negara.65 

 

B. Perubahan Citra Indonesia 

Indonesia tumbuh menjadi negara yang demokratis, pluralis, menghormati 

hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia setelah lebih dari satu 

dekade pasca krisis. Upaya promosi citra positif penting bagi Indonesia untuk 

pencapaian kepentingan nasional, karena bisa menjadi faktor pendorong bagi 

upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat Indonesia di bidang ekonomi, 

sosial, politik, dan budaya.66 

Kerjasama Selatan-Selatan merupakan salah satu instrumen Indonesia 

untuk mempromosikan citra positif Indonesia di kancah dunia, karena KSST di 

bidang pertanian salah satu bentuk interaksi Indonesia dengan negara-negara 

berkembang. Keaktifan Indonesia terlibat dalam KSS memberi ruang yang luas 

bagi Indonesia untuk terus meningkatkan peran dan posisi dalam hubungan antar 

                                                             
65 Stanislaus Risadi Apresian, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen 

Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global, Jurnal Hubungan Internasional, Vol 12, No 2,  

Universitas Katolik Parahyangan, hal. 195 
66 Center For East Asian Cooperation Studies (CEACoS), Op.Cit, 
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bangsa. pelatihan dan program-program lainnya merupakan salah satu upaya 

Kementrian Pertanian dalam mengimplementasikan KSS Indonesia untuk 

meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan untuk 

menunjukkan eksistensinya di kancah dunia sehingga dapat meningkatkan daya 

saing Indonesia.  

Implementasi KSST Pertanian Indonesia dengan mengadakan bantuan-

bantuan pelatihan, pengiriman tenaga ahli ke negara-negara selatan menjadikan 

Indonesia semakin dikenal khususnya di kawasan selatan, hal ini dapat dilihat dari 

semakin banyaknya permintaan bantuan program-program pelatihan dan 

pertukaran tenaga ahli di bidang pertanian dari negara-negara berkembang di 

kawasan ini. Banyaknya permintaan membuktikan Indonesia semakin dikenal 

dengan citra baiknya dan dipercaya akan kemampuan Indonesia dalam bidang 

pertanian. Hal ini merupakan salah satu bukti eksistensi Indonesia di dunia 

internasional dan diplomasi Indonesia berjalan dengan baik dan akan terus 

ditingkatkan. 

 

3.2 Mendapatkan Dukungan Negara Selatan-Selatan dalam Forum WTO 

Kerjasama Selatan-Selatan merupakan salah satu upaya Indonesia untuk 

lebih dikenal oleh negara-negara lain dan untuk mendapatkan dukungan dari 

negara-negara selatan lain dalam berbagai forum internasional. Salah satunya 

adalah melalui South Centre, South Centre merupakan lembaga intergovernmental  

yang dibentuk oleh negara berkembang sebagai upaya penguatan Kerjasama 

Selatan-Selatan.  
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South Centre merupakan lembaga think-tank yang berfungsi sebagai 

pemberi analisa kebijakan untuk masalah-masalah pembangunan di negara-negara 

Selatan. Lembaga ini membantu negara-negara berkembang untuk 

menggabungkan upaya dan keahlian untuk mempromosikan kepentingan bersama 

mereka di kancah internasional. Lembaga ini didirikan PBB pada 31 Juli 1995. 

Lembaga ini tercipta karena kesadaran akan kebutuhan untuk memperkuat KSS di 

kancah global. Mendorong negara-negara berkembang untuk menghargai dan 

berbagi pengalaman bersama dan memberikan dukungan intelektual dan 

kebijakan untuk bertindak secara kolektif dan individual, khususnya di tingkat 

internasional. Lembaga ini membantu negara-negara Selatan untuk 

mengembangkan pandangan umum dan bekerjasama dalam isu-isu kebijakan 

terkait pembangunan internasional.67 

South Centre ini memiliki misi dengan dua prinsip, yakni: kesatuan selatan 

dalam keragaman dan kemajuan selatan melalui kerjasama. Kesatuan dalam 

keragaman dimaksudkan bahwa pusat selatan ini bertujuan untuk mempromosikan 

kepentingan bersama di antara negara-negara selatan dengan mengakui dan 

mencerminkan keanekaragaman negara-negara selatan ini. Maka. Lembaga ini 

bekerja untuk saling pengertian antara negara-negara  dan bangsa-bangsa selatan. 

hal ini juga mendorong partisipasi terkoordinasi oleh negara-negara berkembang 

di forum internasional terkait pembangunan. Sedangkan kemajuan selatan melalui 

kerjasama dimaksudkan, lembaga ini bekerja untuk menempatkan kecerdasan dan 

kapasitas selatan dalam pelayanan kemajuan dan pembangunan. Pembagian 

                                                             
67 About The South Centre, dalam  https://www.southcentre.int/about-the-south-centre/ diakses 

pada 26 Maret 2017 

https://www.southcentre.int/about-the-south-centre/
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pengalaman dan kerjasama tidak hanya di kalangan negara-negara selatan, tetapi 

juga dengan Korea Utara harus dilakukan atas dasar kesetaraan dan keadilan 

untuk semua dan berkontribusi terhadap demokratisasi dan penguatan PBB dan 

para pihak dari organisasi. Lembaga ini memiliki tiga bagian utama, yakni: The 

Council of Representatives, Dewan Pengurus yang terdiri dari Ketua dan sembilan 

anggota, dan Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang bertugas 

melaksanakan tujuan dari South Centre. Pusat Selatan ini memiliki 53 anggota 

negara berkembang yang berasal dari tiga kawasan yakni Afrika, Asia dan 

Amerika Latin dan Karibia. Negara-negara ini dari berbagai negara berkembang 

terbesar yang memilki penghasilan menengah, negara-negara kurang berkembang 

dan negara berkembang berpulau kecil.68 

South Centre ini dimanfaatkan untuk mengkoordinasikan dan 

memperjuangkan posisi negara-negara berkembang dalam forum WTO, World 

Intellectual Property Organization (WIPO), G-24, G-33, G-20, United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan G-77. Bagi 

Indonesia sendiri, South Centre banyak memberikan dukungan antara lain terkait 

posisi Indonesia sebagai koordinator G-33 di WTO. South Centre memberikan 

proposal yang dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang di 

bidang pertanian yang menjadi perhatian utama negara-negara anggota dalam 

perundingan di WTO.69 

                                                             
68Ibid,  
69 Center For East Asian Cooperation Studies (CEACoS), Op. Cit,  

https://www.southcentre.int/board-members/
https://www.southcentre.int/board-members/
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Indonesia juga terdorong aktif dalam perundingan Doha Development 

Agenda (DDA)70 dalam kerangka WTO dengan menentukan arah hasil 

perundingan yang akan dicapai karena perundingan perdagangan internasional 

yang berlarut-larut. Indonesia berkepentingan di semua isu di dalam DDA, 

khususnya untuk bidang pertanian, Indonesia memperjuangkan terbentuknya 

Special Product (SP) dan Special Safeguard Mecahnism (SSM) di forum WTO. 

Isu SP dan SSM tersebut berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, 

pembangunan pedesaan, dan ketahanan pangan tidak saja bagi bangsa Indonesia 

tetapi juga negara berkembang lain. Peran Indonesia ini telah mendapatkan 

pengakuan masyarakat internasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu 

negara yang perlu diperhitungkan dalam perundingan WTO.  

Indonesia bersama dengan negara berkembang lainnya juga 

memperjuangkan penurunan subsidi domestic dan penghapusan subsidi ekspor 

serta akses pasar untuk produk pertanian.71 Hal ini berkaitan dengan pengaturan 

komoditas pertanian yang merugikan negara berkembang. Pertanian ini menjadi 

isu penting karena 75 % dari populasi di negara-negara berkembang tinggal di 

daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian, karena mata pencaharian terbesar 

di negara-negara berkembang adalah bercocok tanam. Kendala ini dirasakan 

Indonesia, seperti masalah kedelai impor yang lebih murah harganya 

dibandingkan harga kedelai yang ditanam oleh Indonesi sendiri, padahal 

                                                             
70 Doha Development Agenda (DDA) adalah negosiasi perdagangan terbaru dari WTO yang 

dimulai pada November 2001 dibawah direktur Jenderal Mike Moore. Tujuannya adalah untuk 

menurunkan hambatan perdagangan di seluruh dunia dan memfasilitasi peningkatan perdagangan 

global. 
71 Badan Pembangunan Nasional (BAPENNAS), A4DES Republik Indonesia, Laporan Studi 

Kerjasama Selatan-Selatan (Draf Grand Design dan Cetak Biru), 2011, JICA,PT Indokoei 

International  
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Indonesia merupakan negara agraris yang mana banyak petani kedelai yang 

merasa dirugikan. Negara-negara berkembang memiliki kepentingan untuk 

melindungi masuknya produk pertanian dari negara maju, karena mampu 

memproduksi sendiri. Indonesia khawatir hal ini akan terjadi juga pada komoditas 

beras dan komoditas pokok lainnya 

KSST Indonesia dalam bidang pertanian dapat menjadi wadah diplomasi 

Indonesia untuk saling berbagi pengalaman mengenai permasalahan ekspor-impor 

komoditi pertanian mendapatkan dukungan dan meraih kepentingan ini secara 

bersama-sama. Banyaknya dukungan dari negara-negara lain diharapkan dapat 

semakin mempercepat pencapaian kepentingan dalam WTO, karena hal ini sangat 

mempermudah dan menguntungkan negara-negara berkembang. 

 

3.3 Meredam Gerakan Separatis di Indonesia 

Dukungan negara-negara lain diperlukan Indonesia selain dalam forum 

internasional juga dalam menangani gerakan separatis dalam negeri. Kawasan 

yang menjadi focus Indonesia yakni kawasan Pasifik. Kepentingan Indonesia 

terhadap negara pasifik semakin berkembang, dari kepentingan untuk 

membendung kekuatan-kekuatan superpower menjadi focus kepada penanganan 

masalah-masalah non-militer yang mengancam kedaulatan dan stabilitas kawasan. 

Salah satu masalah kawasan yang menjadi prioritas adalah kawasan pasifik 

selatan. Indonesia memilih pendekatan yang menggunakan aspek soft power 

untuk menangani gerakan separatisme Papua. 
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A. Profil OPM (Organisai Papua Merdeka) 

OPM (Organisai Papua Merdeka) merupakan suatu gerakan yang didirikan 

pada 26 Juli 1965, dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom mantan 

anggota batalyon sukarelawan Papua ciptaan Belanda, gerakan bawah tanah atau 

sembunyi-sembunyi ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua 

atau Irian Jaya agar terlepas dari pemerintahan Belanda dan pemerintah 

Indonesia.72 Pemberontakan OPM berawal di Maokwari, kemudian menjalar 

keseluruh kabupaten di Irian Barat yaitu: Biak-Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, 

Japen-Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. 73 OPM didirikan sebagai 

ekspresi kekecewan terhadap ketidakadilan yang di alami oleh penduduk Irian 

Jaya. Gerakan separatis ini muncul akibat terbatasnya komunikasi, khususnya 

dalam arti politik yakni proses sosialisasi politik terhadap masyarakat Irian Jaya, 

selain itu kondisi penduduk yang terbelakang serta infrastruktur yang minim juga 

membuat kekecewaan tersendiri bagi rakyat Irian.  

OPM merupakan organisasi yang dipimpin oleh para putra-putri Irian Jaya 

pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan, memerdekakan Irian Jaya agar 

lepas dari NKRI. OPM ini terdiri dari dua fraksi yakni, 1) fraksi yang didirikan 

oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura dan, 2) fraksi yang didirikan 

oleh Terianus Aronggoar di Manokwari pada tahun 1964, kedua fraksiini bergerak 

di bawah tanah. OPM melakukan usaha-usaha yang bersifat pemberontakan yang 

                                                             
72 Tuhana Taufiq A, Mengapa Papua Bergolak, 2001, Gama Global Media, Yogyakarta,  dalam 

Ngatiyem, Organisasi Papua Merdeka 1996-1998 (Studi tentang Pembangunan Stabilitas Politik 

di Indonesia), 2007, FKIP, Universitas Sebelas Maret 
73 JRG. Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, 1993, Jakarta, Gramedia 

Widiasarana Indonesia dalam Ngatiyem, Organisasi Papua Merdeka 1996-1998 (Studi tentang 

Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia), 2007, FKIP, Universitas Sebelas Maret 
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bersifat fisik dan non fisik. Bukti-bukti mengenai pergolakan OPM ini adalah 

adanya tindakan-tindakan berupa perusakan lapangan terbang, mengintimadasi 

penduduk, menculik dan merencanakan untuk merusak alat-alat komunikasi maka 

di bentuklah Komando pembebasan Papua Barat. OPM juga mencari dukungan 

dari masyarakat Irian Jaya teutama yang pro Papua untuk mencapai tujuannya. 

Dukungan ini berupa keterlibatan dalam aksi-aksi OPM, memberikan dukunga 

sandang, pangan, obat-obatan dan dana, memberikan dukungan semangat dan 

dorongan kepada OPM dan juga memberikan sumbangan pemikiran.74 

Banyak berbagai upaya dan usaha dilakukan oleh pemerintahan Indonesia 

untuk mengatasi dan meredam gerakan separatis ini sejak kemunculan dan aksi-

aksinya. Upaya ini dilakukan dilakukan sejak tahun 1963, yakni sejak kemunculan 

OPM. Upaya ini dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan sekuriti dan 

juga pendekatan kesejahteraan.75 OPM semakin memperoleh banyak dukungan 

dari berbagai negara karena dekat dengan Belanda, dimana Belanda merupakan 

salah satu negara yang memiliki peran dalam terbentuknya OPM. Bahkan, OPM 

memiliki markas besar di Belanda. 

OPM (Organisasi Papua Merdeka) mendekati dua organisasi di kawasan 

Pasifik untuk mendapatkan dukungan, yakni Pasific Island Forum dan 

Melanesian Spearhead Group. Pada Juni 2013, Sekretaris Jenderal West Papua 

National Coalition for Liberation (WPNCL) atau Koalisi Nasional Papua Barat 

untuk Kemerdekaan, Rex Rumikiek, mengklaim bahwa organisasi bangsa-bangsa 

Melanesia (MSG)mendukung hak dari rakyat Papua Barat untuk menentukan 

                                                             
74 Tuhana Taufiq A, Op. Cit, 
75Ngatiyem, Organisasi Papua Merdeka 196-1998 (Studi tentang Pembangunan Stabilitas Politik 

di Indonesia), 2007, FKIP, Universitas Sebelas Maret 
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nasib sendiri. Sementara itu Perdana Menteri negara Vanuatu, Moana Carcasses 

Kalosil pada Sidang Tahunan Dewan Hak Asasi Manusia Perhimpunan Bangsa-

Bangsa di Jenewa Swiss pada 4 Maret 2014 menyebut masih terjadi pelanggaran 

hak asasi manusia di tanah Papua.76Beberapa negara pasifik yang mendukung 

OPM diantaranya adalah Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall 

Island dan Tuvalu, negara-negara ini mendukung OPM dengan alasan faktor 

sejarah dan kedekatan secara geografis.77Vanuatu merupakan pendukung utama 

Papua Merdeka, bahkan pada tahun 2000 di Vanuatu terdapat kantor perwakilan 

Rakyat Papua Barat pimpinan Dr. Jojn Ondowame. OPM kerap menjadikan 

kawasan pasifik selatan sebagai ruang kampanye politik mencari dukungan untuk 

memerdekakan Papua dari NKRI.78 

 

B. Menurunnya Dukungan OPM dari Negara-negara Pasifik 

Kerjasama Selatan-Selatan pertanian merupakan instrumen yang dapat 

digunakan Indonesia untuk meredam dukungan terhadap gerakan separatis Papua, 

menumbuhkan hubungan yang baik, meningkatkan persahabatan dan kemitraan 

dengan negara-negara kawasan Pasifik untuk meraih simpati dan kepercayaan 

pihak-pihak yang berlawanan politik dengan Indonesia terkait masalah separatis 

ini. Indonesia berupaya mengajak negara-negara kawasan ini untuk mendukung 
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NKRI. Bantuan-bantuan dan program-program pertanian yang merupakan salah 

satu implementasi KSS pertanian Indonesia memberikan dampak bagi peredaman 

gerakan separatis tersebut. Indonesia melakukan pendekatan secara intensif ke 

negara-negara Pasifik Selatan, kawasan ini memerlukan bantuan dari negara lain 

karena kondisi geografisnya yang kurag beruntung. Wilayah yang sangat kecil, 

tanah yang kurang subur dan ancaman kemusnahan akibat pemanasan gobal 

menjadikan Indonesia berkomitmen untuk membantu dan meningkatkan 

hubungan dengan kawasan ini. Indonesia membuka rute penerbangan antara Port 

Moresby, Papua Nugini dengan Denpasar Bali untuk mendorong konektivitas di 

Pasifik Selatan. Pendekatan Indonesia ini yang intensif ini membuat negara di 

kawasan ini lebih mengenal dan menerima Indonesia dengan tangan terbuka 

sehingga dukungan OPM mulai berkurang di Pasifik Selatan.79 

Salah satu contohnya bantuan Kementerian Pertanian yang diberikan ke 

Fiji akhirnya berdampak pada tidak ada lagi perwakilan gerakan separatis di 

Fiji.80Di tahun 2014,Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyonodiundang 

sebagai tamu utama Chief Guest(tamu utama) pada KTT ke-2 The Pacific 

IslandsDevelopment Forum yang diselenggarakandi Fiji. Dalam pertemuan 

tersebut PM FijiBainimarama mengakui Indonesia memegangperanan penting di 

kawasan Pasifik Selatan. BagiIndonesia, khususnya Kementerian Luar NegeriKSS 

telah menjadi alat diplomasi yang ampuhdalam mendukung diplomasi Indonesia 

diPasifik Selatan, melalui KSS sikap negara-negarapenerima bantuan di Pasifik 

Selatan dapatdiubah selaras dengan kepentingan Indonesia.Indonesia mempererat 
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KSS dengannegara-negara Pasifik rumpun Melanesia yangtergabung dalam 

Melanesia Spearhead Group (MSG), yakni Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, 

NewCaledonia, dan kepulauan Solomon. Kebijakan ini merupakan tanggapan atas 

upaya salah satufaksi OPM yakni West Papua National Coalitionfor Liberation 

(WPNCL) untuk menjadianggota MSG. KSS dengan MSG meliputibidang 

capacity building di bidang perikanan dan pertanian, perdagangan dan 

perekonomiandan Keamanan.81 

Di tahun 2014 Indonesia memberikan undangan kepada negara-negara 

MSG untuk datang  ke Papua dan Papua Barat dan melihat langsung 

pembangunan yang telah dilaksanakan di provinsi tersebut dalam rangka 

“Promoting Economic Ties & DevelopmentCooperation” atau kunjungan untuk 

kerjasama dalam bidang ekonomi dan pembangunan para menteri luar negeri 

MSG, kecuali Menteri Luar Negeri Vanuatu, telah berkunjung ke kedua provinsi 

tersebut. Dibandingkan dengan negara-negara anggota MSG lainnya, hubungan 

antara Indonesia dengan Vanuatu tidak bisa dikatakan benar-benar baik. Papua 

merdeka merupakan isu politis yang selalu dipergunakan para politikus Vanuatu 

untuk mendapat dukungan politik lokal. Vanuatu menganut konsep “Melanesia 

Socialism” yang merupakan ideologi sosialisme yang dianggap cocok untuk ras 

Melanesia, karena mendukung kepemilikan bersama daripada kepemilikan 

individual. Dalam pelaksanaannya ideologi ini mendorong bersatunya negara-

negara ras Melanesia membentuk pemerintahan sendiri. Bantuan program KSS 

yang dilakukan Indonesia belum berhasil mengubah kebijakan Vanuatu untuk 
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tidak lagi mendukung OPM untuk membentuk pemerintahan sendiri dan menjadi 

negara anggota MSG. Hasil kunjungan tersebut menegaskan dukungan MSG 

kepada NKRI dan menolak WPNCL untuk menjadi anggota MSG.82 

Bentuk-bentuk bantuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi 

perluasan gerakan separatis WPNCL dalam mencari dukungan ke negara-negara 

MSG lainnya. Komitmen untuk meredam dukungan OPM ini juga dibuktikan 

Indonesia dengan menjadikan 10 negara kawasan Pasifik Selatan ini sebagai 

negara prioritas A dalam KSS. Indonesia berharap dengan pendekatan yang lebih 

intensif ke negara-negara ini membuat negara kawasan ini lebih mengenal dan 

menerima Indonesia dengan lebih terbuka, sehingga dukungan terhadap OPM di 

kawasan Pasifik mulai berkurang. 

82 Kodam XVII, Kunjungan MSG Ke Papua, dalam  
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