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ABSTRAK 

ANALISIS KEPENTINGAN BRAZIL DALAM PENERIMAAN KEMBALI 

CREDENTIAL LETTER DARI DUTA BESAR INDONESIA UNTUK BRAZIL 

PADA TAHUN 2015 

Oleh : 

Fransisca Septian G. A. P. (115120401111012) 

 

Kepentingan nasional merupakan dasar dari keberadaan sebuah negara. Salah 

satu bentuknya adalah kepentingan ekonomi. Brazil sebagai negara yang luas dan 

besar di kawasnnya yaitu Amerika Selatan berusaha untuk mempertahankan 

hubungan diplomatiknya dengan Indonesia yang telah menjadi mitra strategisnya 

sejak tahun 2008. Hal ini terjadi lantaran permasalahan antara kedua negara tentang 

ditangkapnya warga negara Brazil di Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba. 

Untuk mengetahui kepentingan nasional Brazil terhadap Indonesia, dilihat dari 

konsep kepentingan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Melalui 

analisis yang dilakukan, penulis menghasilkan temuan tentang kepentingan nasional 

dari pemerintah Brazil. Yang pertama terkait dengan pengakuan kedaulatan, yang 

kedua terkait dengan kepentingan ekonomi dan yang terakhir adalah terkait dengan 

kepentingan ekonomi jangka panjang dari Brazil. 

 

Kata kunci : Kepentingan nasional, Kepentingan ekonomi, Hubungan diplomatik, 

Kedaulatan negara, Brazil 
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ABSTRACT 

BRAZIL INTEREST ANALYSIS IN RECEIVING CREDENTIAL LETTER FROM 

THE AMBASSADOR OF INDONESIA FOR BRAZIL IN 2015 

 

Oleh : 

Fransisca Septian G. A. P. (115120401111012) 

 

 The national interest is the basic of the existence of a country. One of the 

forms is the economic interest. Brazil as a big and large country in the region of 

South America is trying to maintain diplomatic relations with Indonesia which has 

become its strategic partner since 2008. This happened because of problems between 

the two countries about the arrest of Brazilian citizens in Indonesia who are involved 

in drug crime. To determine the national interests of Brazil to Indonesia, seen from 

the concept of the interests of short term, medium term and long term. Through the 

analysis conducted, the authors produced findings on the national interests of the 

Brazilian government. The first is related to the recognition of sovereignty, the latter 

related to economic interests and the latter is related to the long-term economic 

interests of Brazil. 

 

Keywords : National Interest, Economic Interest, Diplomatic Relationship, State 

Sovereignty, Brazil  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1  Latar Belakang 

Dewasa ini permasalahan yang dihadapi oleh negara semakin kompleks. 

Mulai dari isu politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, keamanan, pendidikan dan 

yang lainnya. Untuk dapat menyeleseikan isu-isu tersebut, sebuah negara perlu untuk 

menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara lainnya. Setiap negara 

membutuhkan peran atau bantuan dari negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan 

negaranya. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan 

pemerintah Australia dalam hal ekonomi yaitu impor daging sapi, dimana dalam hal 

ini pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan daging sapi di negaranya 

sehingga dibutuhkan kerjasama dengan negara lain seperti Australia untuk tetap 

menjaga kebutuhan tersebut agar tercukupi. 

Negara berkembang seperti Indonesia, membutuhkan mitra kerjasama dengan 

negara-negara lainnya. Selain untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, kerjasama 

internasional juga diharapkan menjadi jembatan untuk dapat mengenalkan produk 

lokal di pasar internasional. Brazil merupakan salah satu negara mitra kerjasama 

Indonesia di kawasan Amerika Latin. Hubungan bilateral antara Indonesia-Brazil 
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sebenarnya telah terjalin cukup baik sejak abad ke 19 tepatnya pada 1953.
1
 Dan saat 

ini memasuki tahapan yang krusial dan strategis. Disamping persamaan wilayah yang 

luas dan jumlah penduduk yang banyak, Brazil dan Indonesia memiliki persamaan 

pandangan dalam berbagai isu regional serta multilateral serta usaha untuk 

menegakkan demokrasi dan HAM, selain itu, pemerintah Brazil dan Indonesia juga 

sedang melakukan reformasi di berbagai bidang.
2
 

Hubungan bilateral antara Indonesia-Brazil sempat mengalami pergolakan. 

Hal itu terjadi lantaran diputuskannya hukuman mati untuk dua warga negaranya 

yaitu Marco Archer dan Rodrigo Gularte terkait tindak pidana narkoba. Marco Archer 

ditangkap karena telah menyelundupkan kokain sebanyak 13,4 kg pada Agustus 2003 

sedangkan Rodrigo Gularte tertangkap karena kedapatan menyelundupkan narkoba 

seberat 19 kg pada Juli 2004 dengan menyembunyikannya di dalam papan selancar 

yang dibawanya
3
 hingga akhirnya keduanya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan 

negeri wilayah Tangerang.  

Pemerintah Brazil sempat mengajukan keringanan hukuman untuk warga 

negaranya kepada Pemerintah Indonesia melalui surat resmi kepada Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono.
4
 Isi dari surat tersebut adalah permohonan pembatalan jatuhan 

hukuman mati dari pemerintah Brazil kepada pemerintah Indonesia tetapi, pemerintah 

                                                           
1
 Profil Negara Republik Federasi Brazil. diunduh dari 

https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx diakses pada 28 Februari 2018  
2
 Ibid 

3
 Profil terpidana Mati Rodrigo Gularte. 2015. diunduh dari  

https://news.okezone.com/read/2015.04/29/18/1141670/profil-terpidana-mati-rodrigo-gularte diakses 

pada 7 Maret 2018 
4
 Nodin File Kementerian Luar Negeri RI tahun 2009 

https://news.okezone.com/read/2015.04/29/18/1141670/profil-terpidana-mati-rodrigo-gularte
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Indonesia menolak permintaan keringanan hukuman, pemerintah Indonesia 

cenderung mematuhi hukum yang telah berlaku, sehingga keputusan pemerintah 

Indonesia ini menimbulkan rasa kecewa dan tidak puas bagi pemerintah Brazil yang 

berujung pada penarikan Duta Besar Brazil untuk Indonesia Marsekal Madya TNI 

(Purn) Toto Riyanto pada Januari 2015 setelah eksekusi hukuman mati Marco 

Archer.
5
 Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto, merupakan Duta Besar RI untuk 

Brazil.
6
 Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto terpilih menjadi Duta Besar RI 

untuk Brazil pada Juli 2014. Setelah ditariknya Duta Besar Brazil untuk Indonesia, 

hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brazil sempat memanas. Presiden Brazil 

Dilma Rousseff memberikan penjelasan akan menyatakan sikap dan berpikir ulang 

untuk menjalin hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia melalui media.  

Dampak dari eksekusi hukuman mati yang dijalankan oleh pemerintah 

Indonesia masih terus berlanjut. Setelah Duta Besar Brazil untuk Indonesia Rubem 

Correa Barbosa ditarik kembali oleh pemerintah Brazil, selanjutnya, Duta Besar 

Indonesia untuk Brazil, Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto mendapat 

perlakuan yang kurang pantas dari pemerintah Brazil. Menteri Luar Negeri Brazil 

secara tiba-tiba melakukan penundaan penerimaan credential letter pada saat Duta 

Besar RI berada di Istana Kepresidenan Brazil pada Februari 2015.
7
  

                                                           
5
  Dubes Brazil Resmi Ditarik Keluar Indonesia. 2015. diunduh dari 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150118142117-20-25447/dubes-brasil-resmi-ditarik-keluar-

indonesia diakses pada 28 Februari 2018 
6
 Profil Negara Republik Federasi Brazil, Op.Cit  

7
 Dubes Indonesia untuk Brazil Resmi Ditarik Pulang. 2015. diunduh dari 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150223122040-12-34090/dubes-indonesia-untuk-brazil-resmi-

ditarik-pulang diakses pada 28 Februari 2018 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150118142117-20-25447/dubes-brasil-resmi-ditarik-keluar-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150118142117-20-25447/dubes-brasil-resmi-ditarik-keluar-indonesia
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150223122040-12-34090/dubes-indonesia-untuk-brazil-resmi-ditarik-pulang
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150223122040-12-34090/dubes-indonesia-untuk-brazil-resmi-ditarik-pulang
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Credential letter atau letter of credence adalah surat kepercayaan yang 

diberikan oleh pemerintah negara pengirim kepada pemerintah negara penerima.
8
 

Credential letter diberikan setelah diterimanya “aggrement” dalam bentuk surat dari 

negara penerima. Agreement ini dikirimkan oleh negara penerima kepada negara 

pengirim yang berisi tentang persetujuan dari negara penerima tentang wakil 

diplomatik yang akan dikirimkan, selanjutnya negara pengirim akan mengirimkan 

wakil diplomatiknya dengan membawa surat kepercayaan dari presiden negara 

pengirim atau yang biasa disebut dengan letter of credence.  

Credential letter merupakan tanda bahwa perwakilan diplomatik negara 

pengirim telah disetujui oleh negara penerima. Sehingga perwakilan diplomatik atau 

duta besar dari negara pengirim dapat menjalankan tugas dan wewenangnya di negara 

tersebut. Credential letter dapat menjadi sebuah tanda bahwa kedua negara sepakat 

untuk menjalin hubungan diplomatik. Adanya hubungan diplomatik yang baik antar 

negara akan berpengaruh terhadap hubungan kerjasama kedua belah pihak. Maka dari 

itu hubungan diplomatik dan penempatan perwakilan diplomatik disuatu negara dapat 

berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan kerjasama kedua negara.  

Permasalahan antara Brazil dan Indonesia berdampak pada hubungan 

diplomatik kedua negara. Pasalnya pemerintah Brazil telah melanggar kode etik 

diplomatik Konvensi Wina dengan menolak credential letter dari perwakilan 

diplomatik negara Indonesia. Hal tersebut terjadi lantaran permasalahan dua warga 

negara Brazil yang akan dieksekusi di Indonesia. Sehingga pemerintah Brazil 

                                                           
8
 Prof. Dr. S.M Noor, S.H., M.H., Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M., Kadarudin, S.H., M.H., Hukum 

Diplomatik dan Hubungan Internasional. Pustaka Pena Press. Makasar. 2016. Hal 41 
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mengambil tindakan untuk menolak surat kepercayaan dari Duta Besar Marsekal 

Madya TNI (Purn) Toto Riyanto pada 2015 setelah beliau berada di Istana 

Kepresidenan Brazil untuk memenuhi undangan upacara penyerahan credential letter 

dari pemerintah Brazil. Satu jam setelah penundaan penerimaan credential yang 

dilakukan Menteri Luar Negeri Brazil, Presiden RI memutuskan untuk menarik 

kembali Duta Besar Toto Riyanto. Penundaan ini bagi Pemerintah Indonesia 

merupakan salah satu cara dari Pemerintah Brazil dalam memprotes pemerintah 

Indonesia yang tetap melaksanakan eksekusi hukuman mati kepada warga negaranya.  

Setelah adanya insiden tersebut, pemerintah Brazil dan pemerintah Indonesia 

sempat bersitegang. Menurut pemerintah Brazil, eksekusi yang dilakukan Indonesia 

ini akan berimbas pada hubungan bilateral kedua negara.
9
 Pernyataan dari pemerintah 

Brazil pun membuat pemerintah Indonesia sangat kecewa hingga wakil presiden RI 

Jusuf Kalla sempat menyatakan akan mempertimbangkan pembelian alutsista dari 

Brazil. Menurut Jusuf kalla tidak ada masalah jika Indonesia mengurangi impor dari 

Brazil atau bahkan  membatalkan pembelian alutsista dari Brazil.
10

 

Hubungan diplomatik antara Indonesia-Brazil sempat merenggang selama 8 

bulan. Hingga pada November 2015, pemerintah Brazil kembali memberikan 

undangan upacara penerimaan credential letter kepada Dubes Indonesia Marsekal 

Madya TNI (Purn) Toto Riyanto. Penerimaan kembali credential ini disambut baik 

                                                           
9
Belanda dan Brazil Tarik Duta Besar. 2015. diunduh dari 

http://www.republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/15/01/19/niez1s-belanda-dan-brasil-tarik-dubes 

diakses pada 3 Maret 2018 
10

  Wakil Presiden Jusuf Kalla: Pembelian Alutsista dari Brazil Akan Dipangkas. 2015. diunduh dari 

https://ekonomi.kompas.com/read/2015/02/24/122912326/Wapres.Pembelian.Alutsista.dari.Brasil.Aka

n.Dipangkas Diakses pada 8 Maret 2018 

http://www.republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/15/01/19/niez1s-belanda-dan-brasil-tarik-dubes
https://ekonomi.kompas.com/read/2015/02/24/122912326/Wapres.Pembelian.Alutsista.dari.Brasil.Akan.Dipangkas
https://ekonomi.kompas.com/read/2015/02/24/122912326/Wapres.Pembelian.Alutsista.dari.Brasil.Akan.Dipangkas
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oleh pemerintah Indonesia. Diharapkan kedepannya hubungan antara dua negara 

tersebut dapat ditingkatkan. Karena selama ini, Brazil menyatakan Indonesia sebagai 

mitra strategis negaranya, sehingga diharapkan hubungan bilateral kedua belah pihak 

dapat berjalan dengan baik. 

Dalam fenomena penerimaan kembali credential letter oleh pemerintah Brazil 

kepada Duta Besar Indonesia Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto sangat 

menarik untuk diteliti terkait tentang perilaku sebuah negara yang dapat berubah 

secara total untuk memenuhi kepentingan negaranya. Hubungan diplomatik antara 

Brazil dan Indonesia selalu berjalan baik. Bahkan kedua negara saling mendukung 

atas kebijakan masing-masing. Tetapi karena adanya permasalahan penangkapan dua 

warga negara Brazil yang terjerat tindak pidana narkoba di Indonesia, hubungan 

kedua negara mengalami perselisihan. Hal ini yang menjadikan menarik karena 

sebelumnya pihak dari pemerintah Brazil menyatakan dengan tegas dukungannya 

terhadap pemerintah Indonesia tentang pemberantasan narkoba, tetapi ketika 

permasalahan tersebut menimpa warga negaranya, pemerintah Brazil menunjukkan 

rasa kecewanya dengan mengambil sikap yang tidak semestinya seperti menunda 

menerima credential letter dari Duta Besar Marsekal Madya TNI (Purn) Toto 

Riyanto. Tindakan yang dilakukan pihak Brazil tersebut sangat membuat kecewa 

pemerintah Indonesia karena pada awalnya, penundaan penerimaan yang dilakukan 

oleh pemerintah Brazil kepada Duta Besar Indonesia tidak berdasar pada persona non 

grata. Persona non grata berarti bahwa pejabat maupun staf diplomatik yang 

bersangkutan dianggap sebagai orang yang tidak disukai atau melakukan pelanggaran 



 
7 

 

dari tugasnya sebagai perwakilan diplomatik negara dan oleh negara penerima 

dikembalikan ke negara asalnya untuk kemudian diganti dengan pejabat maupun staf 

yang lain.
11

 

Tindakan yang dilakukan pemerintah Brazil ini mendapat kecaman dari 

beberapa negara di dunia. Setelah penundaan penerimaan credential letter oleh 

pemerintah Brazil kepada Duta Besar Indonesia, secara tiba-tiba pemerintah Brazil 

kembali memberikan undangan kepada Duta Besar Indonesia untuk Brazil Marsekal 

Madya TNI (Purn) Toto Riyanto agar dapat hadir di istana kepresidenan Brazil untuk 

menyerahkan kembali credential letter kepada pemerintah Brazil. Dalam tindakan 

tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Brazil memilki kepentingan nasional 

terhadap pemerintah Indonesia, sehingga bagaimanapun pemerintah Brazil merasa 

kecewa terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk tetap mengeksekusi warga 

negaranya, pemerintah Brazil dengan berat hati tetap kembali menjalin hubungan 

diplomatik dengan Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan 

masalah yaitu “Apa kepentingan Brazil dalam penerimaan kembali credential letter 

dari Duta Besar Indonesia untuk Brazil pada tahun 2015?” 

 

  

                                                           
11

 Prof. Dr. S.M Noor, S.H., M.H., Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M., Kadarudin, S.H., M.H., Op.Cit., 

hal 181 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk menggambarkan kepentingan negara Brazil dalam pemberian kembali 

credential kepada Duta Besar Indonesia Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto 

terkait dengan kepentingan jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang.  

1.4  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian yang dibuat oleh penulis, terdapat dua manfaat yang akan 

didapatkan. Manfaat tersebut adalah manfaat teoritis dan praktis. Berikut ini adalah 

penjelasan dari dua manfaat tersebut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini  maka akan memperluas kajian Ilmu 

studi Hubungan Internasional yang fokus pada kajian ekonomi. Bahwa faktor 

ekonomi menjadi salah satu yang penting dalam mengkaji sebuah hubungan 

bilateral antara negara lain. 

2. Manfaat Praktis  

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi sebuah gambaran bagi para pembaca, sehingga 

bisa mengetahui bagaimana suatu kerjasama bilateral akan memberikan 

pengaruh terhadap kelangsungan ekonomi suatu negara. Penulis 

mengharapkan nantinya tulisan ini dapat menjadi sumber informasi mengenai 
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negara Brazil serta mengetahui tentang peran suatu negara dalam menjalin 

kerjasama dengan negara lainnya. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

1.1 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu digunakan penulis sebagai rujukan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap fenomena dan penelitian yang diangkat. Sebagai bahan acuan, 

maka penulis memaparkan dua penelitian pada sub bab terdahulu ini. Penelitian 

pertama berjudul “Kepentingan Brazil Menolak Credential Letter Indonesia Dalam 

Kasus Eksekusi Mati Sindikat Narkoba Internasional Tahun 2015” oleh Juli Haiga.
1
  

Dalam tulisannya, Haiga membahas tentang kepentingan Brazil terhadap 

Indonesia dengan ditundanya pemberian credential letter kepada Duta Besar 

Indonesia pada tahun 2015. Aksi dari Brazil tersebut dipicu setelah adanya putusan 

dan eksekusi hukuman mati warga negara Brazil Marco Archer dan Rodrigo Gularte 

yang tersangkut kasus narkoba di Indonesia. Pemerintah Brazil telah mengajukan 

grasi kepada Presiden Indonesia, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah 

Indonesia. Sehingga pada akhirnya pemerintah Brazil merasa kecewa dengan 

keputusan Indonesia dan berdampak pada penundaan pemberian credential Duta 

Besar Indonesia di Istana Kepresidenan Brazil.  

                                                           
1
 Juli Haiga, Kepentingan Brazil dalam Menolak Credential Letter Indonesia dalam Kasus Eksekusi 

Mati Sindikat Narkoba Internasional tahun 2015. 2016. diunduh dari 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/10683/10339, diakses pada 12 Maret 2018 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/10683/10339
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Aksi penundaan pemberian credential yang dilakukan oleh pemerintah Brazil 

bertujuan untuk memperlihatkan kekecewan Brazil terhadap Indonesia. Hal tersebut 

pada akhirnya membuat citra Brazil di internasional menjadi buruk. Brazil dinilai 

telah melanggar kode etik diplomatik. Selain itu Brazil juga dinilai telah 

mengintervensi hukum suatu negara yaitu Indonesia. Padahal sebelumnya Brazil 

menyatakan akan mendukung Indonesia untuk memberantas narkoba. Tetapi ketika 

warga negara Brazil tersandung kasus nasrkoba di Indonesia, Brazil berupaya penuh 

untuk melindungi warga negara hingga terjadilah aksi penundaan pemberian 

credential tersebut. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian 

Haiga. Adapun persamaannya yaitu antara penulis dan Haiga sama-sama mengangkat 

tema permasalahan tentang credential di tahun yang sama yaitu 2015. Sedangkan 

perbedaan penelitian antara penulis dan Haiga adalah tentang konsep yang digunakan. 

Penulis menggunakan konsep kepentingan nasional oleh K.J. Holsti sedangkan 

peneliti menggunakan teori diplomasi oleh SL. Roy. Selain itu pada penelitian 

penulis berfokus pada penyerahan kembali credential kepada Duta Besar Indonesia 

setelah sebelumnya Brazil melakukan penundaan penerimaan credential kepada 

Indonesia. Sedangkan Haiga lebih berfokus pada kepentingan Brazil melakukan 

penundaan credential letter kepada Indonesia. 

Studi terdahulu dari Haiga ini berkontribusi terhadap penelitian penulis 

tentang bagaimana aksi atau tindakan pemerintah Brazil pada saat itu. Pemerintah 

Brazil secara tiba-tiba melakukan tindakan penundaan penerimaan credential letter. 
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Sehingga penelitian Haiga dapat membantu penulis untuk mengidentifikasi perilaku 

sebuah negara terutama Brazil. Selain itu penelitian Haiga juga membantu penulis 

dalam memahami bagaimana seharusnya penundaan credential dilakukan. Credential 

letter dapat dilakukan oleh sebuah negara jika perwakilan dari negara pengirim 

melakukan aksi yang tidak sukai oleh negara penerima seperti aksi spionase. 

Sedangkan apa yang dilakukan Brazil terhadap Duta Besar Indonesia tidak ada faktor 

tersebut di dalamnya. 

Studi terdahulu kedua yang digunakan penulis berjudul “South Africa’s 

National Interest” yang dituliskan oleh Anthoni Van Nieuwkerk.
2
 Sebagaimana 

judulnya, Niewkerk melihat bahwa terdapat aktivitas dari politik luar negeri Afrika 

Selatan di kawasan Afrika. Kemudian sebagai alat analisa, Nieuwkerk meminjam 

konsep National Interest atau kepentingan nasional milik KJ. Holsti. Sehingga dalam 

tulisannya, kepentingan nasional Afrika Selatan diidentifikasikan kedalam Core 

Value and Interest, Middle-range Objectives serta Long-range Goals. 

Hasil dari penelitian Nieuwkerk ini menunjukkan bahwa National Interest 

Afrika Selatan teridentifikasi hingga Middle-range Objectives. Pada variable Core 

Value and Interest teridentifikasi dari data-data kebijakan domestik, perlindungan 

wilayah perbatasan serta keberadaan ancaman menunjukkan bahwa tujuan utamanya 

adalah economic walfare, territory unity serta national security. Kemudian dalam 

Middle-range Objectives banyak hal yang dicapai oleh Afrika Selatan seperti melihat 

                                                           
2
 Anthoni Van Nieuwkerk. “South Africa’s National Intererst” African Security Review. 2004. Vol. 

13:2 hal 89-101 diunduh dari  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10246029.2004.9627289?journalCode=rasr20 dan 

diakses pada 3 April 2018 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10246029.2004.9627289?journalCode=rasr20
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peluang ekonomi yang kemudian direalisasikan kedalam SADC trade protocol, 

perdagangan di kawasan serta dengan beberapa negara di dunia seperti Uni Eropa, 

Amerika dan Tiongkok. Nieuwkerk juga menjawab indikator private citizens interest 

dan state’s prestige dalam variabel Middle-range Objectives yang ditunjukkan dalam 

tiga prioritas kepentingan yang dicapai oleh Afrika Selatan di middle-range 

objectives ini. 

Studi terdahulu kedua ini membantu penulis dalam aplikasi konsep National 

Interest milik KJ. Holsti sebagai suatu alat analisa. Karena penelitian Nieuwkerk ini 

memiliki kesamaan konsep dengan penelitian penulis. Ditambah lagi fenomena yang 

dianalisa hampir serupa yaitu kepentingan suatu negara dalam suatu kawasan. 

Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan tulisan Nieuwkerk ini terletak pada 

negara serta kawasan yang menjadi subjek penelitian penulis. Dimana Nieuwkerk 

menganalisa kepentingan Afrika Selatan di kawasan Afrika, sedangkan penulis 

melihat kepentingan Brazil dalam penerimaan kembali credential letter dari Duta 

Besar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. 

Penelitian dari Nieuwkerk ini berkontribusi dalam penelitian penulis 

khususnya dalam penggunaan konsep kepentingan nasional oleh KJ. Holsti. 

Penelitian dari Nieuwkerk ini membantu penulis untuk memahami bagaimana konsep 

tersebut diterapkan serta bagaimana operasionalisasi setiap indikator di dalamnya. 

Studi terdahulu ketiga selanjutnya yang digunakan oleh penulis adalah jurnal 

penelitian dengan judul “Piala Dunia 2014: Cermin Keberhasilan Diplomasi Brazil 
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serta dDampaknya Bagi Perkembangan Ekonomi” yang ditulis oleh Hartanto.
3
 Dalam 

tulisannya tersebut, Hartanto menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, sepakbola 

dijadikan barometer ideal dalam hubungan internasional, persaingan antar bangsa 

serta ambisi sebuah negara. Sejalan dengan hal tersebut, sepakbola tidak hanya 

menjadi olahraga semata melainkan telah menjadi alat diplomasi bagi negara-negara 

di dunia. Sepakbola dapat mewakili kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya 

suatu negara. Salah satunya adalah kejuaraan sepakbola internasional antar negara-

negara di seluruh dunia “Piala Dunia 2014” yang dilaksanakan di Brazil.
4
  

Kemenangan Brazil atas terpilihnya sebagai penyelenggara Piala Dunia 2014 

tentunya tidak melewati langkah yang mudah. Keberhasilan tersebut merupakan 

keberhasilan diplomasi yang memberikan prestise dan kebanggan tersendiri. Dalam 

tujuannya, Brazil menginginkan menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia 2014 salah 

satunya ingin meningkatkan prestise negaranya. Tujuan utama dari diplomasi adalah 

untuk membuat sebuah negara mampu mencapai tujuan politik luar negerinya tanpa 

menggunakan kekuatan militer, propaganda maupun hukum.  

Sepakbola di Brazil bukan hanya sekedar permainan maupun olahraga yang 

dipertandingkan namun sudah menyatu sebagai bagian dari budaya bagi 

masyarakatnya. Dapat dikatakan pula bahwa sepakbola merupakan sebagian dari 

budaya mereka. Pada level internasional sepak bola mampu meningkatkan suatu 

pencitraan (peningkatan profil yang positif) sebuah negara. Hal inilah yang dilihat 

                                                           
3
  Hartanto. “Piala Dunia 2014: Cermin Keberhasilan Diplomasi Brazil serta Dampaknya Bagi 

Perkembangan Ekonomi” diunduh dari https://media.neliti.com/media/publications/132793-ID-piala-

dunia-2014-cermin-keberhasilan-dip.pdf diakses pada 30 Juni 2018 
4
 Ibid 

https://media.neliti.com/media/publications/132793-ID-piala-dunia-2014-cermin-keberhasilan-dip.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/132793-ID-piala-dunia-2014-cermin-keberhasilan-dip.pdf
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oleh pihak pemerintah Brazil. Pemerintah Brazil ingin meningkatkan citra negaranya 

dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014. Tindakan yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah Brazil tersebut lantaran adanya kepentingan nasional dari pihaknya. Salah 

satunya adalah ingin meningkatkan citra negara di mata dunia. 

Studi terdahulu ketiga ini membantu penulis dalam melihat sikap atau 

tindakan dari pihak pemerintah Brazil dalam mencapai kepentingan nasionalnya. 

Pemerintah Brazil berupaya mencapai kepentingan nasionalnya dengan menekankan 

diplomasi kepada negara-negara lainnya agar dapat menjadi tuan rumah dalam 

penyelenggaraan piala dunia 2014, karena penelitian Hartanto ini memiliki kesamaan 

fenomena yang hampir serupa yaitu tentang kepentingan nasional Brazil. 

Perbedaan antara peneletian Hartanto dengan penulis adalah, dalam penelitian 

Hartanto lebih menitik beratkan pada diplomasi yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah Brazil untuk dapat mencapai tujuan kepentingan nasionalnya. Selain itu 

perbedaan yang kedua adalah penggunaan konsep. Hartanto berkaca pada konsep 

diplomasi untuk dapat mengetahui usaha pihak Brazil untuk dapat menjadi tuan 

rumah di piala dunia 2014. Sedangkan penulis lebih menitik beratkan pada 

kepentingan nasional di balik fenomena yang dijabarkan dengan menggunakan 

konsep kepentingan nasional oleh K.J Holsti. 
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1.2 Kerangka Konseptual 

Sub bab kerangka konseptual ini merupakan bagian penting dalam 

menentukan arah penelitian. Konsep dapat diartikan sebagai sebuah kata yang 

melambangkan gagasan tertentu.
5
 Konsep dapat diartikan lebih luas dalam ilmu sosial 

yaitu menjelaskan sifat-sifat dari objek yang dipelajari dan telah sesuai dengan studi 

tertentu. Salah satu dari pembagian objek tersebut adalah negara yang kemudian akan 

menjadi objek dalam penelitian ini.
6
 Untuk menjelaskan fenomena yang dibahas 

maka penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional (National Interest) dari K. 

J. Holsti agar topik ini dapat dikaji secara terarah. 

1.2.1 Konsep kepentingan Nasional 

Untuk memahami interaksi atau pola hubungan yang dilakukan oleh 

setiap negara dapat dijelaskan melalui kajian politik luar negeri yaitu 

pendekatan kebijakan luar negeri.
7
 Kebijakan luar negeri termasuk dari bentuk 

interaksi negara pada lingkungan internasional yang dapat dilakukan secara 

bilateral maupun multilateral. Pendekatan bilateral merupakan interaksi yang 

dilakukan oleh dua aktor negara, sedangkan pendekatan multilateral 

melibatkan aktor negara yang lebih banyak.  

Asumsi dasar dari politik luar negeri yang harus dipahami bahwa 

interaksi yang terjalin antar dua atau lebih negara bersifat action theory 

                                                           
5
 Mochtar Mas’oed. “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”. LP3ES. Jakarta. 1994. 

Hal 94 
6
 Ibid 

7
 B. White. Analysing Foreign Policy dalm M. Clarke, & B. White, Understanding Foreign Policy: The 

Foreign Policy System Approach. 1989. Southampton: The Camelot Press. Hal 1-24. 
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dimana aksi tersebut diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan aktor 

dalam hal ini negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai 

kepentingannya.
8
 Tujuan dari politik luar negeri adalah kondisi yang ingin 

dicapai oleh negara di masa depan dimana berusaha diwujudkan melalui 

perumusan kebijakan untuk mempengaruhi negara lain.
9
 Dalam hal ini, 

menciptakan kondisi dapat diartikan juga sebagai sebuah kepentingan negara. 

Setiap kepentingan cenderung mengarah pada kondisi domestik negara. Oleh 

sebab itu apa yang menjadi kepentingan negara pada setiap tindakannya 

menginterpretasikan kepentingan nasional yang ingin direalisasikan melalui 

banyak cara seperti kerjasama maupun hubungan diplomasi dengan aktor-

aktor internasional lainnya. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan 

nasional yang dijabarkan oleh KJ. Holsti. Dalam hal ini KJ. Holsti membagi 

kriteria politik luar negeri suatu negara sesuai nilai (values) dan jangka waktu 

untuk mencapai tujuan tersebut.
10

 Penggunaan istilah “kepentingan nasional” 

seringkali disebut juga sebagai “tujuan” yang dapat diartikan sebagai 

gambaran situasi yang diharapkan terjadi sesuai keinginan negara melalui 

kebijakan luar negeri sebagai medianya.
11

 Dalam tulisannya, Holsti membagi 

                                                           
8
 A. A. Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. 2006. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 
9
 Ibid Hal. 42 

10
 Ibid 

11
 KJ. Holsti, “Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis” Edisi keempat, Erlangga, Jakarta, 

1988, Hal 136. 
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kategori tujuan menjadi tiga bagian yaitu Core Values and Interest, Middle 

Range Objectives dan Long Range Objectives.
12

 

Berikut klasifikasi kepentingan nasional menurut K. J. Holsti : 

1.2.1.1 Core Interest and Values (kepentingan jangka pendek) 

Kepentingan jangka pendek atau inti merupakan kepentingan utama 

yang dianggap sebagai sesuatu yang paling vital bagi negara menyangkut 

eksistensi suatu negara melalui self preservation pada unit politik. 

Kepentingan nilai ini juga digambarkan sebagai jenis kepentingan yang dalam 

mencapainya kebanyakan orang rela untuk melakukan pengorbanan sebesar-

besarnya.
13

 

Dalam kepentingan jangka pendek atau nilai inti, bergantung pada 

keputusan pembuat kebijakan. Dimana pembuat kebijakan harus 

memperhatikan pertahanan dari wilayah teritorialnya. Pertahanan diri atau self 

preservation dapat dilihat melalui terjaminnya kedaulatan suatu negara, yang 

artinya sebuah negara tersebut mampu untuk dapat mempertahankan kondisi 

sistem politik, sosial dan ekonominya.
14

 

Menurut Holsti, seiring berjalannyaa waktu maka hal yang harus 

dipertahankan atau dijaga oleh sebuah negara bukanlah lagi home territory 

namun juga wilayah lainnya, atau wilayah yang berdekatan dengan home 

                                                           
12

 Ibid 
13

 Ibid 
14

 Ibid 



 
19 

 

territory atau perbatasan. Hal ini dilakukan untuk dapat mempertahankan dan 

menjaga kestabilan ekonomi, sosial dan politik sebuah negara dalam 

melindungi apa yang disebut way of life. Namun, way of life tidak mampu 

dilakukan sendiri oleh sebuah negara, oleh karena itu perlu adanya jalinan 

atau kegiatan yang berhubungan dengan negara lain.
15

  

1.2.1.2 Middle Range Goals (kepentingan jangka menengah) 

Kepentingan jangka menengah merupakan kepentingan yang berisi 

upaya dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara. 

Dalam hal ini mencangkup usaha pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan 

kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Kesejahteraan 

sosial dan pembangunan tidak akan tercapai hanya dengan kekuatan yang 

dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu penting bagi suatu negara untuk 

melakukan suatu interaksi atau tuntutan dalam membuat kebijakan dengan 

negara lain.
16

 

Kepentingan jangka menengah terbagi menjadi tiga tipe yaitu:
17

 

a. Develop Economic Opportunities, merupakan usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan mengembangkan kerjasama 

dengan negara lain baik secara perdagangan dan pasar luar negeri 

ataupun untuk melakukan tekanan dari kebutuhan domestik ke 

negara lain. Hal ini dilakukan karena adanya tuntutan baru bagi 

                                                           
15

 Ibid  
16

 Ibid 
17

 Ibid 
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negara untuk memenuhi tanggung jawab atas kebutuhan dan 

permintaan yang lebih besar dari masyarakatnya. Oleh karena itu 

negara diharuskan memikirkan masalah kesejahteraan ekonomi 

dalam negerinya. 

b. Increase a States’s Prestige merupakan suatu peningkatan nama 

baik suatu negara dalam dunia internasional, baik itu dalam 

kemampuan bidang militer, ataupun perkembangan industrinya. 

Namun saat ini kemampuan industri dinilai lebih mampu untuk 

mengangkat dan mencerminkan kapabilitas sebuah negara di 

dunia internasional. Hal ini disebabkan karena semakin 

berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka apabila suatu negara 

mengungguli dalam hal industri maka akan naik pula tingktat 

prestige sebuah negara.  

c. Self extention merupakan suatu bentuk perpanjangan atau 

perluasan diri suatu negara dengan melakukan ekspansi dalam 

memenuhi kebutuhan negaranya. Self extention dapat dilakukan 

dengan cara melakukan promosi tentang nilai-nilai sosial, 

ekonomi, politik ataupun memberikan bantuan luar negeri kepada 

negara lain. Hal ini dilakukan untuk dapat menguasai akses 

sumber daya maupun rute perdagangan. 
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1.2.1.3 Long Range Goals (kepentingan jangka panjang) 

Kepentingan jangka panjang merupakan keinginan untuk mewujudkan 

perdamaian dan ketertiban dunia. Artinya, tujuan jangka panjang merupakan 

kepentingan yang berisi rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi 

politik atau suatu ideologi dalam suatu sistem internasional. 

Dalam rangka mengejar kepentingan jangka menengah, negara 

melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu pula. Namun dalam mengejar 

kepentingan jangka panjang maka negara biasanya melakukan tuntutan 

universal karena tujuannya adalah untuk membangun kembali satu sistem 

internasional menurut pandangan yang dapat diterapkan dan lebih baik 

dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini yang kemudian menimbulkan apa 

yang disebut dengan New Order dalam sistem internasional.
18

 

1.3 Operasionalisasi Konsep 

Dalam operasionalisasi konsep ini penulis ingin melihat adanya kepentingan 

nasional Brazil yang diuraikan melalui konsep kepentingan nasional oleh K. J. Holsti. 

Kepentingan ini yaitu kepentingan jangka pendek, kepentingan jangka menengah dan 

kepentingan jangka panjang. 

1.3.1 Definisi Konseptual 

Berdasarkan fenomena yang diangkat, penulis menggunakan konsep 

kepentingan nasional oleh K. J. Holsti untuk melihat fenomena penerimaan 

                                                           
18

 Ibid 
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kembali credential dari Duta Besar RI kepada pemerintah Brazil pada tahun 

2105. Pada tulisan ini penulis menekankan pada penerimaan kembali 

credential dari Dubes RI setelah adanya aksi penundaan penyerahan 

credential oleh pemerintah Brazil kepada Dubes RI terkait keputusan 

pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi warga negara Brazil yang 

tersandung kasus narkoba di Indonesia, maka operasionalisasi yang 

disesuaikan dengan konsep kepentingan nasional meliputi tiga tujuan. 

Pertama Core Values yang melihat kepentingan utama dalam sebuah 

kebijakan luar negeri Brazil melalui penerimaan kembali credential kepada 

Dubes RI. Kedua Middle Range Objectives dimana indikator penulisan dibagi 

menjadi tiga diantaranya Develop Economic, Increase State’s Prestige dan 

self extention. Pembagian indikator tersebut meliputi kepentingan-

kepentingan nasional pada bidang ekonomi yang diinginkan Brazil terhadap 

Indonesia. Dan tujuan terakhir adalah Long Range Objectives dimana negara 

berusaha membuat tujuan jangka panjang dari sebuah kebijakan luar negeri. 

Dalam hal ini Brazil ingin mempengaruhi tatanan internasional melalui 

kerjasama ekonomi dengan Indonesia.  
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Tabel 2.1 Operasionalisasi Kepentingan Nasional Brazil 

Konsep Time 

Periodic 

Variabel Indikator Operasionalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepentingan 

Core Value 

and Interest 

(Kepentingan 

Jangka 

Pendek) 

Self 

Preservation 

Mempertahan

kan 

kedaulatan, 

kondisi 

sistem 

politik, sosial 

dan 

ekonominya 

untuk 

menjaga 

eksistensi 

Brazil melihat, 

penerimaan kembali 

credential letter dari 

Duta Besar Indonesia 

untuk Brazil adalah 

upaya untuk 

mempertahankan 

kedaulatan negara dan 

menjaga 

eksistensinya. 

Nasional 

KJ. Holsti 

Middle 

Range 

Objectives 

(Kepentingan 

Jangka 

Menengah) 

Develop 

Economic 

Opportunities 

Tingkat 

perdagangan 

(ekspor-

impor) serta 

kesempatan 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

dan 

kesejahteraan 

dalam 

negerinya 

Brazil melihat 

Indonesia sebagai 

negara dengan tingkat 

impor yang baik di 

wilayah Asia 

Tenggara. Upaya 

Brazil tetap 

mempertahankan 

Indonesia sebagai 

mitra kerjasamanya 

adalah untuk 

memenuhi kebutuhan 

dalam negerinya 

  Increase a 

state’s 

prestige 

Peningkatan 

kapabilitas 

negara 

melalui aksi 

dan kebijakan 

untuk 

mendapatkan 

nama baik 

melalui 

tekhnologi 

Brazil melihat dengan 

penerimaan kembali 

credential letter dari 

Indonesia akan dapat 

menaikkan citranya di 

tataran global dengan 

adanya kerjasama 

tekhnologi bioethanol 

dengan Indonesia. 
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  Self Extention Bentuk 

perluasan diri 

suatu negara 

ke negara 

lain dan 

adanya 

penyebaran 

pengaruh 

nilai sosial, 

ekonomi 

politik untuk 

dapat 

menguasai 

rute 

perdagangan 

Brazil melihat, 

Indonesia dapat 

menjembatani akses 

pasar Brazil ke 

wilayah Aia Tenggara. 

Sehingga penerimaan 

kembali credential 

letter dari Indonesia 

akan dapat membuka 

dan memperluas akses 

perdagangan Brazil ke 

benua Asia khususnya 

Asia Tenggara 

 Long Range 

Goals 

(Kepentingan 

jangka 

Panjang) 

New Order Rencana, 

mimpi dan 

pandangan 

mengenai 

politik, 

ideologi dan 

aturan ynag 

mengatur di 

sistem 

internasional 

Impian Brazil untuk 

menjadi negara New 

Economic di Amerika 

Selatan dengan 

perluasan pasar 

khususnya di wilayah 

Asia. Indonesia akan 

menjadi mitra 

strategis dan akses 

untuk masuknya 

barang dari Brazil ke 

wilayah Asia 

Tenggara. 
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Latar belakang 

Tertangkapnya dua warga negara Brazil Marco Archer dan Rodrigo 

Gularte di Indonesia atas tindak pidana narkotika membuat pemerintah Indonesia 

menjatuhkan hukuman yang tegas sesuai dengan undang-undang negara 

Indonesia yaitu hukuman mati. Jatuhan hukuman mati tersebut membuat 

hubungan antara Indonesia-Brazil semakin memanas hingga pada puncaknya, 

pemerintah Brazil menunda penerimaan credential letter dari Duta Besar RI yang 

pada saat itu telah berada di Istana Kepresidenan Brazil sehingga tindakan Brazil 

tersebut membuat pemerintah Indonesia merasa telah dihina dan pada saat itu 

juga pemerintah RI menarik kembali Duta Besar RI untuk Brazil. Dan pada 

akhirnya hubungan antara Indonesia-Brazil sempat mengalami ketegangan pada 

beberapa bulan setelahnya. 

2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan Masalah 

“Apa kepentingan Brazil dalam penerimaan kembali credential 

letter dari Duta Besar Indonesia untuk Brazil pada tahun 2015?” 

Self Extention 

Konsep Kepentingan Nasional 

K. J. Holsti 

Core Values and 

Interest 

Self Preservation 

Middle Range 

Objectives 

Develop Economic 

Opportunities 

Long Range Goals 

Increase a State’s 

Prestige 

New Order 

Kepentingan Nasional Brazil 
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2.5 Argumen Utama 

Dalam fenomena yang diangkat penulis mengenai kepentingan nasional 

Brazil dalam penerimaan kembali credential letter kepada Duta Besar RI pada 2015, 

penulis menggunakan pendekatan kepentingan nasional oleh K. J. Holsti. Dalam hal 

ini, kepentingan nasional Brazil dilihat dari tiga kategori tujuan diantaranya 

kepentingan jangka pendek (Core Value and Interest), kepentingan jangka menengah 

(Middle Range Objectives) dan kepentingan jangka panjang (Long Range Goals. Pada 

kepentingan jangka pendek terlihat kepentingan pihak pemerintah Brazil untuk 

kembali menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia adalah untuk 

menjaga kedaulatan negaranya. Kepentingaan jangka pendek atau core value and 

interest ini menjadi kepentingan dasar sebagai batu pijakan untuk dapat mencapai 

kepentingan selanjutnya. Kepentingan jangka menengah yaitu untuk membuka 

peluang dan memperluas pasar ekonomi dengan cara mempertahankan hubungan 

kerjasama diplomatik dengan negara Indonesia. Sedangkan untuk kepentingan jangka 

panjang yaitu akan mewujudkan impian negara Brazil menjadi  negara New 

Economic dengan memperluas wilayah jangkauan akses pasar di dunia. Dan negara 

Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara Brazil untuk memperluas akses 

pasarnya di wilayah Asia Tenggara. 

 

 

 



 
27 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian 

yang bersifat menggambarkan suatu fenomena dengan mengacu kepada rumusan 

masalah seperti siapa, apa dan bagaimana. Pada umumnya, penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang menggambarkan mengenai fenomena yang terjadi dengan 

menggunakan data dan fakta yang ada. 

 Dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan kepentingan nasional 

Brazil dalam menerima kembali credential letter dari Duta Besar RI setelah adanya 

eksekusi hukuman mati warga negara Brazil di Indonesia terkait kasus narkoba pada 

2015. 

3.2  Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ditujukan agar penelitian lebih spesifik yang 

berpengaruh pada analisa masalah. Penelitian ini berada pada level negara yaitu peran 

pemerintah Brazil terkait kepentingan nasionalnya dalam menerima kembali 

credential letter dari Duta Besar RI pada tahun 2015. Batasan waktu yang penulis 

gunakan adalah dari tahun 2006-2015. Dimana pada tahun 2006 dan 2014, 
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pemerintah Brazil mengajukan grasi untuk warga negaranya tetapi ditolak oleh 

pemerintah RI. Sedangkan pada 2015 adalah waktu eksekusi yang kemudian 

berdampak pada penundaan penerimaan credential letter dari Duta Besar RI di 

Brazil. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan metode telaah 

pustaka, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa jurnal, artikel buku serta 

beberapa situs yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, data yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni berupa data sekunder. Dalam penelitian ini, 

penulis memperoleh sumber informasi melalui berita-berita dalam media cetak 

maupun online, paper, serta buku. Jadi disini penulis hanya mengamati objek 

penelitian melalui bahan-bahan atau literatur yang ada, tanpa harus secara langsung 

terjun di lapangan. 

3.4 Teknik Analisa Data 

 Untuk membuktikan kebenaran konsep yang penulis gunakan, penulis 

melakukan verfikasi penelitian dengan menggunakan konsep tersebut pada kasus 

penelitian yang penulis bahas, sehingga pada akhirnya akan didapat jawaban yang 

memperkuat argumen utama penulis. 
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3.5 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan : Menjelaskan mengenai latar belakang kasus narkoba oleh 

warga negara Brazil di Indonesia. Khususnya terkait dengan dampak dari jatuhan 

eksekusi hukuman mati yang menyebabkan penundaan penerimaan credential letter  

oleh pemerintah Brazil kepada Duta Besar RI pada tahun 2015 serta justifikasi dari 

fenomena tersebut. 

BAB II Kerangka Pemikiran : Menjelaskan konsep yang digunakan oleh penulis 

yaitu konsep kepentingan nasional oleh K. J. Holsti, dimana konsep tersebut 

digunakan oleh penulis untuk menjabarkan fenomena yang terjadi. 

BAB III Metode Penelitian : Menjelaskan tentang Metode yang dipilih oleh penulis. 

Dan menjelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Ruang lingkup 

penelitiannya yaitu kepentingan Brazil dalam menerima kembali credential letter dari 

Duta Besar RI pada tahun 2015. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik 

sekunder dengan menggunakan bahan bacaan atau literatur. Dalam penelitian ini 

digunakan teknik analisa data kualitatif. 

BAB IV Gambaran Umum : Dalam hal ini membahas tentang gambaran umum 

permasalahan awal antara Brazil dan Indonesia. Penulis akan membahas gambaran 

umum tentang krisis diplomatik yang berawal dari kasus eksekusi hukuman mati 

yang diberikan pemerintah Indonesia kepada warga negara Brazil hingga berdampak 

pada terjadinya aksi penundaan penerimaan credential letter oleh Brazil dari Duta 

Besar RI pada tahun 2015. 
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BAB V Pembahasan : Dalam bab ini penulis membahas dan menganalisa 

kepentingan nasional Brazil terhadap Indonesia dalam penerimaan kembali credential 

letter dari Duta Besar RI pada tahun 2015 berdasarkan core values and interest 

(kepentingan jangka pendek), middle range objectives (kepentingan jangka 

menengah) dan long range objectives (kepentingan jangka panjang). 

BAB VI Penutup : Dalam bab ini berisi kesimpulan yang ditemukan oleh penulis 

terkait penelitian yang dilakukan dan berisi tentang saran dari penulis. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

GAMBARAN UMUM HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA 

DAN BRAZIL 

 

 Pada bab ini penulis akan menjabarkan gambaran umum tentang Indonesia 

dan Brazil serta membahas bagaimana dinamika hubungan antara Brazil dan 

Indonesia. Kerjasama antara pemerintah Brazil dan pemerintah Indonesia dimulai 

pada tahun 1953, mulai berkembang dan menuju pada kerjasama bilateral dalam 

bentuk kerangka kerjasama mitra strategis pada 2008. Sejak saat itu, hubungan 

kerjasama antara Brazil dan Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik. 

Hubungan diplomatik antara Brazil dan Indonesia sempat mengalami pergolakan 

pada saat penangkapan dua warga negara Brazil atas tindak pidana narkoba di 

Indonesia pada tahun 2003 dan 2004. Hingga pada akhirnya Pengadilan Negeri 

Tangerang menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap keduanya. 

 Putusan hukuman dari Pengadilan Negeri Tangerang terhadap dua warga 

negara Brazil tersebut berdampak pada hubungan bilateral antara pemerintah Brazil 

serta pemerintah Indonesia. Dimana pada saat itu pemerintah Brazil mengambil 

tindakan untuk menarik kembali Duta Besarnya serta melakukan aksi penundaan 

penerimaan credential letter dari Duta Besar RI Marsekal Madya TNI (Purn) Toto 

Riyanto. Keputusan Brazil tersebut semakin membuat hubungan kedua negara 
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memanas, sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk menarik kembali Duta 

Besarnya dari Brazil. 

  Pada akhirnya pemerintah Brazil kembali memberikan undangan untuk Duta 

Besar RI untuk Brazil Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto agar kembali ke 

Istana Kepresidenan Brazil untuk kembali menghadiri upacara penyerahan credential 

letter kepada pemerintah Brazil. Untuk dapat memahami lebih lanjut bagaimana 

gambaran umum dari hubungan bilateral antara Brazil dan Indonesia, berikut 

penjelasan lengkap penulis dari poin-poin diatas; 

4.1 Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Brazil  

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana gambaran umum 

hubungan bilateral yang telah terjalin antara Indonesia dan Brazil. Hubungan 

kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brazil telah terbentuk dari tahun 1953, dan 

untuk sekarang ini hubungan bilateral kedua negara memasuki tahapan yang krusial 

dan strategis. Disamping kesamaan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang 

banyak, kedua negara juga  memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai isu 

regional maupun multilateral serta usaha penegakkan demokrasi dan HAM. Selain 

itu, pemerintah Brazil dan Indonesia juga sedang melakukan reformasi di berbagai 

bidang.
1
  

              Brazil menilai Indonesia adalah negara yang memiliki peran penting bagi 

stabilitas di wilayah Asia Tenggara dan wilayah Asia Pasifik. Sesuai dengan politik 

                                                           
1
 Profil Negara Republik Federasi Brazil, https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx 

diakses pada tanggal 25 April 2018 Op.Cit 
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luar negeri yang tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, Pemerintah 

Brazil mendukung integritas wilayah NKRI dan langkah-langkah reformasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memajukan HAM dan demokrasi.
2
 Dan 

sebagai negara yang memiliki dua musim sebenarnya potensi Indonesia sebagai 

penghasil produk-produk unggulan pertanian hampir setara dengan Brazil. Artinya 

bahwa potensi Indonesia sungguh besar, yaitu memiliki kekayaan sumberdaya 

komoditas pertanian yang tinggi serta ketersediaan lahan pertanian. Namun dalam 

perkembangannya Indonesia masih belum mampu mengoptimalkan sumber daya 

yang dimiliki dan mengakibatkan Indonesia masih melakukan impor terhadap 

berbagai bahan pangan utama.
3
 

Terdapat keinginan kuat dari pemerintah Brazil dan Indonesia untuk terus 

berusaha meningkatkan dan memperluas hubungan kerjasamanya di berbagai bidang. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan saling kunjung antara kepala negara, 

pejabat, anggota parlemen, pelaku ekonomi dan bahkan masyarakat dari kedua 

negara. Indonesia dan Brazil sebenarnya telah memiliki kedekatan secara historis 

yang dipererat oleh kedekatan antara para founding fathers. Hubungan diplomatik 

antara pemerintah Indonesia dan Brasil telah ada sejak Maret 1953, telah diresmikan 

dengan ditempatkannya duta besar di masing-masing negara di kedua Ibukota. 

Hubungan diplomatik ini juga diwarnai dengan beberapa kunjungan yang telah 

dilakukan oleh kepala negara dari Indonesia maupun Brazil. Presiden Indonesia 

                                                           
2
 Ibid 

3
 7 Komoditas Potensial Hasil Perkebunan di Indonesia. diunduh dari 

www.google.co.id/amp/www.agroindustri.id/komoditas-unggulan-hasil-perkebunan-indonesia/amp/ 

diakses pada 30 April 2018 

http://www.google.co.id/amp/www.agroindustri.id/komoditas-unggulan-hasil-perkebunan-indonesia/amp/
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Abdurrahman Wahid, telah mengunjungi Brasil pada tanggal 28-29 September 2000, 

kemudian dibalas dengan kunjungan Presiden Brasil, Fernando Henrique Cardoso, 

pada tanggal 20-23 Januari 2001, juga adanya kunjungan dari Presiden Luiz Inácio 

Lula da Silva,  ke Indonesia pada tanggal 11-12 Juli 2008.
4
 

Kegiatan saling kunjung antara Kepala Negara Indonesia dan Brazil ini 

memiliki arti penting tersendiri sebagai peningkatan hubungan bilateral Indonesia – 

Brazil, mengingat pada tahun 2008 hubungan diplomatik Indonesia – Brazil telah 

memasuki usia 55 tahun
5
 dan hingga kini hubungan diplomatik kedua negara telah 

mencapai usia 65 tahun. Kunjungan tersebut diharapkan akan memberikan dampak 

yang positif bagi peningkatan dan memperkuat kerjasama kedua negara baik dalam 

forum multilateral ataupun bilateral yang pada akhirnya dapat mendorong 

serta  meningkatkan kerjasama antar kedua negara yang saling menguntungkan di 

segala bidang khususnya ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, ilmu 

pengetahuan dan teknologi termasuk untuk mempromosikan citra Indonesia di 

Brazil.
6
 

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Kemitraan Strategis antara 

Indonesia  - Brazil pada saat kunjungan resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

ke Brazil pada 18 November 2009, pada tanggal 14 – 16 Oktober 2009 telah 

berlangsung Sidang Ke 1 Komisi Bersama Indonesia – Brazil yang secara khusus 

                                                           
4
 Presiden RI. Sambutan Jamuan Makan Siang dengan Presiden Republik Federasi Brasil. 2008. 

Diunduh dari http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2008/07/12/949.html diakses pada 30 April 

2018 
5
  Profil Negara Republik Federasi Brazil. diunduh dari 

https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx Loc.Cit 
6
 Ibid 
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untuk membahas Rencana Aksi dari Kemitraan Strategis yang telah ditandatangani 

sebelumnya.
7
 

Selain menyepakati Rencana Aksi Kemitraan Strategis, dalam pertemuan 

tersebut perwakilan dari Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika 

dan Eropa, Departemen Luar Negeri Duta Besar Retno L.P. Marsudi dan perwakilan 

dari Brazil dipimpin oleh Duta Besar Roberto Jaguaribe, telah membahas prioritas 

hubungan bilateral kedua negara utamanya dalam usaha untuk memajukan investasi, 

perdagangan, pertanian dan energi.
8
  

Kerjasama diplomatik antara Indonesia dan Brazil mulai dari terbentuknya 

Kemitraan Strategis hingga saat ini, telah membuahkan beberapa kerjasama yaitu
9
 : 

1. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on the 

Establishment of Bilateral Consultation (1996) 

2. Memorandum of Understanding between Bank of Indonesia and the Banco 

Central do Brasil (1997) 

3. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the 

Government of the Federative Republic of Brazil on Visa Exemption for 

Diplomatic and Official or Service Passports (2008) 

                                                           
7
 https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx Op.Cit 

8
 Ibid  

9
 International Treaty Search. Diunduh dari http://treaty.kemlu.go.id/search diakses pada 30 April 

2018 

https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx
http://treaty.kemlu.go.id/search
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4. Protocol of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and 

the Government of the Federative of Brazil on Technical Cooperation in the 

field of Techniques for the Production of Ethanol Fuel (2008) 

5. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil 

concerning Educational Cooperation (2008) 

6. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on the 

Energy and Mining Cooperation (2008) 

7. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on 

Poverty Eradication (2008) 

8. Declaration on the Strategic Partnership between the Republic of Indonesia 

and the Federative Republic of Brazil (2008) 

9. Plan of Action for the Implementation of the Declaration on Strategic 

Partnership between the Republic of Indonesia and the Federative Republic of 

Brazil (2009) 

10. Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade of the 

Republic of Indonesia and the Ministry of External Relations of the 

Federative Republic of Brazil on Enhancing the Promotion of Trade and 

Investment (2011)10 

                                                           
10

 Ibid 
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11. Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and The 

Government of the Republic of Brazil on Cooperation Defence Related 

Matters (2017)
11

 

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brazil telah berjalan selama 65 

tahun. Kedua negara telah meningkatkan kerjasama mereka kedalam bentuk yang 

lebih spesifik, yaitu sebagai negara mitra strategis. Selama menjalin kemitraan 

strategis, antara Indonesia dan Brazil tidak pernah mengalami hambatan dalam 

hubungan kerjasama. Kedua negara selama ini telah meningkatkan beberapa 

kerjasama, khususnya dibidang ekonomi dan investasi. Selain itu, antara Brazil dan 

Indonesia telah mengembangkan kerjasama mereka tidak hanya dalam hal ekonomi 

perdagangan tetapi juga dalam hal transfer teknologi. 

Pada tahun 2015, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brazil sempat 

mengalami krisis dan menjadi perhatian oleh negara-negara lain. Hal tersebut 

dikarenakan adanya putusan hukuman mati dari pemerintah Indonesia kepada dua 

warga negara Brazil yang tersandung kasus tindak pidana narkoba. Pasca insiden 

tersebut, hubungan kerjasama Indonesia dan Brazil sempat vakum selama beberapa 

bulan dan masing-masing negara memanggil Duta Besarnya untuk kembali ke negara 

asal. 
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4.2 Krisis Diplomatik Brazil 

 Hubungan antara Indonesia-Brazil mengalami pergolakan pasca penangkapan 

dua warga negara Brazil di Indonesia terkait dengan tindak pidana narkoba pada 2003 

dan 2004. Pada tahun 2003, warga negara Brazil Marco Archer yang juga merupakan 

seorang pilot terbukti telah menyelundupkan kokain sebanyak 13,4 kg. Dia 

menyembunyikan kokain tersebut ke dalam pipa kerangka gantole yang ia simpan di 

dalam sebuah tas. Bahkan dia juga sempat melarikan diri dengan cara mengelabui 

petugas di Bandara Soekarno-Hatta pada 2 Agustus 2003. Setelah dua pekan menjadi 

buron, akhirnya Marco ditangkap di Pulau Moyo, Desa Labuan Aji, Sumbawa pada 

16 Agustus 2003.
12

 Atas perbuatannya tersebut, Marco dijatuhi hukuman mati dalam 

kasus tindak pidana narkotika oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada 8 Juni 

2004. Kemudian ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten tetapi 

pengajuan tersebut ditolak pada 23 Agustus 2004. Marco lantas kembali mengajukan 

kasasi ke MA pada 25 Januari 2005 tetapi MA menolak dan tetap menjatuhkan vonis 

hukuman mati kepada Marco.
13
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                  Gambar 4.3 Penangkapan Marco Archer 

                                    

         Sumber : gettyimages.ie 

 Warga negara Brazil kedua adalah Rodrigo Gularte, yang ditangkap karena 

telah berusaha menyelundupkan kokain seberat 19 kg pada Juli 2004. Dia mencoba 

menyelundupkan kokain tersebut dengan cara menyembunyikannya di dalam papan 

selancar yang dibawanya.
14

 Hingga pada tahun 2005, pria yang telah berusia 42 tahun 

tersebut divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Kondisi 

kejiwaan yang sedang dialami oleh Rodrigo membuat keluarganya meminta 

pembatalan hukuman mati atas peselancar asal Curitiba tersebut, karena menurut 

hukum pidana di Indonesia dan hukum internasional, seseorang yang sedang 

mengalami gangguan kejiwaan dapat diberikan keringan hukuman, termasuk dalam 

kasus hukuman mati. Tetapi permintaan keluarga Rodrigo tersebut tidak dikabulkan 

oleh hukum Indonesia hingga pada akhirnya vonis hukuman mati tetap dilanjutkan.
15

 

Keputusan hukuman untuk Rodrigo dari pemerintah Indonesia, membuat pemerintah 
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Brazil sangat kecewa. Rodrigo sendiri merupakan warga negara Brazil kedua yang 

akan di eksekusi di negara lain, yaitu Indonesia setelah Marco Archer. Selain itu, 

keadaan kejiwaan Rodrigo yang menjadi topik permasalahan oleh pemerintah Brazil 

menjadi salah satu faktor penunjang rasa kecewa Brazil pada Indonesia.  

Gambar 4.4 Penangkapan Rodrigo Gularte 

                                   

        Sumber : okezone.com 

Kasus pidana narkoba yang melibatkan warga negara Brazil yaitu Marco 

Archer dan Rodrigo Gularte, sempat menjadi perhatian dunia. Pemerintah Brazil 

merasa kecewa terhadap putusan hukuman mati yang diberikan pemerintah Indonesia 

terhadap dua warga negaranya. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah Brazil 

untuk melindungi warga negaranya dari hukum Indonesia, termasuk mengajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi hingga mengajukan kasasi ke MA. Tetapi semua usaha 

yang dilakukan ditolak, hingga pada 2006, pemerintah Brazil mengajukan grasi 
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kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi usaha tersebut juga ditolak oleh 

Presiden.
16

 

 Hingga pada 2014, pemerintah Brazil kembali mengajukan permohonan grasi 

kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi Presiden Joko Widodo kembali menolak 

permohonan grasi dari terpidana mati kasus narkoba. Presiden pun telah 

mengeluarkan Keputusan Presiden terhadap empat terpidana mati dan telah 

ditandatangani.
17

 

 Keputusan Presiden Joko Widodo tersebut membuat pemerintah Brazil sangat 

kecewa. Hingga pada Januari 2015, pemerintah Brazil menarik kembali Duta 

Besarnya. Tindakan pemerintah Brazil untuk kembali menarik duta besarnya karena 

Brazil merasa sangat kecewa dengan keputusan pemerintah Indonesia. Sebagai 

negara mitra strategis, Brazil berharap pemerintah Indonesia dapat membatalkan 

eksekusi hukuman mati terhadap warga negaranya atas dasar kemanusiaan.
18

 

Pemerintah Brazil meminta pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali atas 

putusan penolakan pengampunan warga negara Brazil tersebut. Pemerintah Brazil 

juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memasukkan Rodrigo Gularte ke 

dalam fasilitas kesehatan yang terdapat di lembaga permasyarakatan.
19

 Pemerintah 
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Brazil merasa hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia sangat kejam dan 

melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu pemerintah Brazil menyatakan 

pandangannya bahwa hukuman mati bukan langkah yang efektif untuk mengatasi 

peredaran narkoba.
20

 Sehingga pemerintah Brazil selalu berupaya untuk mengajukan 

keringanan hukuman untuk dua warga negaranya. Bahkan pemerintah Brazil juga 

berupaya menawarkan kerjasama kepada pemerintah Indonesia untuk sama-sama 

memerangi konsumsi dan peredaran narkoba dengan cara selain hukuman mati.
21

 

 Penolakan permohonan grasi yang diajukan oleh pemerintah Brazil terhadap 

pemerintah Indonesia berdampak pada penarikan Duta Besar Brazil untuk Indonesia. 

Pemerintah Brazil menarik kembali Duta Besarnya setelah adanya eksekusi pertama 

kepada warga negaranya yaitu Marco Archer pada Januari 2015.
22

 Penarikan duta 

besar yang dilakukan oleh pemerintah Brazil, merupakan hal yang wajar. Pemerintah 

Indonesia sama sekali tidak mempermasalahkan adanya penarikan Duta Besar Brazil 

untuk Indonesia. Brazil menarik Duta Besarnya untuk berkonsultasi kepada 

pemerintahnya terkait hubungan antar dua negara.
23

 Walaupun banyak yang 

menyatakan, penarikan Duta Besar Brazil untuk Indonesia tersebut merupakan salah 

satu bentuk kekecewaan pemerintah Brazil dengan keputusan pemerintah Indonesia.  

 Krisis diplomatik yang terjadi antara Brazil dan Indonesia telah menjadi 

sejarah tersendiri antara kedua negara. Selama ini hubungan diplomatik antara 
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Indonesia dan Barzil selalu mengalami peningkatan baik dalam hal kerjasama 

ekonomi maupun kerjasama lainnya. Sehingga krisis diplomatik yang terjadi antara 

Brazil dan Indonesia menjadi perhatian masyarakat global. Banyak yang 

menyayangkan sikap pemerintah Brazil kepada pemerintah Indonesia. Hingga pada 

akhirnya pemerintah Brazil memutuskan untuk menarik kembali Duta Besarnya. 

Sebagai negara mitra strategis, seharusnya pemerintah Brazil menghormati hukum 

yang berlaku di negara Indonesia.  

 Tindakan Brazil untuk menarik kembali Duta Besarnya tidak menjadi 

permasalahan bagi pemerintah Indonesia. Hingga pada akhirnya, kembali lagi 

pemerintah Brazil memperlihatkan kekecewaan mereka terhadap pemerintah 

Indonesia dengan melakukan tindakan penolakan credential letter Duta Besar 

Indonesia Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto pada 2015.  

4.3 Penundaan Penerimaan Credential Letter oleh Brazil 

 Permasalahan antara Brazil dan Indonesia telah berhasil menyita perhatian 

dunia. Kasus eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia 

kepada beberapa narapidana asing termasuk Brazil membuat hubungan Indonesia dan 

Brazil sedikit mengalami guncangan. Tindakan pertama yang dilakukan Brazil terkait 

dengan eksekusi hukuman mati yang pertama kepada warga negaranya adalah 

menarik kembali Duta Besarnya yaitu Rubem Correea Barbosa pada Januari 2015.
24

 

Tindakan ini dilakukan untuk meyakinkan pemerintah Indonesia, bahwa Brazil sangat 
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kecewa terhadap putusan hukuman yang diberikan pemerintah Indonesia dan dapat 

melakukan tindakan apa saja untuk berusaha melindungi warga negaranya. 

Pemerintah Brazil juga memberikan pernyataan terhadap media terkait dengan 

penarikan kembali duta besarnya, bahwa apa yang dilakukan merupakan tindakan 

wajar untuk berkonsultasi terkait hubungan kedua negara tersebut kedepannya.
25

  

 Pemerintah Indonesia memaklumi tindakan yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Brazil. Tetapi tindakan Brazil tersebut tidak membuat pemerintah 

Indonesia membatalkan eksekusi yang kedua pada April 2015 mendatang. Pasca 

eksekusi hukuman mati yang pertama terhadap warga negaranya, Brazil menarik 

kembali duta besarnya, sehingga kedutaan Brazil di Indonesia hanya dipimpin oleh 

Kuasa Usaha hingga pada akhirnya, pemerintah Indonesia mendapatkan undangan 

untuk Duta Besar Indonesia agar dapat menghadiri acara penyerahan credential letter 

pada Februari 2015.
26

 

 Mendapatkan undangan tersebut, Duta Besar Brazil untuk Indonesia Marsekal 

Madya TNI (Purn) Toto Riyanto, menghadiri undangan tersebut dengan membawa 

credential letter atau surat kepercayaan dari Presiden RI, Joko Widodo. Upacara 

penyerahan tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan negara lain. Kedatangan 

perwakilan Indonesia tersebut di sambut baik oleh pemerintah Brazil, bahkan 

sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk Brazil, dijemput oleh mobil dinas dari 

pemerintah Brazil untuk menuju istana. Perwakilan Indonesia mendapatkan 
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kesempatan pertama untuk menyerahkan credential letternya kepada Menteri Luar 

Negeri Brazil, hingga pada akhirnya sebelum upacara penyerahan, Duta Besar 

Indonesia Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto dipanggil oleh perwakilan 

pemerintah Brazil menuju ruangan khusus. Dalam ruangan tersebut, Menteri Luar 

Negeri Brazil memberikan berita bahwa upacara penyerahan credential letter dari 

perwakilan Indonesia ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.
27

 Penundaan 

ini terkait dengan permintaan Brazil kepada pemerintah Indonesia untuk 

membatalkan eksekusi hukuman mati terhadap Rodrigo Gularte yang rencananya 

akan dilakukan pada April 2015.
28

 

 Mendengar kabar tersebut, Duta Besar Indonesia Toto Riyanto, diharapkan 

untuk meninggalkan ruangan. Berbeda dengan sebelumnya, setelah memberikan 

pernyataan penundaan penerimaan credential letter dari Duta Besar Indonesia, 

pemerintah Brazil terkesan angkat tangan dan membiarkan perwakilan pemerintah 

Indonesia tersebut pergi dengan kendaraannya sendiri. Setelah itu, Duta Besar Toto 

Riyanto memberikan kabar tersebut kepada Menteri Laur Negeri RI, Retno L.P 

Marsudi dan langsung menyambungkan kepada Presiden Joko Widodo. Pada hari itu 

juga, presiden Joko Widodo memutuskan untuk menarik kembali duta besarnya.
29

 

Keputusan presiden tersebut dilakukan karena merasa pemerintah Brazil telah 

menghina perwakilan diplomatik negara Indonesia. Pemerintah Indonesia merasa 

sangat kecewa atas tindakan pemerintah Brazil. Karena Duta Besar merupakan 
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perwakilan dari Presiden maupun seluruh rakyat Indonesia. Sehingga penundaan ini 

dianggap pula sebagai penghinaan bagi negara Indonesia. 

Pemerintah Brazil juga menyatakan kepada salah satu awak media online 

terbesar di Brazil bahwa pemerintah Brazil sangat kecewa dengan putusan hukuman 

mati kepada Rodrigo Gularte. Dan eksekusi tersebut merupakan catatan buruk bagi 

hubungan bilateral dengan Indonesia.
30

 Menteri Luar Negeri Sekjen Kemlu  Brazil, 

Sérgio Danese dalam wawancara televisi sesaat setelah pelaksanaan eksekusi 

hukuman mati menyampaikan antara lain:  

- Eksekusi hukuman mati yang ke-2 terhadap WN Brazil merupakan catatan 

buruk dalam hubungan kedua negara. Presiden Brazil telah mengirimkan surat 

guna mengupayakan pengampunan bagi RMG, namun tidak mendapatkan 

jawaban yang memuaskan. 

- Pemerintah Brazil menganggap hubungan kedua negara sebagai hubungan 

yang sangat penting dan strategis. Neraca perdagangan kedua negara berkisar 

US$ 5 miliar dengan surplus untuk Brazil. 

- Pemerintah Brazil sedang mempertimbangkan sikap/posisi terhadap 

pemerintah Indonesia. 

Kedutaan Besar Brazil di Jakarta saat ini dipimpin oleh Kuasa Usaha  dan 

belum ada rencana untuk mengubah status tersebut. Selain itu, Menteri Luar Negeri 

tidak dapat memperkirakan kapan Kedubes RI di Brasilia akan dipimpin kembali oleh 
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Duta Besar setelah Presiden Dilma Rousseff menunda penyerahan surat-surat 

kepercayaan Dubes RI.
31

 

Pasca eksekusi hukuman mati kedua warga negaranya, hubungan diplomatik 

antara Indonesia dan Brazil sempat merenggang. Masing-masing negara telah 

menarik kembali Duta Besarnya. Hal ini dilakukan karena tindakan pemerintah Brazil 

yang tidak menghormati perwakilan dari pemerintah Indonesia. Bahkan beberapa 

negara telah mengecam aksi yang dilakukan Brazil. Aksi tersebut merupakan salah 

satu bentuk pelanggaran dari Konvensi Wina. Dimana yang dilakukan Brazil terhadap 

Indonesia bukan merupakan sebuah persona non grata. Negara penerima mempunyai 

hak untuk mengusir Duta Besar dari negara lain jika terbukti melakukan tindakan 

yang merugikan negara tersebut atau jika perwakilan negara mencampuri urusan 

dalam negeri maupun melakukan kegiatan spionase. Sedangkan kasus penundaan 

penerimaan credential letter dari Duta Besar Indonesia tidak berdasar ketiga 

permasalahan diatas. 

Tindakan yang dilakukan Brazil membuat pemerintah Indonesia merasa 

sangat kecewa dan dipermalukan. Sebagai negara mitra strategis, tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah Brazil terhadap Duta Besar Indonesia dirasa sangat tidak 

pantas. Tidak seharusnya, Brazil melakukan tindakan yang memalukan dan terancam 

telah melanggar kode etik diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina. Akibat dari 

tindakan yang dilakukannya, pemerintah Brazil sempat membuat kerjasama 

diplomatik antar kedua negara hancur. Pasalnya, setelah tindakan yang dilakukan 
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oleh Brazil, pemerintah Indonesia dengan tegas menghimbau Duta Besarnya untuk 

kembali ke Indonesia pada saat itu juga. Dan setelah itu, hubungan diplomatik kedua 

negara sempat vakum selama kurang lebih delapan bulan.  

Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Brazil, banyak 

kerjasama yang terancam gagal. Bahkan dari pihak pemerintah Indonesia telah 

menyatakan akan memutuskan hubungan kerjasama perdagangan dengan Brazil 

dalam bentuk pembelian alutsista. Beberapa bulan setelahnya, pemerintah Brazil 

memutuskan untuk kembali memberikan undangan kepada Duta Besar Indonesia 

Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto untuk kembali menyerahkan credential 

letternya di istana kepresidenan Brazil. Hal tersebut tentunya disambut baik oleh 

pihak pemerintah Indonesia. 

4.4 Penerimaan Kembali Credential Letter oleh Pemerintah Brazil 

 Terputusnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brazil banyak 

menyita perhatian masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Hubungan 

diplomatik yang telah terjalin lama memang sangat disayangkan jika harus terputus. 

Banyak kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Brazil. Bahkan kedua 

negara telah bersepakat untuk saling memberikan dukungan dalam lingkup bilateral 

maupun regional. Banyak masyarakat Indonesia yang menyayangkan tindakan yang 

telah dilakukan oleh Brazil. Tindakan tersebut membuat masyarakat Indonesia 

merasa bahwa Brazil tidak menghormati hukum di Indonesia. 
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 Brazil kembali memberikan undangan kepada perwakilan Indonesia yaitu 

Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto sebagai Duta Besar Indonesia untuk Brazil 

untuk dapat kembali menyerahkan credential letternya kepada Presiden Brazil. 

Pembahasan untuk penyerahan kembali credential letter Duta Besar Indonesia 

dilaksanakan di tengah-tengah Sidang Umum Majelis PBB ke-70 oleh Menteri Luar 

Negeri RI Retno L.P Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Brazil Mauro Luiz Iecker 

Vieira, yang dilaksanakan di New York Amerika Serikat pada 25 September hingga 

30 Oktober 2015.
32

  

 Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Brazil menyebutkan soal 

rencana penyerahan surat credential letter oleh Duta Besar Indonesia Marsekal 

Madya TNI (Purn) Toto Riyanto beserta Duta Besar negara sahabat lainnya yang 

dijadwalkan pada awal September 2015.
33

 Namun diundur karena kepadatan jadwal 

Presiden Brazil Dilma Rousseff. Dengan adanya keputusan dari pemerintah Brazil 

untuk Duta Besar Indonesia tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P 

Marsudi memberikan pernyataan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik dan 

menyepakati untuk tetap membuka komunikasi diplomatik dengan Brazil.
34

 

 Pemerintah Brazil telah kembali memberikan undangan kepada Duta Besar 

Indonesia untuk Brazil Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto untuk kembali 

menyerahkan credential letternya kepada Presiden Brazil Dilma Rousseff pada 4 
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pbb diakses pada 1 Mei 2018 
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Novermber 2015.
35

 Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Marsekal Madya TNI (Purn) 

Toto Riyanto, kembali menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Brazil Dilma 

Rousseff di Istana Kepresiden Brazil pada Rabu 4 November 2015 sekitar pukul 

11.15 pagi waktu Brasilia.
36

 Duta Besar Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto 

menyerahkan surat kepercayaan bersama Duta Besar untuk Brazil dari 21 negara atau 

perwakilan lain.
37

 Kembalinya Duta Besar Indonesia untuk Brazil diharapkan dapat 

kembali memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara. Tindakan Brazil yang telah 

menunda menerima credential letter dari Duta Besar Indonesia dan kemudian 

kembali memberikan undangan kepada Dubes Indonesia untuk kembali menyerahkan 

surat kepercayaan kepada presiden Brazil adalah karena ada motif kepentingan di 

dalamnya.  

 Tindakan pemerintah Brazil untuk menolak credential letter dari Duta Besar 

Indonesia, setelah Duta Besar tersebut datang di Istana Kepresidenan Brazil atas 

undangan yang telah diberikan oleh pemerintah Brazil menjadi perhatian tersendiri 

bagi masyarakat global. Tindakan tersebut terjadi lantaran pihak pemerintah Brazil 

yang merasa kecewa terhadap pemerintah Indonesia karena telah menolak 

permohonan grasi bagi kedua warga negaranya yang telah mendapatkan vonis 

hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas kasus tindak pidana narkoba.  

 Vonis yang dilakukan oleh pihak Indonesia terhadap dua warga negara Brazil 

tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hingga pada akhirnya pemerintah 
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Brazil memperlihatkan rasa kecewa mereka dengan menarik kembali duta besarnya 

serta melakukan penolakan credential terhadap Duta Besar Indonesia. Banyak yang 

menyatakan bahwa tindakan Brazil tersebut telah melanggar kode etik diplomatik 

Konvensi Wina. Karena setiap Duta Besar berhak mendapatkan perlindungan di 

negara penerima. Selain itu penolakan yang dilakukan oleh Brazil tersebut tidak 

berdasar.  

Tindakan pemerintah Brazil tersebut telah memberikan catatan tersendiri 

selama hubungan diplomatik kedua negara berjalan. Tindakan penolakan credential 

yang dilakukan oleh pemerintah Brazil secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

hubungan diplomatik kedua negara. Pihak pemerintah Indonesia telah memberikan 

pernyataan akan mengkaji ulang hubungan diplomatik kedua negara khususnya dalam 

bidang ekonomi. Bahkan pemerintah Indonesia menyatakan dengan tegas akan 

membatalkan kerjasama pembelian alutsista jika pemerintah Brazil tidak segera 

meminta maaf dan mengubah sikapnya. Pada akhirnya pemerintah Brazil kembali 

memberikan undangan untuk penyerahan kembali credential letter kepada Duta Besar 

Indonesia. Tindakan tersebut terjadi lantaran adanya faktor kepentingan nasional 

Brazil terhadap pemerintah Indonesia di dalamnya.  

 

 



 

 
52 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

KEPENTINGAN BRAZIL DALAM PENERIMAAN KEMBALI CREDENTIAL 

LETTER DARI DUTA BESAR INDONESIA UNTUK BRAZIL  

PADA TAHUN 2015 

 

 Pada bab pembahasan ini, akan dijelaskan oleh penulis terkait isu atau topik 

yang diangkat antara Indonesia dan Brazil dengan menggunakan konsep yang sudah 

dipilih. Topik yang dibahas yakni terkait Kepentingan Brazil dalam penerimaan 

kembali credential letter dari Duta Besar RI pada tahun 2015. Isu tersebut akan 

dibahas dengan menggunakan Konsep Kepentingan Nasional dari pandangan KJ. 

Holsti dalam tulisannya yang berjudul “International Politic: A Framework for 

Ananlysis”
1
 Credential letter adalah surat kepercayaan yang diberikan kepada 

seorang perwakilan negara yaitu Duta Besar dari negara pengirim yang akan 

diserahkan kepada Menteri Luar Negeri atau Presiden negara penerima untuk 

mendapatkan persetujuan agar Duta Besar tersebut dapat diterima dan menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang wakil negara.
2
 

                                                           
1
 KJ. Holsti, “Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis” Edisi keempat, Erlangga, Jakarta, 1988 

Op.Cit 
2
 I Gede Pasek Eka Wisanjaya S.H, M.H. “Buku Ajar (Bahan Ajar) Hukum Diplomatik”. 2013. 

Diunduh dari http://erepo.unud.ac.id/6368/1/ID51_19730528199802100124091305920buku-ajar-

hukum-diplomatik.pdf diakses pada 31 Mei 2018 
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 Seperti yang kita tahu bahwasanya kepentingan nasional merupakan sebuah 

hal yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu 

negara. Hal tersebut disebabkan karena  kepentingan nasional akan menjadi 

platform/strategy dari pengambilan kebijakan suatu negara untuk digunakan 

merespon suatu isu. Dalam konsep yang diutarakan oleh KJ. Holsti sendiri terkait 

Konsep Kepentingan Nasional memiliki tiga kategori di dalamnya yakni: Core Value 

and Interest, Middle Range Objetives dan Long Range Goals. Berikut penjelasan dari 

masing-masing kategori tersebut. 

5.1 Kepentingan Jangka Pendek Brazil dalam Penerimaan Kembali Credential 

Letter dari Duta Besar RI Toto Riyanto Tahun 2015 

 Kepentingan inti atau Core Value and Interest menurut KJ. Holsti merupakan 

kepentingan jangka pendek karena kepentingan ini menjadi dasar dari pengambilan 

kebijakan. Hal ini dikarenakan “Core Value and Interest” menyangkut eksistensi dari 

suatu negara yang harus terpenuhi, sehingga harus dilakukan sebelum mencapai 

tujuan lainnya.
3
 KJ. Holsti menjelaskan bahwa “Core” Value and Interest dalam 

suatu negara terdapat dua kepentingan di dalamnya, kepentingan yang pertama terkait 

keselamatan diri atau “Self preservation” pada unit politik dan kedaulatan suatu 

negara.
4
 

 Tujuan Self preservation disini mengarah terhadap keselamatan diri dan 

menjadi tujuan utama dalam mencapai keamanan dan kedaulatan suatu negara. Lalu 

                                                           
3
 Ibid Hal. 132-133 

4
 Ibid 



 

 
54 

 

yang kedua, kepentingan yang tertuju untuk menjaga atau mempertahankan kesatuan 

dari sisi sosial di dalam negeri, mulai dari kesatuan etnik, agama dan bahasa dalam 

negeri.
5
 Berdasarkan hal tersebut maka pembahasan kepentingan Brazil dalam 

penerimaan kembali credential letter dari Duta Besar RI pada tahun 2015 juga akan 

dilihat melalui poin self preservation dan poin menjaga kesatuan dari sisi sosial di 

dalam negeri, mulai dari kesatuan etnik, agama dan bahasa dalam negeri. Berikut 

pemaparannya. 

5.1.1 Self-preservation 

 Dalam poin self-preservation disini mengarah terhadap keselamatan diri dan  

menjadi tujuan utama dalam mencapai keamanan dan kedaulatan negara. Menjaga 

keamanan atau kedaulatan sebuah negara tidak hanya merujuk pada sistem politik 

ataupun keamanan militernya. Kesatuan dari sisi sosial di dalam negeri juga 

merupakan salah satu poin dalam hal keamanan.
6
 Penulis melihat upaya Brazil dalam 

menerima kembali credential letter dari Duta Besar RI pada tahun 2015 adalah salah 

satu upaya untuk mempertahankan kedaulatan serta kemanan negaranya. Karena 

sebelumnya, pemerintah Brazil sempat menunda menerima credential letter dari Duta 

Besar Indonesia tanpa alasan yang jelas atau persona grata.
7
 Sehingga apa yang 

dilakukan oleh Brazil tersebut mengundang pernyataan dari negara-negara lainnya, 

bahwa apa yang dilakukan oleh Brazil adalah merupakan pelanggaran kode etik 

                                                           
5
 Ibid 

6
 Ibid 

7
 Dipanggil Pulang Jakarta, Dubes Toto Riyanto: Menlu Brasil Bilang Penyerahan “Crecidential” 

Saya Ditunda. 2015. Diunduh dari http://setkab.go.id/dubes-toto-riyanto-menlu-brasil-bilang-

penyerahan-credential-saya-ditunda/ Loc.Cit 
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diplomatik. Banyak negara yang mengecam aksi Brazil terhadap Indonesia. Sehingga 

membuat citra Brazil sebagai negara yang menghormati hukum negara lain menurun. 

  Dalam fenomena permasalahan antara Brazil dan Indonesia, terdapat faktor 

kepentingan nasional di dalamnya. Salah satunya adalah adanya self preservation atau 

kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan, kemanan sistem politik, sosial dan 

ekonomi. 

 Permasalahan antara Brazil dan Indonesia tentang eksekusi hukuman mati 

warga negara Brazil yang terkait dengan tindak pidana narkoba memang menjadi 

pembicaraan banyak pihak. Hal tersebut terjadi karena sebelumnya pihak dari 

pemerintah Brazil dengan sengaja telah melakukan aksi penundaan penerimaan 

credential letter oleh Duta Besar Indonesia pada tahun 2015.
8
 Dengan adanya 

tindakan tegas dari pemerintah Indonesia yang kembali memanggil duta besarnya 

pasca penundaan yang telah dilakukan oleh pihak Brazil, pemerintah Brazil kembali 

memberikan undangan penyerahan credential letter kepada Duta Besar Indonesia. 

Pemberian kembali undangan penyerahan credential letter sebagai bentuk upaya dari 

pemerintah Brazil untuk mempertahan kedaulatan negaranya. 

 Tindakan Brazil untuk menunda menerima credential letter dari Duta Besar 

Indonesia pada tahun 2015 tersebut, membuat citra Brazil menurun. Banyak yang 

menyayangkan sikap Brazil sebagai negara mitra strategis Indonesia, khususnya dari 
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pihak Indonesia.
9
 Banyak yang menilai aksi penundaan yang dilakukan oleh Brazil 

tersebut telah melanggar kode etik diplomatik karena tidak sesuai dengan Konvensi 

Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
10

 Selain itu, tindakan Brazil yang 

sepihak dalam melakukan penundaan credential letter dari perwakilan Indonesia, 

juga merupakan salah satu upaya dalam mengintervensi hukum di Indonesia untuk 

dapat melindungi warga negaranya dari jeratan hukum negara lain.
11

 Sehingga 

tindakan yang dilakukan oleh Brazil yang pada mulanya adalah sebuah upaya dari 

pemerintah untuk dapat melindungi warga negaranya di negara lain, berujung pada 

kekecewaan pemerintah Indonesia sebagai negara mitra dari Brazil. Serta 

menurunnya citra Brazil sebagai negara yang menyerukan dukungan untuk 

pemberantasan narkoba.
12

 

 Penerimaan kembali credential letter dari Duta Besar Indonesia pada tahun 

2015 adalah upaya Brazil untuk melindungi kedaulatan negaranya. Dengan 

ditolaknya credential letter dari Indonesia secara sepihak, secara langsung hubungan 

diplomatik antara Indonesia dan Brazil juga mengalami kendala.
13

 Hal ini 
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 Brazil-Bolivia Kerjasama Berantas Narkoba. 2011. Diunduh dari 
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dikarenakan komunikasi antara kedua negara yang memburuk pasca eksekusi 

hukuman mati yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kepentingan Brazil dalam 

bentuk self preservation terhadap pemerintah Indonesia adalah dengan kembali 

menjalin hubungan diplomatik antar kedua negara sehingga Brazil dapat mencapai 

kepentingan jangka pendeknya untuk melindungi kedaulatan negaranya. Hubungan 

baik yang kembali dibangun oleh Brazil adalah salah satu upaya agar pemerintah 

Indonesia tetap mengakui kedaulatan negara Brazil dengan menempatkan 

perwakilannya yaitu Duta Besar di negara Brazil. Penempatan Duta Besar di suatu 

negara juga merupakan salah satu bentuk pengakuan kedaulatan negara lain. Selain 

itu, tindakan yang dilakukan oleh Brazil untuk kembali menerima credential dari 

perwakilan negara Indonesia adalah juga untuk memperbaiki citra Brazil yang selama 

ini selalu menyatakan untuk mendukung pemberantasan narkoba dan menjalin 

kerjasama dengan negara-negara lainnya.
14

 

 Sesuai dengan indikator self preservation atau penyelamatan diri sendiri 

tentang kepentingan nasional Brazil terhadap Indonesia sesuai dengan data yang 

disampaikan. Dalam indikator ini dijelaskan bahwa kepentingan nasional oleh Holsti 

dalam jangka pendek berkaitan dengan penyelamatan diri sendiri, kepentingan 

keamanan serta kedaulatan suatu negara. Dalam permasalahan antara pihak 

pemerintah Brazil dengan pemerintah Indonesia memang tidak berimbas pada faktor 

keamanan negara Brazil, tetapi pada permasalahan ini, citra atau nama baik Brazil 
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sempat menurun khususnya di mata masyarakat Indonesia. Karena selama ini Brazil 

menyatakan dengan tegas akan membantu memberantas narkoba dan menghormati 

kedaulatan negara Indonesia. Selain itu, permasalahan antara kedua negara juga 

mempengaruhi kedaulatan negara Brazil di mata pemerintah Indonesia.  

 Penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator self preservation atau 

penyelamatan diri sendiri dan fakta yang penulis dapat dari sikap Brazil terhadap 

Indonesia hal yang terlihat adalah upaya dari pihak pemerintah Brazil untuk menjaga 

kedaulatannya dari pemerintah Indonesia. Selain itu, permasalahan yang terjadi antara 

dua negara tersebut juga berimbas pada citra atau nama baik dari pemerintah Brazil. 

Sehingga upaya Brazil untuk tetap menjaga hubungan diplomatiknya dengan 

pemerintah Indonesia adalah untuk mempertahankan kedaulatannya terhadap pihak 

pemerintah Indonesia. Kepentingan jangka pendek atau core value and interest 

merupakan kepentingan dasar yang menjadi batu pijakan untuk dapat menganalisa 

faktor kepentingan selanjutnya sehingga kepentingan jangka pendek ini memang 

harus terpenuhi sebelum mencapai kepentingan-kepentingan selanjutnya seperti 

kepentingan jangka menengah atau middle range objectives serta kepentingan jangka 

panjang atau long range goals. 

5.2 Kepentingan Jangka Menengah Brazil dalam Penerimaan Kembali 

Credential Letter dari Duta Besar RI tahun 2015 

 Kepentingan jangka menengah atau Middle Range Objectives merupakan 

kepentingan yang bekaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan 

perekonomian suatu negara. Disebut sebagai kepentingan jangka menengah karena 
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dalam pencapaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. KJ. Holsti dalam 

bukunya membagi Middle Range Objectives menjadi tiga tipe, yakni perbaikan 

ekonomi, peningkatan prestise dan self-extention.
15

 

5.2.1 Develop Economic Opportunities 

 Tipe pertama ini terkait usaha pemerintah dalam memenuhi tuntutan dan 

kebutuhan akan peningkatan dan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional 

yang diambil. Holsti menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam hal ini tidak 

bisa dicapai dengan sendirinya, hal ini karena adanya keterbatasan negara dalam 

memenuhi kebutuhan domestiknya. Sehingga diperlukan adanya perdagangan dan 

bantuan luar negeri.
16

 

5.2.1.1 Tingkat Perdagangan dan Ekspor-Impor 

 Seperti halnya Indonesia dengan Brazil. Brazil sebagai negara berkembang di 

kawasan Amerika Latin, mempunyai tujuan untuk bisa menjadi negara maju di 

kawasannya. Tentu saja untuk menjadi sebuah negara maju diperlukan proses yang 

panjang. Beberapa hal yang diperlukan untuk dapat menjadi negara maju adalah 

negara yang kuat dalam bidang ekonomi, industri, dan keamanannya agar dapat 

menjadi tujuan impor dari negara lain maupun menjadi negara emerging donor bagi 

negara lain. 
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 KJ. Holsti, 1967,”International Politics: A Framework for Analysis”, Op.Cit, Hal 135 
16
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 Berikut merupakan daftar negara mitra strategis Brazil : 

Tabel 5.1 Daftar negara mitra strategis 

Region Partner Basic Documents 

Europe European union 2007 Action Plan 

 France 2005 Bilateral agreements and Action Plan 

 Germany 2002 Action Plan 

 Italy 2010 Joint Statement. Bilateral agreements 

and Action Plan 

 Spain 2003 Joint Communique, Action Plan 

 Norway 2011 Joint Communique, Action Plan 

 United Kingdom 1997 Joint Coomunique, Bilateral 

agreements Action Plan 

 Rusia 2008 Joint Declaration, Action Plan 

 Finland 2008 Joint Communique, Action Plan 

 Sweden 2008 Action Plan 

 Switzerland 2008 Memorandum of Understanding 

 Ukraine 2009 Joint Communique, Action Plan 

 Turkey 2010 Joint Communique, Acion Plan 

Asia Indonesia 2009 Joint Communique, Action Plan 

 India 2004 Bilateral agreements 

 China 2009 Joint Communique, Action Plan 

Oceania Australia 2012 Joint Communique, Action Plan 

Africa South Africa 2007 Joint Communique, Action Plan 

 Angola 2010 Joint Communique 

South America Argentina 1988 Treaty of Integration, Cooperation 

and Development. Bilateral Agreements 

 Venezuela 2005 Joint Communique 

 Peru 2003 Joint Communique, Action Plan, 

Bilateral Agreements 

Elaborated from data collected from the official site of the Brazilian Ministry of Foreign Affairs 

Sumber :ESPO Brazil’s strategic partnerships
17
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Working Paper 9hal. 17-18 
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 Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang bekerja sama 

dengan Brazil. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia 

Tenggara yang menjadi negara mitra strategis oleh Brazil.
18

  

 Sebagai negara mitra strategis dengan neraca perdagangan yang selalu defisit 

dengan Brazil, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan bagi pasar produk Brazil 

khususnya di wilayah Asia Tenggara. Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara 

Brazil untuk berkesempatan meluaskan pasarnya di wilayah Asia Tenggara. Nilai 

pedagangan Brazil dan Indonesia pada tahun 2012 mencapai USD 3,4 miliar. Nilai 

ekspor Indonesia terhadap Brazil pada tahun tersebut mencapai USD 1,48 miliar yang 

terdiri dari produk nonmigas mencapai 99.99 persen.
19

 Disamping itu, impor 

Indonesia dari Brazil sebesar USD 1,97 miliar dengan komposisi 99,99 persen adalah 

produk nonmigas.
20

 Selama pada periode 2008-2012, neraca perdagangan Indonesia 

dan Brazil terus mengalami defisit. Bahkan pada tahun 2012, Indonesia mengalami 

defisit sebesar USD 484 juta, lebih besar jika bandingkan defisit pada tahun 2011 

yaitu sebesar USD 163 juta.
21
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NERACA PERDAGANGAN 

INDONESIA DENGAN BRASILIA PERIODE 2013-2018
22

 

 Tabel 5.2 Neraca Perdagangan 

Selain itu, Brazil sebagai salah satu negara pengekspor sapi terbesar di dunia 

tengah membidik pasar Indonesia.
23

 Sayangnya tujuan Brazil tersebut masih 

terkendala oleh beberapa ketentuan di Indonesia yang masih mewajibkan impor sapi 

harus berasal dari negara yang sudah terbebas dari Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) 

atau country based. Sementara di Brazil, hanya daerah-daerah tertentu saja yang 

                                                           
22

 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara Brasilia Periode 2013-2018. 2018. Diunduh dari 

http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-

partner-country?negara=434 BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan 

diakses pada 14 Mei 2018 
23

 Moch Wahyudi. Ekspor Sapi, Brasil Bidik Indonesia. 2013. Diunduh dari  

https://www.merdeka.com/uang/ekspor-sapi-brazil-bidik-indonesia.html diakses pada 4 Mei 2018 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Trend(

%) 

2013-

2017 

Jan-Feb Perub.(

%) 

2018/20

17 
2017 2018 

TOTAL 

PERDAGANG

AN 

3.730.37

7,6 

4.051.73

2,6 

3.591.43

8,9 

3.504.42

1,1 

3.188.02

2,0 -4,49 

442.365

,3 

516.226

,2 16,70 

MIGAS 61,8 104,5 92,7 75,8 244,5 27,48 0,0 0,0 

 

NON MIGAS 

3.730.31

5,7 

4.051.62

8,1 

3.591.34

6,2 

3.504.34

5,4 

3.187.77

7,5 -4,49 

442.365

,3 

516.226

,2 16,70 

EKSPOR 
1.514.41

3,2 
1.498.19

9,4 
1.166.01

2,3 
1.102.04

1,2 
1.229.64

0,8 -6,98 
218.998

,2 
173.920

,0 -20,58 

MIGAS 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 

 

NON MIGAS 

1.514.41

3,2 

1.498.17

2,2 

1.166.01

2,3 

1.102.04

1,2 

1.229.64

0,8 -6,98 

218.998

,2 

173.920

,0 -20,58 

IMPOR 

2.215.96

4,4 

2.553.53

3,2 

2.425.42

6,6 

2.402.38

0,0 

1.958.38

1,2 -3,03 

223.367

,1 

342.306

,1 53,25 

MIGAS 61,8 77,4 92,7 75,8 244,5 31,37 0,0 0,0 

 

NON MIGAS 
2.215.90

2,6 
2.553.45

5,8 
2.425.33

3,9 
2.402.30

4,2 
1.958.13

6,7 -3,04 
223.367

,1 
342.306

,1 53,25 

NERACA 

PERDAGANG

AN 

-

701.551,

2 

-

1.055.33

3,8 

-

1.259.41

4,4 

-

1.300.33

8,8 

-

728.740,

3 2,89 

-

4.368,8 

-

168.386

,1 

-

3.754,29 

MIGAS -61,8 -50,3 -92,7 -75,8 -244,5 37,16 0,0 0,0 

 

NON MIGAS 

-

701.489,

4 

-

1.055.28

3,6 

-

1.259.32

1,7 

-

1.300.26

3,0 

-

728.495,

8 2,88 

-

4.368,8 

-

168.386

,1 

-

3.754,29 

                                              Sumber : data diolah oleh BPS 
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sudah bebas PMK. Populasi sapi di Brazil hampir mencapai 200 juta ekor. Dan 

disepanjang tahun 2013, Brazil telah berhasil mengekspor daging sapi sebanyak 1,08 

juta juta ton senilai USD 4,8 miliar. Negara dengan ekonomi terbesar di Amerika 

Latin tersebut berkontribusi hampir 20 persen dari total ekspor daging sapi di dunia. 

Hongkong, Rusia dan Uni Eropa sebagai pelanggan utamanya.
24

 

 Sehingga kerjasama ekonomi antara Brazil dan Indonesia ini dapat menjadi 

peluang ekonomi bagi pemerintah Brazil untuk menjadi eksportir daging sapi bagi 

negara Indonesia.  

 

Grafik 5.1 Perkembangan populasi sapi potong di Indonesia 

 

                  

Sumber : Ditjen PKH (2014) 

 

 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun 

terakhir, jumlah kebutuhan akan protein hewani khususnya daging sapi mengalami 

kenaikan secara bertahap. Namun pada 2013, produksi sapi potong sempat 

                                                           
24

 Ibid 



 

 
64 

 

mengalami penurunan yaitu dari 16 juta ekor menjadi 12,7 juta ekor.
25

 Tetapi 

peningkatan produksi daging sapi ini masih sangat rendah jika bandingkan dengan 

kebutuhan yang terus meningkat. Selama ini Indonesia melakukan impor sapi dalam 

bentuk daging dan ternak yang akan digemukkan. Dan mayoritas negara yang 

menjadi supplier dari kebutuhan daging sapi di Indonesia adalah dari Australia dan 

New Zealand.
26

 Beberapa faktor yang mendasari impor sapi Indonesia adalah karena 

dua negara tersebut telah terbebas seluruhnya dari penyakit kuku dan mulut juga 

karena adanya kedekatan jarak antara Indonesia dan kedua negara diatas. Serta 

jumlah pasokan yang besar dan berkelanjutan dan yang terakhir adalah aspek 

kehalalan khusus untuk daging sapi beku yang sudah dipercaya.
27

 Hal ini dapat 

menjadi sebuah peluang bagi negara Brazil untuk dapat menjadi supplier bagi 

Indonesia. 

Pada bagian ini, penulis melihat sangat penting untuk tetap mempertahankan 

hubungan diplomatik dengan Indonesia. Brazil memiliki kepentingan nasional 

terhadap Indonesia dengan mengundang kembali Duta Besar Indonesia untuk Brazil 

Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto untuk kembali menyerahkan credentialnya 

kepada Brazil adalah untuk tetap menjaga hubungan baik antar kedua negara. Karena 

Brazil masih memiliki banyak peluang untuk mengembangkan kerjasamanya dengan 

Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Brazil melihat masih banyak peluang 

                                                           
25

 Nono Rusono. Peningkatan Produksi Daging Sapi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Hewani. 

Diunduh dari http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/semnas/pro15-2.pdf?secure=1 diakses 

pada 15 Mei 2018 
26

 Ibid 
27

 Ibid 
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65 

 

kerjasama yang dapat dibentuk antara Brazil dan Indonesia sehingga Brazil berupaya 

untuk tetap mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia.  

Indonesia merupakan satu-satunya negara mitra strategis Brazil di kawasan 

Asia Tenggara. Brazil melihat peluang yang besar dengan bekerjasama dengan 

Indonesia. Brazil melihat Indonesia sebagai negara yang mempunyai citra baik 

sehingga hubungan kerjasama dengan Indonesia diharapkan dapat mempengaruhi 

negara lain khususnya di wilayah Asia Tenggara untuk tertarik dan bekerjasama 

dengan Brazil. Karena Brazil melihat, Indonesia memiliki pengaruh yang besar bagi 

negara-negara di kawasan Asia tenggara. 

Salah satu peluang ekonomi yang terlihat adalah adanya kesempatan dari 

Brazil untuk dapat mengekspor sapi maupun daging sapi yang selama ini belum 

mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia terkait dengan standarisasi yang 

berbeda antara kedua negara. Sesuai dengan fakta dan data yang telah dijelaskan 

sebelumnya, kebutuhan Indonesia akan daging sapi masih sangat banyak dan 

pemerintah Indonesia pun masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya 

akan daging sapi. Sehingga pemerintah masih menjalin kerjasama dengan negara 

Australia dan New Zealand untuk dapat memenuhi kebutuhan daging sapinya melalui 

impor. 

Penulis menyimpulkan, kepentingan nasional negara Brazil dalam penerimaan 

kembali credential dari pemerintah Indonesia adalah merujuk pada faktor 

kepentingan ekonomi. Dan sesuai dengan kepentingan jangka menengah khususnya 

dalam indikator develop economic opportunities negara Brazil melihat peluang atau 
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kesempatan dalam membangun ekonominya adalah dengan membangun kerjasama 

dengan Indonesia dalam ekspor sapi maupun daging sapi.  

5.2.2 Incresae States’s Prestige 

 Tipe yang kedua ini terkait dengan usaha pemerintah suatu negara dalam 

meningkatkan prestis negaranya di sistem internasional. Holsti menjelaskan bahwa 

prestis merupakan salah satu kepentingan politik suatu negara yang dapat diwujudkan 

melalui kunjungan diplomatik, peningkatan industri, peningkatan pengetahuan seperti 

penjelajahan luar angkasa, kemampuan atau kapabilitas militer negara, pemberian 

bantuan luar negeri dan juga perkembangan teknologi.
28

 

 Dalam hal peningkatan prestis dalam isu penerimaan kembali credential letter 

oleh Brazil terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brazil pada tahun 2015, penulis 

melihat bahwa peningkatan prestis Brazil dapat dilihat melalui kerjasama teknologi 

bioetanol antara Brazil dan Indonesia. Berikut pemaparannya: 

5.2.2.1 Kerjasama Teknologi Bioetanol 

 Pada zaman modern seperti sekarang ini, power sebuah negara tidak hanya 

bisa dinilai dari kekuatan militernya, tetapi dapat pula diukur dari seberapa 

berkembangnya negara tersebut baik dalam hal ekonomi, industri, maupun teknologi. 

Lebih tepatnya teknologi menjadi salah satu faktor yang paling diutamakan. Sebuah 

negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika negara tersebut mampu 

mengembangkan teknologinya sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam 
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negerinya. Setiap negara akan berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang 

canggih sehingga dapat menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhannya. Tentu 

dengan adanya teknologi yang canggih, negara tersebut akan menjadi pertimbangan 

negara lain sebagai mitra kerjasama. Perkembangan teknologi juga mengalami 

percepatan pada dekade 1980 ke dalam tiga arah, yaitu: (1) perbaikan aplikasi yang 

ada, misalnya lebih cepat, lebih murah dsb; (2) ekspansi dalam aplikasi baru, 

misalnya dari pabrik ke desain, logistik, distribusi, perencaan, dan rantai suplai; (3) 

customizing yaitu versi tepat guna dari teknologi manufaktur maju menjadi tersedia 

untuk sektor-sektor tertentu, sesuai ukuran perusahaan dan rentang harga (J. Bessant, 

1991; Bessant dan Rush , 1995: 104)
29

 Seperti halnya negara Brazil dan Indonesia. 

Saat ini Indonesia tengah bekerjasama dengan negara Brazil dalam bidang teknologi 

khususnya teknologi bioetanol. Brazil adalah negara terbesar dan terpadat di wilayah 

Amerika Latin. Sumber energi utama di Brazil adalah minyak bumi (38,4%), 

biomassa (29,7%), hidroelektrik (15%), dan gas alam (9,3%).
30
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 J. Bessant, Managing Advanced Manufacturing Technology: the Challenge of the Fifth Wave, NCC-

Blackwell, Manchester, 1991, diunduh dari https://media.neliti.com/media/publications/85745-ID-

berbagai-teori-mengenai-perkembangan-tek.pdf dikases pada 22 Mei 2018 
30

 L.L Nas. Biofuels in Brazil: An Overview. 2015. Diunduh dari 

https://www.researchgate.net/publication/43263498_Biofuels_in_Brazil_An_Overview diakses pada 

22 Mei 2018 
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Grafik 5.2 Matrik Energi Brazil 

                  

Sumber : researchgate.net 

 Tebu diperkirakan telah ada di Brazil pada abad ke-14. Sedangkan pada abad 

ke-17, Brazil telah menjadi sumber utama produsen gula dunia sebagai hasil dari 

perkebunan tebu terbesar di timur laut Brazil.
31

 Meskipun pada abad ke-19, kopi 

menjadi tanaman pertanian terbesar di Brazil, tebu terus menjadi produk pertanian 

utama dan pada tahun 2005 menduduki peringkat ke empat setelah ternak, kedelai 

dan ayam.
32

 Banyaknya produksi tebu yang dihasilkan oleh Brazil, maka pemerintah 

pun berupaya untuk menciptakan alternatif energi baru dengan bahan bakar yang ada. 

Maka terciptalah bioetanol yang dihasilkan dari banyaknya produksi tebu di Brazil. 

 Bioetanol adalah salah satu energi yang ramah lingkungan. Bioetanol dapat 

dipakai secara murni, maupun dengan menggunakan campuran, dimulai dengan 

campuran hydrous ethanol (dengan komposisi 94-95% etanol dan 5-6% air). Akibat 

penciptaan energi etanol ini, terbukti pada tahun 2005, produksi etanol dunia sebesar 

12.150 juta galon meningkat dibandingkan dengan tahun 2004. Biaya produksi 

bioetanol di Brazil sangat rendah dan bahan bakar bioetanol bersaing dengan bensin. 

                                                           
31

 Ibid 
32

 Ibid 



 

 
69 

 

Brazil menjadi negara produsen utama bahan baku bioetanol yaitu tebu.
33

 Brazil 

memang telah berhasil menggandeng negara-negara besar seperti Amerika Serikat, 

negara-negara Uni Eropa dan juga Jepang dalam perkembangan produksi teknologi 

bioetanolnya.
34

 

Tabel 5.3 Perkembangan jumlah kendaraan bermotor 

   Kendaraan Bermotor   

Tahun Mobil 

Penumpang 

Mobil Bis Mobil 

Barang 

Sepeda 

Motor 

Jumlah 

2008 7.489.852 2.059.187 4.452.343 47.683.681 61.685.063 

2009 7.910.407 2.160.973 4.498.171 52.767.093 67.336.644 

2010 8.891.041 2.250.109 4.687.789 61.078.188 76.907.127 

2011 9.548.866 2.254.406 4.958.738 68.839.341 85.601.351 

2012 10.432.259 2.273.821 5 286.061 76.381.183 94.373.324 

2013 11.484.514 2.286.309 5.615.494 84.732.652 104.118.969 

2014 12.599.038 2.398.846 6.235.136 92.976.240 114.209.260 

2015 13.480.973 2.420.917 6.611.028 98.881.267 121.394.185 

2016 14.580.666 2.486.898 7.063.433 105.150.082 129.281.079 

 

Sumber : Data BPS35 

 Menurut data perkembangan BPS diatas, konsumen kendaraan bermotor di 

Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sehingga akan berimbas pada 

cadangan minyak bumi yang ada. Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan dari 

negara Brazil memilih Indonesia sebagai mitra kerjasama dalam bidang bioetanol. 
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Karena pada dasarnya Indonesia termasuk salah satu negara konsumtif dalam 

penggunaan kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain itu, 

sebagai negara mitra strategis, kerjasama antar dua negara tersebut akan lebih mudah 

diwujudkan. Selain menguntungkan di pihak Indonesia, kerjasama bioetanol ini juga 

menguntungkan pada pihak Brazil karena secara tidak langsung, Brazil dapat 

memperkenalkan produk bioetanolnya di kawasan yang lebih luas seperti Asia 

Tenggara. 

 Pada tipe kedua dari Middle range objectives ini terlihat kepentingan nasional 

dari Brazil untuk kembali mengundang dan menerima credential dari Duta Besar 

Brazil adalah karena adanya kepentingan ekonomi dalam jangka menengah. 

Kepentingan yang terlihat disini adalah upaya Brazil untuk dapat menaikkan 

prestisnya sebagai negara dengan teknologi yang maju. Sehingga nantinya antara 

Brazil dan Indonesia dapat memperluas kerjasamanya dalam berbagai bidang.  

 Dari pemaparan tersebut diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa 

kepentingan Brazil terhadap Indonesia dalam menundang kembali dan menerima 

credential dari Duta Besar Indonesia pada tahun 2015 adalah terkait dengan 

kepentingan jangka menengahnya yaitu untuk tetap mempertahankan hubungan 

diplomatik kedua negara agar kerjasama ekonomi kedua negara tetap berjalan dengan 

baik. Selain itu, kepentingan nasional Brazil lainnya adalah untuk meningkatkan citra 

atau prestis Brazil di mata dunia dalam bidang teknologi adalah dengan tetap 

mempertahankan hubungan kerjasama mereka dalam bidang bioetanol. Sehingga 
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diharapkan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya dapat menjalin 

kerjasama dengan Brazil dalam bidang yang sama.  

5.2.3 Self Extention 

 Pada tipe ketiga dari Middle Range Objectives atau kepentingan jangka 

menengah ini, mencangkup tentang perlunya perluasan diri. Perluasan diri disini yaitu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, suatu negara terkadang menduduki 

wilayah negara lain. Dengan adanya sistem kolonisasi, negara induk bisa 

mendapatkan akses sumber daya dari wilayah asing tersebut. Tidak jarang perluasan 

diri ini dilakukan dengan cara menyebarkan ideologi dan mempromosikan nilai 

politik ke wilayah asing tersebut. Seperti yang dilakukan negara-negara imperialisme 

Eropa di Afrika pada tahun 1870 dan 1900-an. 

 Dalam konteks Indonesia dan Brazil ini, tentu hal tersebut tidak dapat 

dilakukan. Kini, perluasan diri dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan antar negara. 

Dengan cara mencari keuntungan melalui perdagangan dan kerjasama ekonomi antar 

negara. Disini kemudian Brazil, melalui tindakan yang dilakukannya yaitu kembali 

memberikan undangan kepada Duta Besar Indonesia untuk kembali menerima 

credential yang sebelumnya sempat ditolak oleh pihak pemerintah Brazil terkait 

dengan jatuhan eksekusi mati kepada dua warga negara Brazil, adalah karena adanya 

kepentingan nasional dari pihak Brazil terhadap Indonesia. Salah satunya adalah 

dalam hal kepentingan ekonomi yaitu untuk memperluas pangsa pasar Brazil di 

Indonesia. Sebelumnya telah dijelaskan beberapa faktor kepentingan nasional dari 

Brazil terhadap Indonesia. Dalam hal perluasan diri ini, Brazil berupaya untuk tetap 
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menjaga hubungan kerjasama mitra strategis dengan Indonesia. Karena banyaknya 

impor yang dilakukan oleh Indonesia, Brazil berupaya untuk menjadi salah satu mitra 

strategis bagi Indonesia yang dapat menyuplai kebutuhan Indonesia melalui ekspor-

impor. 

 Salah satu upaya dari pemerintah Brazil untuk memperluas pangsa pasarnya 

di Indonesia adalah dengan membuka peluang kerjasama sebesar-sebesarnya dalam 

berbagai bidang. Sebelumnya, produk ekspor Brazil terhadap Indonesia hanya dalam 

beberapa produk saja seperti kedelai, gula tebu, kapas dan barang semi manufaktur 

lainnya.
36

 Untuk saat ini, produk ekspor Brazil terhadap Indonesia mengalami 

peningkatan. Hal tersebut adalah salah satu upaya pemerintah Brazil untuk dapat 

meluaskan pangsa pasarnya khususnya di Indonesia dengan cara membuka peluang 

ekspor sebesar-besarnya dalam berbagai bidang. berikut adalah tabel neraca 

perdagangan antara Brazil dan Indonesia. 

Tabel 5.4 Neraca Perdagangan Indonesia – Brazil 

2012 s.d. 2017  (Dalam US$) 

                                                           
36

 https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx Loc.Cit 

Tahun Ekspor (A) 

ke Brazil 

Impor (B) 

dari Brazil 

Total (A+B) Saldo Indonesia 

Negatif/Positif 

2012 1.735.848.039 2.001.994.448 3.737.842.487 - 266.146.409 

2013 1.604.409.159 1.999.021.370 3.603.430.529 - 394.612.211 

2014 1.795.354.969 2.246.297.205 4.041.652.174 - 450.942.236 

https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx
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Sumber: SECEX / MDIC,  Januari  2018
37 

Tabel diatas merupakan gambaran dari peningkatan impor dari pemerintah Indonesia 

terhadap pemerintah Brazil. Selama ini, neraca perdagangan antar kedua negara 

selalu mengalami defisit bagi Indonesia. Hal itu lah yang membuat pemerintah Brazil 

melihat bahwa pasar Indonesia sangat menjanjikan. Untuk itu, pemerintah Brazil 

selalu berupaya untuk memasarkan produknya di Indonesia yang merupakan salah 

satu tujuan dari pemerintah Brazil untuk memperluas pasarnya di kawasan Asia 

Tenggara khususnya Indonesia. 

Salah satu produk unggulan Brazil yang diimpor oleh pemerintah Indonesia 

dengan nominal yang cukup besar adalah pembelian pesawat Super Tuccano dari 

EMBRAER dan Roket MLRS.
38

 Dalam kerjasama perdagangan tersebut juga di 

kembangkan dengan kerjasama alih teknologi dalam bidang pertahanan. Jadi antara 

Brazil dan Indonesia tidak hanya sekedar menjadi produsen dan konsumen tetapi juga 

dengan saling belajar dalam bidang teknologi.
39

 Selain itu produk lain yang diekspor 

                                                           
37

 https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx Loc.Cit 
38

 Penandatangan Naskah Persetujuan Kerjasama Pertahan RI-Brazil oleh Menteri Pertahanan 

Brazil. 2017. Diunduh dari https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/berita-agenda/berita-

perwakilan/Pages/PERJANJIAN-KERJASAAMA-RI-BRASIL.aspx Op.Cit. 
39

 Ibid 

2015 1.374.913.763 2.180.799.748 3.555.713.511 - 805.885.985 

2016 1.225.472.658 

  

2.204.412.424 3.429.885.092 - 978.939.756 

2017 1.351.081.178 1.771.943.126 3.123.024.304 -420.861.948 

https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx
https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/PERJANJIAN-KERJASAAMA-RI-BRASIL.aspx
https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/PERJANJIAN-KERJASAAMA-RI-BRASIL.aspx
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Brazil ke Indonesia adalah kopi.
40

 Meskipun Indonesia termasuk produsen kopi yang 

memiliki berbagai varietas kopi terbaik di dunia, nyatanya hingga saat ini, Indonesia 

masih mengimpor kopi dari beberapa negara. 

 

Grafik 5.3 Perkembangan Volume Impor Kopi di Indonesia 

 

Sumber: Sekjen Kementan
41

 

Dari data tersebut tersebut digambarkan bahwa tingkat impor kopi Indonesia 

dari beberapa negara di dunia masih tinggi. Sehingga dalam hal ini, Brazil kembali 

melihat peluang untuk meluaskan pasarnya di Indonesia dengan melakukan ekspor ke 

Indonesia. Brazil berupaya untuk meningkatkan ekspornya terhadap Indonesia agar 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat melihat kualitas produk dari Brazil 

                                                           
40

 Muhammad Idris. Januari-Februari 2017, RI impor Kopi dari Brazil hingga Vietnam. 2017. Diunduh 

dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3449207/januari-februari-2017-ri-impor-kopi-

dari-brasil-hingga-vietnam diakses pada 22 Mei2018. 
41

 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaris Jenderal-Kementerian Pertanian 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3449207/januari-februari-2017-ri-impor-kopi-dari-brasil-hingga-vietnam
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3449207/januari-februari-2017-ri-impor-kopi-dari-brasil-hingga-vietnam
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melalui pasar Indonesia. Sehingga diharapkan, negara-negara lain di kawasan Asia 

Tenggara juga akan mulai melakukan kerjasama perdagangan dengan pemerintah 

Brazil.  

Dalam indikator self extention ini, penulis melihat upaya Brazil untuk tetap 

mempertahankan hubungan mitra strategisnya dengan Indonesia, dengan tindakan 

kembali memberikan undangan terhadap Duta Besar Indonesia untuk kembali 

menyerahkan credentialnya adalah karena faktor kepentingan ekonomi. Dalam 

indikator sebelumnya telah dijelaskan kepentingan nasional Brazil terhadap Indonesia 

adalah untuk memenuhi kepentingan dalam bidang ekonomi. Dan pada indikator self 

extention ini, Brazil telah membuktikan bahwa kepentingan ekonominya termasuk 

dalam memperluas pasar Brazil di Indonesia dengan mengembangkan produk 

ekspornya di Indonesia. 

Penulis menyimpulkan, upaya Brazil untuk kembali memberikan undangan 

penyerahan credential kepada Duta Besar Indonesia pada tahun 2015 pasca terjadinya 

penolakan penerimaan credential yang dilakukan oleh pemerintah Brazil adalah 

memang karena adanya kepentingan ekonomi di dalamnya. Salah satunya dalah 

kepentingan Brazil untuk dapat meluaskan pangsa pasarnya di Indonesia. Brazil 

melihat peluang pasar di Indonesia yang masih cukup besar untuk produk-produk dari 

Brazil. Sehingga hubungan baik antar kedua negara sangat dibutuhkan untuk dapat 

mencapai kepentingan nasionalnya khususnya di bidang ekonomi. Sehingga, kembali 

lagi Brazil berupaya untuk memperbaiki hubungan mitra strategisnya dengan 

Indonesia yang sebelumnya telah mengalami pergolakan lantaran dua warga 
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negaranya yang telah di eksekusi mati di Indonesia. Karena tindakan Brazil yang 

menolak credential secara sepihak dari Duta Besar Indonesia pada tahun 2015, 

ancaman pembatalan kerjasama pembelian alutsista dari pihak Indonesia sempat 

hampir dibatalkan. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada kerugian negara 

Brazil.  

5.3 Kepentingan Jangka Panjang Brazil dalam Penerimaan Kembali Credential 

Letter dari Duta Besar RI Toto Riyanto Tahun 2015 

 Kepentingan jangka panjang atau Long Range Goals merupakan kepentingan 

yang mencangkup rencana, visi, harapan dan pandangan baru mengenai kaidah 

politik dan pengaturan ideologi dalam sistem internasional.
42

 Dalam hal ini, 

kepentingan Brazil terhadap Indonesia dalam penerimaan kembali credential letter 

yang sebelumnya sempat ditolak oleh pihak pemerintah Brazil adalah karena terkait 

dengan kepentingan nasional Brazil dalam jangka panjang. Dalam sub bab ini akan 

dibahas bagaimana kepentingan nasional Brazil dalam jangka panjang terhadap 

Indonesia tersebut. Serta apa saja yang menjadi faktor kepentingan jangka panjang 

dari Brazil terhadap Indonesia. Berikut pemaparannya. 

 Indonesia dan Brazil telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun1953. 

Dan sejak saat itu terus berupaya mengembangkan hubungan kerjasamanya menjadi 

lebih spesifik lagi dengan membentuk kerjasama kemitraan strategis dengan 

                                                           
42

 K.J Holsti. 1967. “International Politics: A Framework for Analysis”, Op.Cit Hal 138 
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Indonesia yang disahkan pada tahun 2008.
43

 Satu tahun kemudian pada 2009, Brazil 

dan Indonesia menjalankan hubungan kerjasama kemitraan strategis dengan 

membentuk Action Plan.
44

 Kesepakatan yang dibentuk oleh kedua negara ini 

diharapkan akan dapat mengembangkan kerjasama-kerjasama lainnya untuk 

memajukan perekonomian kedua negara. Setelah disahkannya bentuk kerjasama 

kemitraan strategis antara Brazil dan Indonesia, hubungan kedua negara terus 

berkembang pesat. Banyak kerjasama-kerjasama yang dibentuk mulai dari kesehatan, 

kesehatan, lingkungan, teknologi hingga kerjasama dalam bidang militer.
45

 Hingga 

pada tahun 2003 dan 2004, dua warga negara Brazil tertangkap di Indonesia karena 

kedapatan telah menyelundupkan kokain dan pada akhirnya Pengadilan Negeri 

Tangerang menjatuhkan vonis hukuman mati untuk keduanya. Vonis dari Pengadilan 

Negeri Tangerang tersebut membuat pemerintah Brazil merasa kecewa dengan 

putusan dari pemerintah Indonesia hingga akhirnya berujung dengan insiden 

penolakan credential letter dari pemerintah Brazil terhadap Duta Besar Indonesia 

pada tahun 2015. 

Tindakan pemerintah Brazil saat menolak credential yang telah diberikan oleh 

Duta Besar Indonesia Toto Riyanto pada tahun 2015 menimbulkan kekecewaan 

tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh Brazil tersebut 

secara tidak langsung telah menghina masyarakat serta bangsa Indonesia. Karena 

Duta Besar merupakan perwakilan dari seorang, presiden dan bahkan rakyat suatu 

                                                           
43

 Profil Negara Republik Federasi Brazil, https://www.kemlu.go.id/brasilia/id/Pages/Brazil.aspx 

diakses pada tanggal 25 April 2018 Op.Cit 
44

 Ibid 
45

 Ibid 
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negara. Sehingga pasca insiden tersebut, hubungan diplomatik yang telah terjalin 

dengan sangat baik antara Indonesia dan Brazil sempat mengalami pergolakan. 

Hingga pada akhirnya, pada pihak pemerintah Brazil kembali memberikan undangan 

kepada Duta Besar Indonesia untuk Brazil, untuk dapat kembali menyerahkan 

credentialnya kepada pemerintah Brazil. Tindakan yang dilakukan Brazil tersebut 

tidak terlepas dari kepentingan nasional yang ada di baliknya. Indonesia merupakan 

mitra strategis negara Brazil dengan nilai impor yang cukup tinggi. Hubungan 

kerjasama yang baik tersebut tidak terlepas dari hubungan diplomatik antara kedua 

negara yang telah berjalan lama dan signifikan. 

 Kepentingan nasional Brazil terkait dengan penerimaan kembali credential 

dari Duta Besar Indonesia Toto Riyanto pada tahun 2015 adalah karena adanya 

kepentingan ekonomi jangka panjang dari pemerintah Brazil khususnya dalam bidang 

ekonomi dan perdagangan. Brazil memiliki banyak agenda untuk menunjang 

pertumbuhan pembangunan ekonominya. Mengadopsi 17 tujuan pembangunan 

berkelanjutan dari High Level Political Forum UN
46

, yang terdiri dari : 

1. No Poverty 

2. Zero Hunger 

3. Good Healt and Well-Being 

4. Quality Education 

                                                           
46

 Secretariat of Government of the Presidency of the Republic and by the Ministry of Planning, 

Development and Management, under supervision of the Secretariat of Social Communication and the 

Office of the Chief of Staff of the Presidency of the Republic.Voluntary National Review On The 

Sustainable Development Goals Brazil 2017. 2017. Diunduh dari 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15806Brazil_English.pdf . Diakses pada 27 

Mei 2018. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15806Brazil_English.pdf
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5. Gender Equality 

6. Clean Water And Sanitation 

7. Affordable And Clean Energy 

8. Decent Work And Economic Growth 

9. Industry, Innovation, And Infrastructure 

10. Reduced Inequality 

11. Sustainable Cities and Communities 

12. Responsible Consumption And Production 

13. Climate Action 

14. Life Below Water 

15. Life on Land 

16. Strategy Peace, Justice And Strong Institutions 

17. Partenership for the Goals  

 

   Gambar 5.1 Sustainable development goals 

                            

    Sumber : sustainabledevelopment.un.org 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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Dari 17 agenda pembangunan berkelanjutan tersebut, pemerintah Brazil 

mengadopsi 7 agenda untuk dapat menunjang pekembangan pembangunan ekonomi 

negaranya
47

, yaitu : 

1. End poverty in all its form everywhere 

2. End hunger, achieve food securityand improved nutrition and promote 

sustainable agriculture 

3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

4. Achive gender equality and empower all women and girl 

5. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 

industrialization and foster innovation 

6. Conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources for 

sustainable development 

7. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global 

Partenership for sustainable development 

Dari 7 agenda pembangunan berkelanjutan yang diaposi oleh pemerintah 

Brazil, agenda terakhir yaitu Strengthen the means of implementation and revitalize 

the Global Partenership for sustainable development yang berarti memperkuat sarana 

implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 

merupakan bentuk dari agenda jangka panjang dari Brazil terhadap negara-negara di 

dunia. Hal tersebut dapat diartikan sebagai upaya pemerintah Brazil dalam 

menghidupkan kembali kemitraan global yang merupakan salah satu satu faktor 

                                                           
47

 Ibid  
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penting yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Agenda tersebut 

dimaksudkan agar Brazil dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara di 

dunia sehingga Brazil dapat mempromosikan sumber dayanya untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi serta untuk mengupayakan agar Brazil dapat menjadi negara 

“Ekonomi Baru” untuk negara-negara lain di dunia. 

Dalam agenda memperkuat implementasi kemitraan global oleh Brazil, 

terdapat tiga faktor di dalamnya yaitu : 

1. Lembaga Keuangan Internasional 

Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sebuah upaya untuk 

mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.
48

 Dengan adanya 

lembaga keuangan internasional, pembangunan berkelanjutan sebuah 

negara dapat diterapkan. 

2. Perdagangan Internasional 

Sejalan dengan tujuan sebelumnya, Brazil terus memprioritaskan 

perdagangan dunia dalam WTO sebagai alat utama untuk mempromosikan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif dalam skala global.
49

 

Menurut pemerintah Brazil, untuk dapat meningkatkan perekonomian 

negara, sebuah negara harus dapat meningkatkan perdagangan 

Internasionalnya. Hal ini berkaitan dengan kualitas produksi sebuah 

negara, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat 

konsumsi negara konsumen untuk terus bekerjasama dalam bidang 

                                                           
48

 Ibid 
49

 Ibid 
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ekonomi dan perdagangan. Maka secara tidak langsung akan 

mempengaruhi peningkatan status negara produksi dan mempengaruhi 

peningkatan pangsa pasar di negara-negara lainnya. Dengan terus 

melakukan kerjasama perdagangan, sebuah negara akan dapat 

mempengaruhi tingkat konsumsi pasar suatu negara. Sehingga secara 

tidak langsung hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat pangsa pasar 

dari negara produsen tersebut. 

3. Kerjasama Internasional untuk Pembangunan 

Kerjasama pembangunan telah menjadi bagian dari hubungan 

internasional Brazil dalam beberapa dekade. Kerjasama internasional 

berkontribusi dalam kemajuan pembangunan ekonomi dan pembangunan 

berkelanjutan. Pemerintah Brazil sendiri sangat mendukung dan 

mengoptimalkan kerjasama internsional dalam berbagai bidang.
50

 selain 

itu pemerintah Brazil juga mengupayakan adanya pertukaran tekhnologi 

dari para ahli dibidangnya masing-masing. Brazil sendiri telah melakukan 

kerjasama pertukaran tekhnologi dalam bidang militer dengan pemerintah 

Indonesia. hal ini dilakukan untuk meyakinkan negara mitra strategisnya 

yakni Indonesia, bahwa negara Brazil merupakan negara yang maju dalam 

bidang tekhnologinya. Selain itu, hal tersebut juga menjadi salah satu 

upaya pemerintah Brazil untuk meyakinkan negara mitra strategisnya 

yakni Indonesia, bahwa Brazil dapat menjadi “Negara Baru” khususnya 

                                                           
50
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dalam bidang ekonomi yang juga dapat menjadi Importir bagi negara 

Indonesia dengan kualitas yang bagus. 

 Upaya-upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dari Brazil tersebut adalah 

untuk mewujudkan impian jangka panjang Brazil untuk dapat menjadi “Negara 

Ekonomi Baru” khususnya di kawasan Amerika Latin dengan sasaran pasar di 

wilayah Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu tujuan pasar dari Brazil. Karena 

sebelumnya Indonesia telah menjadi negara mitra strategis bagi pemeritah Brazil, 

maka pemerintah Brazil pun berharap negara Indonesia dapat terus meningkatkan 

kerjasamanya khususnya dalam bidang ekonomi dengan Brazil. Hal tersebut tidak 

dapat terjadi jika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brazil mengalami 

kendala. Terkait dengan penolakan credential letter yang dilakukan oleh pemeritnah 

Brazil terhadap Duta Besar Indonesia, pihak pemerintah Indonesia sempat 

menyatakan sikapnya untuk membatalkan kerjasama perdagangan dan ekonomi 

dengan Brazil. Oleh sebab itu, pemerintah Brazil kembali memberikan undangan 

untuk Duta Besar Indonesia untuk dapat kembali menyerahkan surat kepercayaannya 

kepada pemerintah Brazil. Tindakan penolakan surat kepercayaan yang dilakukan 

oleh pemeritnah Brazil tersebut berdampak besar bagi kelangsungan pembangunan 

ekonomi negaranya. karena pada akhirnya, tindakan tersebut membuat pemerintah 

Indonesia sangat kecewa dengan sikap Brazil. Hingga pada akhirnya pemerintah 

Indonesia mengecam aksi yang dilakukan oleh pemerintah Brazil dan berujung pada 

evaluasi kembali kerjasama yang telah berjalan antara Brazil dan Indonesia. 



 

 
84 

 

 Dari beberapa agenda yang dibuat oleh pemerintah Brazil dalam 

pembangunan berkelanjutan, menjaga hubungan baik dan memperkuat kemitraan 

global menjadi salah satu agenda yang penting untuk mewujudkan kepentingan 

jangka panjang. Impian Brazil untuk dapat menjadi sebuah negara “Ekonomi Baru” 

akan dapat terwujud jika Brazil dapat menjaga hubungan baik dengan negara-negara 

lainnya. khususnya untuk negara mitra strategis. Hubungan yang baik antar negara 

mitra strategis akan dapat menunjang hubungan kerjasama lainnya. Seperti Brazil 

yang mempunyai tujuan jangka panjang sebagai negara New Economic khususnya di 

wilayah Amerika Latin, maka Brazil akan terus berupaya untuk menjaga hubungan 

baiknya dengan negara-negara mitra strategisnya agar hubungan kerjasama 

diplomatiknya dapat terus berjalan. Hubungan diplomatik yang baik akan terus 

menunjang hubungan kerjasama kedua negara. Seperti Brazil dan Indonesia yang 

pada awalnya hanya melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, kini berkembang 

dalam bidang pendidikan bahkan militer. 

 Dari berkembangnya hubungan diplomatik kedua negara, pemeirntah Brazil 

dapat terus memasarkan produknya di Indonesia. Sehingga kebutuhan pasar 

Indonesia dapat terpenuhi oleh produk-produk dair Brazil. Secara tidak langsung, 

pemerintah Brazil telah berupaya untuk memperluas pangsa pasarnya di kawasan 

Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Dengan demikian, upaya pemerintah Brazil 

tersebut diharapkan akan terwujud. Pasar di kawasan Asia Tenggara sendiri telah 

menjadi target pasar dari negara-negara besar seperti Amerika, Jepang dan China. 

Karena konsumen dari masyarakat yang terus bertambah, maka Brazil juga melihat 
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kesempatan tersebut dan berupaya ingin menjadi negara importer utama bagi 

masyarakat di kawasan Asia Tenggara dengan berupaya menguasai pasar Indonesia.  

 Dalam indikator Long Range Goals tersebut, penulis melihat upaya Brazil 

dalam memberikan kembali undangan untuk Duta Besar Indonesia untuk kembali 

menyerahkan surat kepercayaanya kepada pemeritnah Brazil adalah untuk memenuhi 

kepentingan jangka panjangnya yaitu untuk menjadi New Economic khususnya di 

wilayah Amerika Latin. Untuk dapat menjadi negara ekonomi baru, suatu negara 

harus memiliki hubungan baik dengan negara-negara lainnya. Serta memilki citra 

yang baik pula. Dalam hal ini, pemerintah Brazil ingin menjadi negara importer 

utama bagi negara Indonesia, karena pemerintah Brazil melihat peluang pasar yang 

besar di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia. sehingga Brazil terus 

berupaya menjaga hubungan baik dengan negara Indonesia. 

 Hal tersebut tidak akan terwujud jika hubungan diplomatik antara Indonesia 

dan Brazil mengalami masalah. Tindakan pemerintah Brazil menolak secara sepihak 

surat kepercayaan dari Duta Besar Indonesia menjadi faktor rusaknya hubungan 

diplomatik kedua negara. Hal tersebut terjadi lantaran adanya dua warga negara dari 

Brazil yang mendapatkan vonis hukuman mati dari pemerintah Brazil. 

 Menyadari hal tersebut, pemerintah Brazil kembali memperbaiki hubungan 

diplomatik kedua negara dengan kembali memberikan undangan penyerahan surat 

kepercayaan kepada Duta Besar Indonesia. Tindakan yang dilakukan pemerintah 

Brazil tersebut diharapkan dapat kembali memperbaiki hubungan baik dengan 

pemerintah Indonesia. Sehingga pemerintah Brazil dapat meningkatkan kerjasama 
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ekonomi dengan Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan jangka panjang 

pemerintah Brazil untuk dapat menjadi New Economic di kawasan Amerika Latin.  

 Penulis menyimpulkan, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Brazil yaitu 

untuk kembali memberikan undangan kepada Duta Besar Indonesia untuk 

menyerahkan kembali surat kepercayaannya kepada pemerintah Brazil adalah 

upayanya untuk tetap menjaga hubungan diplomatiknya dengan pemerintah 

Indonesia. Upaya ini dilakukan agar pemerintah Brazil dapat mewujudkan impiannya 

untuk menjadi negara ekonomi baru dengan meluaskan pangsa pasarnya di kawasan 

Asia Tenggara khususnya di negara Indonesia. Brazil berharap selain menjadi negara 

mitra strategisnya, Indonesia juga dapat menjadi negara konsumen terbesar bagi 

produk-produk dan sumberdaya alam Brazil sehingga hal tersebut akan dapat 

mempengaruhi pangsa pasar di kawasan Amerika Latin. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Penolakan penerimaan credential oleh pemerintah Brazil terhadap Duta Besar 

Indonesia menimbulkan konflik tersendiri bagi kedua belah pihak. Penolakan 

credential memang menjadi hak sebuah negara, tetapi penolakan yang terjadi disaat 

Duta Besar untuk Indonesia Marsekal Madya TNI (Purn) Toto Riyanto telah hadir di 

Istana Kepresidenan Brazil bersama dengan Duta Besar dari perwakilan negara-

negara lain adalah suatu hal yang tidak sepatutnya terjadi. Hal itulah yang membuat 

pemerintah Indonesia kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Brazil. Hal 

tersebut terjadi lantaran ada warga negara Brazil yang telah dieksekusi mati di 

Indonesia terkait dengan tindak pidana narkotika. 

 Pasca kejadian tersebut, pemerintah Brazil kembali memberikan undangan 

kepada Duta Besar Indonesia untuk kembali menyerahkan credentialnya kepada 

pemerintah Brazil. Tindakan Brazil tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional 

Brazil terhadap Indonesia. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah pada 

kepentingan ekonomi. Indonesia adalah mitra strategis bagi Brazil dengan neraca 

perdagangan yang masih defisit. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor bagi Brazil 

untuk terus meningkatkan kerjasamanya dalam bidang ekonomi. Brazil melihat masih 

banyak kesempatan yang dapat dilakukan dalam kerjasama bilateral kedua negara. 

Berdasarkan hal tersebut adapun pemaparan kesimpulan dari analisis penulis yakni; 
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adanya kepentingan nasional dari Brazil terhadap Indonesia dengan kembali 

dijalinnya hubungan diplomatik kedua negara dengan ditempatkannya kembali Duta 

Besar Indonesia untuk Brazil pada tahun 2015. Sesuai dengan konsep kepentingan 

nasional oleh Holsti, kepentingan nasional Brazil terdiri dari Core Value and Interest 

(kepentingan jangka pendek), Middle Range Objectives (kepentingan jangka 

menengah), Long Range Goals (kepentingan jangka panjang) yang dimana di 

dalamnya mengandung kepentingan ekonomi, politik dan keamanan. 

 Kepentingan yang dicapai oleh Brazil sehingga memutuskan untuk kembali 

menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia adalah ialah terdiri dari; Pertama, 

Kepentingan ekonomi yang merupakan bagian dari Middle Range Objectives. 

Dimana kepentingan ini berkaitan dengan peningkatan ekspor-impor, perdagangan 

dan kerjasama lainnya serta adanya transfer teknologi dari Brazil terhadap Indonesia 

yang bertujuan untuk perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri yang kemudian 

berdampak pada perbaikan citra Brazil di mata negara Indonesia sebagai negara 

dengan teknologi yang lebih maju. Kedua, Adanya kepentingan ekonomi yang 

bertujuan untuk menguasai akses pasar Indonesia. Brazil melihat masih banyak 

kesempatan yang dapat dilakukan sehingga Brazil berupaya untuk kembali 

memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara. Ketiga, adalah kepentingan Brazil 

untuk dapat meluaskan pangsa pasarnya khususnya di wilayah Asia Tenggara. Saat 

ini, Asia Tenggara menjadi sasaran bagi negara-negara maju untuk menjadi lahan 

pasar. Dan Brazil juga melihat hal tersebut sehingga Brazil berupaya memperbaiki 

hubungan diplomatiknya dengan Indonesia agar dapat meluaskan pasar di wilayah 
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tersebut. Keempat, upaya Brazil untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan 

Indonesia juga karena adanya keinginan Brazil untuk menjadi new economics di 

sistem internasional dengan cara memperkenalkan komoditas dan produk-produknya 

ke berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah mengimpor 

berbagai kebutuhan komoditi dari Brazil. Sehingga Brazil berharap produk-

produknya dapat tersebar di berbagai negara sehingga Brazil dapat mengcover 

kebutuhan dalam negeri dari negara-negara lain. 

6.2 Saran 

 Penelitian yang penulis lakukan belumlah sempurna sepenuhnya, oleh 

karenanya adapun saran yang penulis rekomendasikan sesuai dengan kesimpulan 

penelitian ialah sebagai berikut : 

1. Untuk dapat memahami lebih spesifik terkait dengan kepentingan nasional 

dari Pemerintah Brazil, sangatlah penting kemudian melakukan penelitian 

secara langsung di beberapa kementerian terkait yang turut serta dalam 

kerjasama antara Indonesia dan Brazil agar memperoleh data yang lebih 

spesifik. 

2. Untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan tema penelitian penulis kali 

ini, diharapkan agar dapat menambahkan kelengkapan khususnya sudut 

pandang dari pihak pemerintah Indonesia yang pada penelitian ini tidak terlalu 

banyak dibahas penulis mengingat sudut pandang penulis ialah dari 

pemerintah Brazil. 



 
91 

 

3. Penelitian yang penulis lakukan masih jauh dari sempurna, oleh karenanya 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dan 

menyempurnakan penelitian ini agar dapat memahami lebih dalam terkait 

kepentingan nasional Brazil dalam pemberian kembali credential kepada Duta 

Besar Indonesia pada tahun 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
92 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Kemlu, Brazil. Profil Negara Republik Federasi Brazil 

News Okezone. Profil terpidana Mati Rodrigo Gularte. 2015 

Kemlu, RI. Nota Dinas File Kementerian Luar Negeri RI. 2009 

CNN Indonesia. Dubes Brazil Resmi Ditarik Keluar Indonesia. 2015 

CNN Indonesia. Dubes Brazil Resmi Ditarik Pulang. 2015 

Noor, S.M, Birkah Latif, dan Kadarudin. 2016. Hukum Diplomatik dan Hubungan 

Internasional. Makasar: Pustaka Pena Press 

Republika. Belanda dan Brazil Tarik Duta Besar. 2015 

Kompas. Wakil Presiden Jusuf Kalla: Pembelian Alutsista dari Brazil Akan 

Dipangkas. 2015 

Haiga, Juli. Kepentingan Brazil dalam Menolak Credential Letter Indonesia dalam 

Kasus Eksekusi Mati Sindikat Narkoba Internasional tahun 2015. 2016 

Nieuwkerk, Anthoni Van. “South Africa‟s National Intererst” African Security 

Review. 2004 

Hartanto. Piala Dunia 2014: Cermin Keberhasilan Diplomasi Brazil serta 

Dampaknya Bagi Perkembangan Ekonomi 

Mas’oed, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. 

Jakarta. LP3ES 

White, B. 1989. Analysing Foreign Policy dalm M. Clarke, & B. White, 

Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach. 

Southampton: The Camelot Press  

Perwita, A. A. Banyu dan Yanyan Mochammad Yani. 2006. Pengantar Ilmu 

Hubungan Internasional. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya 

Holsti, K. J. 1988. “Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis” Edisi keempat. 

Jakarta. Erlangga 

Agroindustri. 7 Komoditas Potensial Hasil Perkebunan di Indonesia 

Presiden RI. 2008. Sambutan Jamuan Makan Siang dengan Presiden Republik 

Federasi Brasil 



 
93 

 

Kemlu RI. International Treaty Search 

Rahayu, Cici Marlina. 2017. RI-Brasil Teken Kerja Sama Bidang Pertahanan, Ini 7 

Poinnya 

Asmardika, Rahman. 2015. Profil Terpidana Mati Rodrigo Gularte 

Detik. 2006. SBY Tolak Grasi Terpidana Mati Narkotika Asal Brazil 

Putri, Winda Destianan. 2015. SBY Tolak Grasi Terpidana Mati Narkotika Asal 

Brazil 

Indrawan, Angga. 2015. Brazil Kirim Nota Permohonan Baru Pembatalan Eksekusi 

Mati 

Bintang, Aulia. 2015. Dubes Brazil Resmi Ditarik Keluar Indonesia 

Detik. 2015. Penarikan Dubes Brasil dan Belanda di Jakarta Ganggu Hubungan 

Diplomatik 

Sekretariat Kabinet RI. 2015. Dipanggil Pulang Jakarta, Dubes Toto Riyanto: Menlu 

Brasil Bilang Penyerahan “Crecidential” Saya Ditunda 

Akuntono, Indra. 2015. Menlu: Penarikan Dubes RI untuk Brasil Tanpa Batas Waktu 

Globo. 2015. Government expresses „deep‟ consternation over Brazilian execution 

Dwidiyasa, Jihad. 2015. Tiga topic yang ditekankan RI dalam Sidang PBB 

Samosir, Hanna Azarya. 2015. Brasil Akhirnya Akan Terima Dubes dari Indonesia 

Saleh, Yudhistira Amran. 2015. Akhirnya, RI Punya Dubes Lagi di Brasil 

Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. 2013.  “Buku Ajar (Bahan Ajar) Hukum Diplomatik” 

Hidayat, Rachmat. 2015. Sikap Presiden Brazil Tak Surutkan Pemerintah 

Laksanakan Hukuman Mati 

Kemlu RI. Undang-Unang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang 

Penegsahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta 

Protokol Opsionalnya 

Detik. 2015. Perlakuan Brazil Tak Terpuji, Penarikan Dubes Indonesia DInilai Tepat 

BBC Indonesia. 2011. Brazil-Bolivia Kerjasama Berantas Narkoba 

Vaz, Alcide Costa. 2014. Brazil‟s strategic partnerships: origins, agendas and 

outcomes. ESPO Working Paper 



 
94 

 

Kemendag RI. 2018. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara Brasilia 

Periode 2013-2018 

Wahyudi, Moch. 2013. Ekspor Sapi, Brasil Bidik Indonesia 

Rusono, Nono. Peningkatan Produksi Daging Sapi untuk Mewujudkan Kedaulatan 

Pangan Hewani 

Prihanda, Rama dkk. 2007. Bioetanol Ubi Kayu:Bahan Bakar Masa Depan. Jakarta. 

PT. Argo Media Pustaka 

Afrizal, Deri Rahmadayani. Motivasi Brazil Melakukan Kerjasama Pengembangan 

Bioetanol Dengan Indonesia Tahun 2007-2012 

BPS RI. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis 

Kemlu RI. 2017. Penandatangan Naskah Persetujuan Kerjasama Pertahan RI-Brazil 

oleh Menteri Pertahanan Brazil 

Idris, Muhammad. 2017. Januari-Februari 2017, RI impor Kopi dari Brazil hingga 

Vietnam 

UN. 2017. Secretariat of Government of the Presidency of the Republic and by the 

Ministry of Planning, Development and Management, under supervision of 

the Secretariat of Social Communication and the Office of the Chief of Staff 

of the Presidency of the Republic.Voluntary National Review On The 

Sustainable Development Goals Brazil 2017 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN DEPAN.pdf
	BAB 1.pdf
	BAB 2.pdf
	BAB 3.pdf
	BAB 4.pdf
	BAB 5.pdf
	BAB 6.pdf
	DAPUS.pdf

