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ABSTRAK 

ANALISIS INTERNATIONAL PRESTIGE INDONESIA DALAM 
KERJA SAMA PEMBENTUKAN INDONESIA – AFRICA 

FORUM PADA TAHUN 2018 

 
Oleh 

Astrid Yolanda Putri (125120407111028) 
 

Afrika sebagai benua yang memiliki sumber daya alam melimpah menjadi tujuan 
kerja sama negara – negara lain, termasuk Indonesia. Kerja sama antaar keduanya 
di mulai sejak Konferensi Asia Afrika dengan tujuan pembahasan utama tentang 
pembebasan negara dunia ketiga dari penjajahan. Di tahun 2018 Indonesia – 
Afrika kembali menjalin kerja sama dengan terbentuknya Indonesia – Africa 
Forum dimana fokus utama adalah kerja sama ekonomi. Dengan adanya kerja 
sama tersebut penulis mencoba menganalisa International Prestige Indonesia 
dalam kerja sama pembentukan Indonesia – Africa Forum menggunakan konsep 
International Prestige milik Yuen Foong Khong. 

 

Kata Kunci : Indonesia, Afrika, Indonesia – Africa Forum, , International 
Prestige, Yuen Foong Khong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF INTERNATIONAL PRESTIGE OF 
INDONESIA IN THE FORMATION OF INDONESIA – 

AFRICA FORUM IN 2018 

 
By 

Astrid Yolanda Putri (125120407111028) 
 

Africa as a continent has abundant natural resources is one of destination of 
cooperation for many other countries, including Indonesia. The cooperations 
between Indonesia and Africa has built since The Asia – African Conference with 
the aim of the refinement of the liberation of colonialism. In 2018, Indonesia – 
Africa collaborated with the formation of Indonesia – Africa Forum where the 
main focus on economic cooperation. With the presence of this collaboration the 
author tries to analyze International Prestige of Indonesia in cooperation in the 
formation of Indonesia – Africa Forum using the International Prestige concept of 
Yuen Foong Khong. 

 

Keywords : Indonesia, Afrika, Indonesia – Africa Forum, , International Prestige, 
Yuen Foong Khong 
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BAB I  

PENDAHULUAN                            

1.1 Latar Belakang Masalah 

Prestige atau prestise suatu hal yang terlihat sederhana namun dalam 

studi hubungan internasional konsep ini adalah sesuatu yang penting, 

terutama bagi negara. Prestis dapat diartikan sebagai status, posisi dalam 

bernegosiasi, legitimasi dan kehormatan.1 Negara dengan prestis atau status 

tinggi maka seolah berada di atas hierarki komunitas internasional. Serta 

negara – negara tersebut memiliki kesempatan besar untuk menjadi pusat 

kekuatan baik di kawasan negara tersebut ataupun dalam organisasi dimana 

negara itu bergabung. Sedangkan negara dengan tingkat prestis rendah secara 

perlahan – lahan akan diabaikan dari sistem internasional.2 

Lantas dapat diartikan prestis adalah hal yang penting bagi negara. Hal 

ini dikarenakan negara atau pemerintah yang memiliki prestis akan 

mendapatkan otoritas luar biasa dalam komunitas internasional.3 Selain untuk 

bertahan dalam komunitas internasional, prestis juga penting dalam mencapai 

kepentingan nasional suatu negara. Saat ini tidaklah lazim bagi negara untuk 

mencapai kepentingan nasional melalui peperangan. Umumnya negara 

                                                 
1 Samantha Anne Kacos. 2009. Reconstructing Respect: The Quest in the International System. 

Thesis Bachelor of Arts, International Relations: University of Southern California  
2 ibid. 
3 Jonathan Mercer. 2017. The Illusion of International Prestige. (International Security Journal, 

41(4)) Hal. 133-168  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

melakukan kerja sama baik bentuk bilateral ataupun multilateral. Negara 

dengan tingkatan prestis tinggi akan semakin percaya diri dalam melakukan 

ataupun menggagas kerja sama. 

Kerja sama dapat dilakukan oleh negara manapun tanpa memandang 

letak geografis dan kondisi negara. Misalnya kerja sama antara Indonesia 

dengan Afrika. Afrika merupakan benua terbesar kedua dengan potensi 

sumber daya alam melimpah. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam 

terbesar yang dimiliki benua Afrika.4 Setelahnya sumber daya tambang yang 

terdiri dari emas, berlian, nikel, uranium, besi, dan aluminium.5 Kemudian 

wilayah perairan benua Afrika pun kaya akan ekosistem ikan.6 Kaya akan 

sumber daya alam, Afrika menjadi benua incaran negara-negara di dunia 

untuk menjalin kerja sama salah satunya adalah Indonesia. 

Pada awalnya kerja sama antara Indonesia dengan Afrika melalui kerja 

sama antar benua. Kerja sama politik diantara keduanya pertama kali terjalin 

di tahun 1955 yaitu pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT 

Asia Afrika atau biasa disingkat dengan Konferensi Asia - Afrika (KAA).7 Di 

tahun tersebut pertemuan ini dihadiri oleh 29 delegasi dari negara Asia dan 

                                                 
4 Aljazeera. Mapping Africa‟s Natural Resources. 

https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/10/mapping-africa-natural-resources-

161020075811145.html (diakses pada tanggal 15 Mei 2019) 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Asian African Conference Commemoration 1995. 2015. Asian African Conference 

Commemoration 2015 newbie, http://www.aacc2015.id/?page_id=5977 (diakses  pada tanggal 24 

Mei 2019) 
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Afrika guna membahas perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi 

di tengah konflik dunia.8 Konferensi tersebut menghasilkan sepuluh 

pernyataan politik yang diberi nama Dasasila Bandung.9 Dimana kesepakatan 

tersebut dapat merubah penilain dunia atas hubungan internasional. 

Kemudian di tahun 2005 tepat peringatan 50 tahun KAA di Bandung, 

ditandatangani New Asian Africa Strategic Partnership (NAASP).10 NAASP 

merupakan landasan dalam kerja sama antara Asia dan Afrika guna 

menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan 

dimana kedua permasalahan tersebut dianggap sebagai masalah utama di 

Asia dan Afrika.11 

Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan pada 18 – 24 

April 1955 merupakan wujud nyata pertama dari Kerja Sama Selatan-Selatan 

(KSS) diantara negara-negara Asia dan Afrika. Pertemuan ini merupakan 

momentum pertama bagi Indonesia dan Afrika dalam sejarah dinamika 

hubungan keduanya. Sejak saat itu Indonesia turut berperan aktif dalam 

memberikan bantuan luar negeri ke negara-negara berkembang atau sesama 

negara-negara selatan. Sebelum istilah Kerja Sama Selatan – Selatan (KSS) 

yang saat ini digunakan, kerja sama antara negara-negara selatan terlebih 

                                                 
8 Ibid. 
9 Vanni Hadiani. 2018. Sejarah Singkat KAA, Kelahiran Dasasila Bandung (Bagian 2). Diakses 

dari http://disdik.jabarprov.go.id/news/84/sejarah-singkat-kaa%2C-kelahiran-dasasila-bandung-

%28bagian-2%29, pada tanggal 20 Juli 2019 
10 Asian African Conference Commemoration 2005. 2015. New Asian African Strategic 

Partnership 2005. Diakses dari http://www.aacc2015.id/?page_id=5977 pada 24 Mei 2019 
11 ibid.  
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dahulu dikenal dengan nama Kerja sama Teknik antar Negara Berkembang.12 

Inisiatif pelaksanaan Kerja sama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB) 

tersebut terbentuk dari Buenos Aires Plan of Action (BAPA) yang merupakan 

hasil dari Konferensi Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) di Argentina pada 

tahun 1978.13 

Indonesia sejauh ini terlibat dalam pemberian bantuan berupa tenaga 

ahli, memberikan pelatihan pengembangan kapasitas, dan bantuan alat-alat. 

Negara-negara yang menjadi target utama penerima bantuan adalah negara – 

negara Asia, Afrika, Pasifik, dan Amerika Latin.14 Secara singkat Kerja Sama 

Selatan - Selatan (KSS) ini sebagai bentuk perlawanan negara – negara 

selatan atau dunia ketiga pasca perang dunia yang mengalami permasalahan 

politik, keamanan, dan ekonomi. Negara – negara ini berkumpul guna 

menjadi negera yang lebih baik. 

Berawal dari sejarah panjang Indonesia dan Afrika dimana dimulai dari 

Konferensi Asia – Afrika (KAA) setelah itu berlanjut kepada Kerja Sama 

Selatan – Selatan (KSS), sebenarnya Indonesia sudah sejak dulu tertarik 

untuk menjalin kerja sama multilateral dengan Afrika. Hal ini diperkuat 

dengan perkembangan pesat negara-negara wilayah Sub-Sahara Afrika sejak 

tahun 90-an saat tumbangnya apartheid di Afrika Selatan, disusul dengan 

                                                 
12 Stanislaus Risadi Apresian. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen 

Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global”. Jurnal Universitas Katolik Parahyangan : 

Bandung Hal 193 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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demokratisasi, penanggulangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh 

karenanya citra Afrika sebagai wilayah penuh penyakit dan perang saudara, 

dan kelaparan mulai berubah menjadi salah satu wilayah dengan 

perkembangan ekonomi yang pesat.  

Indonesia sebagai salah satu negara yang konsisten dalam Kerja Sama 

Selatan – Selatan ini. Dimana kerja sama ini nyata dijalankan era Presiden 

Yudhoyono, pada saat menjabat beliau memasukkan Kerja Sama Selatan –

Selatan sebagai program kerja di masa menjabat.15 Namun fokus utamanya 

pada saat itu adalah regional Asia.16 Indonesia melibatkan fokus pada kerja 

sama politik, ekonomi, dan teknis dalam kerangka Kerja Sama Selatan – 

Selatan. Kemudian sikap ini berlanjut hingga masa kepemimpinan Presiden 

Joko Widodo dan fokus utamanya adalah meningkatkan peran negara sebagai 

middle power state.17 Presiden Joko Widodo juga memasukkan Kerja Sama 

Selatan – Selatan dalam Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan yang 

merupakan program kerja resmi beliau.18 

Kemudian kondisi perekonomian Afrika juga menunjukkan 

perkembangan yang baik untuk menjalin kerja sama. Ekonomi negara-negara 

Sub-Sahara Afrika meningkat 3,5 persen di tahun 2016 sebagai kedua 

                                                 
15 Susan Engel. “South – South Cooperation in Southeast Asia: From Bandung and Solidarity to 

Norms and Rivalry”.  Journal of Current Southeast Asian Affairs. Australia. Hal. 10 
16 Ibid. 
17 Ibid. hal 12 
18 Ibid. 
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terbesar setelah Asia.19 Berdasarkan data IMF (International Monetary 

Fund), peningkatan ekonomi akan mencapai angka 4,3 persen di tahun 

2020.20 Kemudian terdapat 330 juta jiwa di Afrika yang memiliki daya beli 

tinggi.21 Melihat data tersebut oleh karenanya Indonesia yakin bahwa ini 

merupakan waktu yang tepat guna meningkatkan kerja sama ekonomi dengan 

Afrika. 

Untuk regional Afrika, sejauh ini Indonesia lebih banyak terlibat kerja 

sama bilateral dengan negara-negara di Afrika yaitu Nigeria, Afrika Selatan, 

Mesir, Algeria, Angola, Djibouti, Benin, Ghana, Maroko, dan Tanzania.22 

Namun kerja sama yang dilakukan hanya sebatas kerja sama ekspor-impor 

dan perdagangan tanpa adanya perjanjian atau forum diantara negara-negara 

ini. Selain itu, Indonesia menempati posisi keempat sebagai mitra dagang 

benua Afrika. 

Pada tanggal 10-11 April 2018, bertempat di Bali, Indonesia 

mengadakan forum guna mempertemukan pemerintah, pebisnis dan 

pemangku kepentingan Indonesia - Afrika guna menjajaki kerja sama di 

sektor-sektor strategis seperti - isu diplomasi ekonomi, infrastruktur, energi, 

agrikultur, kerja sama teknis, fasilitas keuangan, industri strategis, 

                                                 
19Indonesia Africa Forum. 2018. What is the Indonesia Africa Forum?. Diakses dari 

https://iaf.kemlu.go.id/ pada 27 Mei 2019 
20 Ibid. 
21 Ibid.  
22 Istvan Tarsosy. 2016. Indonesia in Africa: Revitalizing Relations. University of Pecs: Turkey 
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manufaktur,  ekonomi digital, dan konektivitas.23 Forum ini adalah Indonesia 

– Africa Forum. 

Tujuan forum ini adalah untuk memperkuat dan menambah kerja sama 

antara kedua pihak baik dalam bidang politik maupun ekonomi.24 Melalui 

forum ini, diharapkan terjadinya Kerja Sama Selatan-Selatan yang digunakan 

oleh para pembuat kebijakan dan akademisi untuk pertukaran sumber daya, 

teknologi, dan pengetahuan antara negara-negara berkembang.25 

Dalam bidang investasi, lebih dari 30 perusahaan di bidang farmasi, 

tekstil, energi dan lainnya beroperasi di Afrika.26 Dalam pertemuan tersebut 

telah ditandangani kesepakatan senilai 586,56 juta dollar.27 Indonesia 

berkomitmen menguatkan kerja sama ekonomi melalui penambahan kerja 

sama teknis, peningkatan kapasitas wilayah Afrika, meningkatkan kerja sama 

beasiswa, dan mengembangkan fasilitas untuk ekspor. 

Tujuan dijalankannya Indonesia – Africa Forum (IAF) di tahun 2018 

yaitu untuk menandatangani kesepakatan bisnis dan pengumuman terkait 

kontrak bisnis serta kerja sama lainnya; meningkatkan kerja sama teknis dan 

                                                 
23 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018.  Indonesia – Africa Forum (IAF) Jajaki 

Potensi Kerja Sama Ekonomi Lebih Dalam. Diakses dari 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-africa-forum-iaf-jajaki-potensi-Kerja 

Sama-ekonomi-lebih-dalam/, pada tanggal 15 Mei 2019 
24 Indonesia Africa Forum. 2018. Objectives. Diakses dari https://iaf.kemlu.go.id/about/objectives, 

pada 16 Mei 2019 
25 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Op.cit. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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pelatihan untuk wilayah Afrika; dan sebagai wadah strategi diplomasi 

ekonomi Indonesia di tahun 2019, salah satunya dengan mengadakan 

Indonesia - Africa Infrastructure Dialogue di bulan Agustus/September 

2019.28 Dalam pertemuan ini dihadiri oleh 550 orang terdiri dari delegasi dan 

pebisnis dari 53 negara di Afrika serta panelis dari African Union, UN 

Economic Commission for Africa and World Bank). Kemudian pihak 

Indonesia terdiri dari menteri-menteri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dan pengusaha.29  

Setelah memaparkan latar belakang masalah sebelumnya maka penulis 

tertarik untuk meneliti analisis mengenai international prestige Indonesia 

dalam kerja sama pembentukan Indonesia – Africa Forum pada tahun 2018. 

Sebab penulis melihat bahwa kerja sama kedua pihak yakni Indonesia dan 

Afrika telah terjalin sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) kemudian berlanjut 

pada kerangka Kerja Sama Selatan – Selatan (KSS) yang awalnya fokus pada 

regional Asia dan kini merambah ke Afrika pula. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Analisis International Prestige Indonesia dalam Kerja Sama 

Pembentukan Indonesia – Africa Forum pada Tahun 2018?  

                                                 
28The Jakarta Post. 2018. IAF A Historical Milestone in Indonesia-Africa Ties. Diakses dari 

https://www.thejakartapost.com/adv/2018/04/09/iaf-an-historical-milestone-in-indonesia-africa-

ties.html pada 25 Mei 2019 
29 H.E. Retno L.P. Marsudi, “Opening of The Indonesia – Africa Forum 2018 Speech” (Ministry 

of Foreign Affairs of Indonesia, Bali, Indonesia, 10 April 2018) 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. 

 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Merupakan salah satu syarat kelulusan bagi penulis dan juga 

untuk mendapatkan pengetahuan terkait judul yang diteliti yaitu analisis 

international prestige Indonesia dalam kerja sama pembentukan 

Indonesia – Africa Forum pada tahun 2018. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu pertama yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah 

tesis berjudul “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Sub Sahara: Penguatan 

Hubungan Kerja Sama Ekonomi Antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam  

Kerangka NAASP” oleh Rizky Astria P. tahun 2015.30 Tesis ini fokus pada 

diplomasi ekonomi Indonesia di Sub Sahara melalui NAASP. 

NAASP atau New Asian African Strategic Partnership adalah 

kemitraan strategis yang mendorong kerja sama selatan-selatan dan berawal 

dari Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.31 Indonesia 

memanfaatkan forum ini utnuk meningkatkan hubungan dengan Afrika 

Selatan dengan memperkuat aspek perdangan dan investasi. Tesis tersebut 

juga fokus pada tiga isu penting yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam 

melaksanakan perdagangan dengan Afrika Selatan, potensi ekonomi yang 

dimiliki oleh Afrika Selatan, dan kepentingan ekonomi Indonesia di pasar 

Afrika Selatan.32 

                                                 
30 Rizky Astria P. 2015. “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Sub Sahara: Penguatan Hubungan 

Kerja Sama Ekonomi Antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam  Kerangka NAASP”. Tesis 

Universitas Gajah Mada 
31 Ibid. 
32 Ibid.  
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Setelah membaca tesis tersebut maka penulis dapat mempelajari tesis 

ini memiliki kesamaan dengan penelitian ilmiah penulis pada bagian kerja 

sama Indonesia dengan Afrika melalui kerangka kerja sama multilateral yaitu 

New Asian African Strategic Partnership (NAASP). Oleh karenanya penulis 

dapat melihat pola kerja sama diantara Indonesia dengan Afrika serta sejarah 

kerja sama kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan terletak pada cara 

pandang kasus dimana tesis tersebut meneliti mengenai diplomasi ekonomi 

Indonesia melalui kerangka New Asian African Strategic Partnership 

(NAASP). 

Studi terdahulu kedua yang saya gunakan berupa jurnal yaitu berjudul 

Indonesia-Nigeria Foreign Economic Relations: a Partnership for Economic 

Development” milik Ismail Bello, Kabir Umar Musa, Asma‟u Isyaku Dutse, 

dan Muktar Bashir tahun 2017.33 Jurnal ini menjelaskan bagaimana kerja 

sama antara Indonesia dengan Nigeria guna mempercepat kemajuan 

ekonominya. Hubungan kedua negara terjalin sejak tahun 1965 saat 

Indonesia membuka misi diplomasi pertamanya di Lagos, Nigeria. 

Setelahnya kunjungan kenegaraan rutin dilakukan. 

Guna mempererat hubungan kerja sama ekonomi, di tahun 2001 

ditandatangani perjanjian Economic Technical Cooperation yang kemudian 

menjadi bibit terbentuknya Komisi Bersama tahun 2007 untuk memperkuat 

                                                 
33 Ismail Bello, 2017. “Indonesia-Nigeria Foreign Economic Relations: A Partnership for 

Economic Development”. Journal of Advance in Social Science, Education and Humanities 

Research (ASSEHR). volume 143 
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ekspor dan impor kedua negara.34 Bentuk kerja sama yang terjalin yaitu 

dalam bidang industri penerbangan. Jurnal ini hanya membahas kerja sama 

bilateral dan berbeda dengan bentuk kerja sama yang multilateral yang 

penulis akan bahas dalam penelitian meskipun jurnal ini menjelaskan secara 

ringkas mengenai kerja sama ekonomi Indonesia. 

Kerja sama Indonesia dengan Nigeria selama ini fokus pada kerja sama 

perdagangan dan ekonomi. Berdasarkan penelitian dalam jurnal ini Nigeria 

dapat belajar dari Indonesia selaku anggota G20 terkait industrialisasi dan 

pembangunan. Dalam jurnal ini juga dipaparkan bahwa tahun 2014 adalah 

puncak hubungan kerja sama Indonesia dan Nigeria ditandai dengan volume 

perdagangan mencapai 4 juta dollar AS. Setelah tahun 2014, volume 

perdagangan mengalami penurunan yang dipengaruhi harga minyak dan 

kurangnya koordinasi dalam mengeksplorasi area-area kerja sama. Selain itu 

dalam tulisan ini disebutkan Nigeria dapat belajar mengenai sektor agrikultur 

dan keberagaman ekspor dari Indonesia.35 

Alasan penulis menggunakan jurnal ini sebagai studi terdahulu dalam 

penulisan skripsi adalah untuk mengetahui bagaimana kerja sama bilateral 

Indonesia dengan salah satu negara di Afrika. Dapat disimpulkan bahwa 

tingkatan analisis jurnal ini dengan skripsi penulis berbeda dimana jurnal ini 

                                                 
34 Ismail Bello, 2017. “Indonesia-Nigeria Foreign Economic Relations: A Partnership for 

Economic Development”. Journal of Advance in Social Science, Education and Humanities 

Research (ASSEHR). volume 143 
35 Ibid. 
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menganalisa level kerja sama negara dengan negara, sedangkan penulis 

menganalisa level negara dengan regional. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Seperti yang telah dijelaskan secara singkat pada latar belakang 

masalah, Prestige atau prestise merupakan konsep yang biasa diterima begitu 

saja dalam studi hubungan internasional. Umumnya orang – orang menilai 

prestise sangat statis dan tidak menarik untuk diteliti. Status setiap negara 

pun tidak sama atau dapat dikatakan bahwa kita tidak bisa menyamaratakan 

status setiap negara. Dapat saja status tertinggi suatu negara adalah level 

terendah bagi negara lain. Oleh karenanya setiap negara berlomba - lomba 

untuk menyamakan statusnya dengan negara lain.36 

Guna mendapatkan atau meraih prestis, tidak secara otomatis dengan 

hanya menjadi bagian interaksi dalam komunitas internasional. Negara 

haruslah melakukan tindakan usaha, sebab ketika negara mengalami krisis 

seperti kesulitan ketika berperang, diisolasikan dari komunitas internasional, 

mengalami kegagalan dalam pemerintahan domestik atau tidak diakui 

sebagai negara sesungguhnya maka negara tersebut mengalami masalah 

struktur militer, struktur ekonomi, dan struktur politik. Negara yang 

menderita penurunan prestise secara drastis akan mengalami kesulitan untuk 

diakui di komunitas internasional.37 

                                                 
36 Samantha Anne Kacos, Op. Cit. hal 5 
37 Ibid. hal 6 
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2.2.1 Definisi Prestige 

Prestis umumnya direferensikan dalam studi internasional 

secara luas dan sering diartikan berbeda setiap bidang ilmu. Dalam 

tesisnya, Samantha menggunakan persamaan status untuk menjelaskan 

prestise. Hal ini dikarenakan kedua kata tersebut mengandung makna 

legitimasi, menghargai, sentralitas, dan posisi dalam negosiasi. Pada 

intinya, prestise mengarah pada satu hal yaitu, perhatian atau 

attention.38 

Negara pastilah ingin diperhatikan. Sebab negara butuh 

pengakuan dalam menjalankan fungsinya secara normal dan membuat 

identitas negara itu sendiri sebagai aktor global. Sedangkan negara 

yang dikucilkan dan tidak diperhatikan tidak mendapat tempat dalam 

hubungan internasional serta tidak memiliki kesempatan untuk 

didengarkan opininya atau terwujudnya kepentingan negara tersebut. 

Oleh karenanya perhatian  atau attention yang buruk sekalipun lebih 

baik daripada negara tersebut dihiraukan.39 Hal ini dikarenakan negara 

yang bersangkutan masih diakui keberadaannya sebagai negara 

berdaulat dibandingkan diabaikan meskipun suatu negara memiliki 

reputasi buruk dalam komunitas internasional. 

                                                 
38 Samantha Anne Kacos. 2009. Reconstructing Respect: The Quest in the International System. 

Thesis Bachelor of Arts, International Relations: University of Southern California. 
39 Ibid. 
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Dengan status serta prestise yang dimilikinya, negara akan 

lebih mudah untuk mencapai kepentingan-kepentingan lain. Argumen 

ini masuk akal sebab negara yang kurang menonjol di lingkup global 

cenderung sulit mendapatkan apa yang diinginkannya dan aspirasinya 

tidak didengar oleh negara lain.40 Lebih lanjut, negara yang kurang 

menonjol cenderung dipandang sebelah mata oleh negara lain sehingga 

dapat berakibat pada „pelecehan diplomatik‟ misalnya mudah 

dilanggar kedaulatannya. Oleh sebab itu, status, prestise, dan reputasi 

penting dalam hubungan antar negara. 

Berdasarkan tulisan Yuen Foong Khong dalam artikel 

ilmiahnya berjudul Power as Prestige in World Politics menyatakan 

bahwa negara adidaya adalah negara yang akan menjadi pemimpin 

regional atau wilayah.41 Dengan menjadi pemimpin di regional, negara 

tersebut akan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan 

dan institusi hubungan internasional. Kesimpulannya, negara yang 

berada pada hirarki tertinggi dalam tingkatan prestise dapat 

menerjemahkannya ke dalam kebijakan politik yang menguntungkan 

negara tersebut.42 Obsesi negara bukanlah hal yang baru dalam 

                                                 
40 Samantha Anne Kacos, Op. Cit 
41 Yuen Foong Khong. “Power as Prestige in World Politics”, (International Affairs 95:1, 2019). 

Hal 120. 
42 Ibid. 
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perpolitikan dunia. Negara akan selalu mencari cara untuk membuat 

negaranya di puncak hirarki.43  

Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Yuen Foong Khong 

menjelaskan mengenai researched – based determinants of power,  

understanding power in terms of the ability to obtain one‟s preferred 

outcomes, dan prestige as the reputation for power.44 Pertama adalah 

researched – based determinants of power merupakan penjelasan 

mengenai kekuasaan atau power sebagai penentu utama dari prestise. 

Dalam menentukan seberapa besar prestise suatu negara akan dilihat 

dari tiga aspek yaitu, kapabilitas ekonomi (economy capability), 

kapablitas militer (military capability), dan soft power. Pada bagian ini 

juga disampaikan bahwa kapabilitas ekonomi (economy capability) 

dan kapablitas militer (military capability) termasuk ke dalam hard 

power atau kemampuan mempengaruhi pihak lain dengan kekuatan 

ekonomi dan militer. Sedangkan soft power lebih kepada cara – cara 

non - tradisional negara dalam mempengaruhi negara lain. 

Setelah mengetahui bagian pertama dari jurnal tersebut dimana 

menjelaskan mengenai sumber – sumber power atau kekuasaan, maka 

akan timbul pertanyaan mengenai “siapakah yang memiliki power atau 

kekuasaan terbesar?” atau “siapakah yang paling berpengaruh dalam 

sistem internasional?”. Namun untuk mencari jawabannya bukanlah 

                                                 
43 Yuen Foong Khong. Op. Cit. 
44 Ibid. hal 121 
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perkara yang mudah. Sebab power atau kekuasaan suatu negara 

terhadap negara lainnya tidak dapat ditentukan dengan hanya 

memperlihatkan kekuatan militer dan ekonomi saja, melainkan harus 

diimbangi dengan keinginan dan strategi cerdik dari negara. 

Pada bagian tersebut dijabarkan hasil penelitian oleh The 

Australian Lowy Institute yaitu Asia Power Index (API) yang dirilis 

pada bulan Mei 2018.45 Asia Power Index (API) melakukan penelitian 

terhadap dua puluh lima (25) negara termasuk didalamnya Amerika 

Serikat dan Rusia. Penilaian berdasarkan kepada economic resources 

atau sumber ekonomi (20 persen), military capability atau kapabilitas 

militer (20 persen), resilience (7,5 persen), diplomatic influence atau 

pengaruh diplomatik (10 persen), economic relationship atau 

hubungan ekonomi (15 persen), defence networks (10 persen), dan 

cultural influence atau pengaruh budaya (10 persen). 

Dalam penilaian kekuatan ekonomi terdiri dari dua puluh satu 

indikator termasuk GDP, ekspor barang teknologi, alur investasi 

global, dan sebagainya. Kemudian untuk kapabilitas militer 

dipertimbangkan dari dua puluh empat indikator diantaranya adalah 

belanja persenjataan, senjata nuklir, cyber capabilities, dan sebagainya. 

terakhir adalah soft power atau pengaruh budaya yang 

dipertimbangkan melalui empat belas indikator yaitu pencarian Google 

                                                 
45 Yuen Foong Khong. Op. Cit. hal 126  
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mengenai seberapa banyak hasil pencarian suatu negara dari luar 

negeri, kedatangn turis, jumlah pelajar asing, dan sebagainya. 

Sebagai hasilnya, Amerika Serikat menduduki peringkat 

pertama dengan nilai sebesar 85,0. Kemudian di posisi kedua adalah 

China (75,5). Selanjutnya adalah Jepang (42,1), India (41,5), Rusia 

(33,3), Australia (32,5), Korea Selatan (30,7), Singapura (27,9), dan 

Malaysia (20,6). Sedangkan Indonesia menduduki peringkat kesepuluh 

dengan perolah nilai 20,0.46 

Signifikansi dari penelitian tersebut sebenarnya seperti mata 

pisau. Pertama Asia kini bukanlah terdiri dari multipolar. Kedua, Asia 

dipengaruhi oleh dua kekuasaan besar yaitu Amerika Serikat dan 

China. Kedua negara tersebut berlomba untuk mendapatkan perhatian 

dari negara – negara di benua terbesar di dunia ini. Meskipun untuk 

saat ini lebih banyak dari negara – negara di Asia terbiasa dengan 

pengaruh Amerika Serikat dibandingkan China. Namun dalam 

kenyatannya China bertindak cepat dalam meengimbangkan pengaruh 

Amerika Serikat di Asia. 

Untuk menganalisa power sebagai prestise dalam dunia politik, 

Yuen Foong Khong menyatakan terdapat tiga variabel yaitu economic 

                                                 
46 Yuen Foong Khong. Op. Cit. hal 126 
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capability, military capabilities as a resources, dan soft power as a 

resources.47 Berikut penjelasan mengenai ketiga variabel tersebut: 

2.2.2 Economic Capability as a Resources (Kapabilitas Ekonomi sebagai 

Sumber Power) 

Umumnya kapabilitas ekonomi negara diukur melalui GDP 

dimana kapabilitas ekonomi merupakan hal inti atau penting dalam 

kekuatan internasional.48 Ketika negara dianggap mampu secara 

finansial maka negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan di bidang 

pertahanan. Kemudian hanya negara maju atau mampu secara finansial 

yang dapat memenuhi kebutuhan ilmiah, teknologi, militer, dan 

pembangunan guna meningkatkan persenjataan dan strategi perang. 

Indikator yang digunakan dalam variabel kapabilitas ekonomi adalah 

global ekspor (global export), impor (imports), dan arus investasi 

(investment flows).49 

Global ekspor (global export) disini berarti jumlah keseluruhan 

nilai ekspor dari berbagai komoditas yang berasal dari negara asal. 

Kemudian impor (imports) dapat ditunjukkan melalui jumlah impor 

suatu negara dari berbagai komoditas yang berasal dari negara lainnya. 

Terakhir adalah arus investasi (investment flows) yang akan dilihat dari 

arus investasi yang dilakukan negara ke negara atau pihak lain. 

                                                 
47 Yuen Foong Khong. Op. Cit. hal 126 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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2.2.3 Military Capability as a Resources (Kapabilitas Militer sebagai 

Sumber Power) 

Pada tahap ini, ketika negara dihadapi oleh ancaman keamanan 

maka mereka akan memilih bertahan dengan menggunakan anggaran 

negara, misalnya akan bergabung dengan aliansi, meningkatkan 

kapabilitas militer, dan sebagainya guna mengamankan negara 

tersebut. Indikator yang digunakan untuk menentukan kapabilitas 

militer adalah melihat defence spending dalam GDP, the size of 

military forces, the nature and scale of weapon platform, dan nuclear 

capability.50 

Defence spending atau pengeluaran untuk sektor keamanan ini 

diartikan sebagai seberapa besar nominal anggaran negara untuk 

belanja sektor keamanan. Selanjutnya adalah the size of military forces, 

yaitu ukuran pasukan keamanan yang dimiliki negara. Kemudian the 

nature and scale of weapon platform biasanya dilihat dari jumlah 

senjata negara tersebut. Terakhir adalah nuclear capability yaitu 

kapabilitas nuklir sebab nuklir adalah senjata paling mematikan dalam 

perang dikarenakan efek masifnya ketika digunakan.51 

2.2.4 Soft Power as a Resources  

Soft power pada variabel ini membahas mengenai kekuatan atau 

kemampuan negara untuk mempengaruhi negara lain untuk melakukan 
                                                 
50 Yuen Foong Khong. Op. Cit. hal 122 
51 ibid. 
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atau menjadi apa yang diinginkan negara tersebut.52 Pada variabel ini 

Yuen Foong Khong memasukkan pendapat dari beberapa ahli 

mengenai konsepsi soft power yaitu salah satunya milik Joseph Nye 

sebagai berikut:53 

“Hard power is push, soft power is pull” 

Dalam upaya menjelaskan mengenai seorang Paus dalam 

agama Katolik dimana Paus yang memiliki kemampuan untuk 

menerapkan soft power diantara umat Katolik. 

Indikator yang digunakan  dalam soft power adalah budaya 

(culture), ide (idea), institusi (institution), dan kebijakan (policies).54 

Penjelasan pertama adalah budaya (culture) dimana diartikan sebagai 

hal atau kegiatan dari suatu negara yang kemudian dilakukan diseluruh 

dunia. Selanjutnya adalah ide (idea) yang merujuk pada sistem politik 

negara contohnya demokrasi liberal. Kemudian institusi (institution) 

terdiri dari lembaga, forum, atau badan level dunia seperti BBC dan 

World Class University. Terakhir adalah kebijakan (policies) dimana 

salah satu contohnya humanitarian aid. Indikator – indikator diataslah 

yang menjadikan daya tarik suatu negara. 

                                                 
52 Yuen Foong Khong. Op. Cit. hal 124 
53 Joseph Nye (1990) “Soft Power” dalam “Power as Practice in World Politics” (International 

Affairs 95:1, 2019). Hal 125 
54 Yuen Foong Khong. Op. Cit. Hal 125 
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Dalam mengaplikasikan variabel dan indikatornya yang telah 

dijabarkan sebelumnya, Yuen Foong Khong menggunakan contoh 

kasus antara Amerika Serikat dan China.55 Pasca Perang Dunia II 

kekuasaan Amerika Serikat di dunia nampaknya tidak akan tergantikan 

dan semakin memperkuat militernya guna mempertahankan 

kekuasaannya di Eropa, Teluk Persia, dan Asia Timur. Terutama pasca 

jatuhnya China ke komunisme di tahun 1949 namun Korea dan 

Vietnam memberikan tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat. 

Namun pasca serangan 11 September 2001, fokus proyeksi 

kekuasaan Amerika Serikat mulai beralih dari Asia Timur. Dimana 

negara adidaya ini mulai fokus ke Timur Tengah dengan perang di 

negara Afganistan dan Irak. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab 

negara – negara di Asia seperti China dan India menjadi lebih kuat 

sebab berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan mereka. 

Untuk kasus China, anggaran belanja pertahanan meningkat 

dari 23,4 milyar dollar AS di tahun 1991 menjadi 215,2 milyar dollar 

AS di tahun 2016.56 Anggaran tersebut jika disamakan dengan 

anggaran pertahanan Amerika Serikat maka anggaran China di tahun 

1991 hanya 4,8 persen dari belanja militer Amerika Serikat dan 

meningkat sepuluh kali lipat menjadi 48 persen di tahun 2016.57 

                                                 
55 Yuen Foong Khong. Op. Cit. hal 132. 
56 ibid. hal 133 
57 ibid. 
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Perlengkapan militer China yang canggih kemudian menjadikan 

perhatian tersendiri bagi Amerika Serikat. Oleh karenanya Amerika 

Serikat memberikan respon dengan membuat strategi keamanan baru.  

China juga aktif di bidang ekonomi. Hal ini diperkuat dengan 

aktivitas China yang terlibat dalam pendirian The Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB), the New Development Bank (NDB), BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), the BRI, dan The 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Keterlibatan 

China dalam pendirian atau keterlibatan China menjadi anggota 

institusi tersebut dianggap seperti menggantikan posisi Amerika 

Serikat. Sebab China beserta negara – negara lainnya tidak melibatkan 

Amerika Serikat dan memilih membentuk institusi ekonomi lainnya 

guna mengurangi ketergantungan institusi tradisional seperti Bank 

Dunia ataupun International Monetary Fund (IMF). 

Selain perkembangan China di aspek militer dan ekonomi, 

negara ini juga tidak bisa di nilai sebelah mata dalam aspek soft power 

nya. Hal ini ditandai dengan negara – negara yang berada di sekitar 

China merubah arah politiknya mengikuti arah kebijakan China.58 

Selain itu negara – negara di Asia mulai menjadikan China sebagai 

negara utama rekan dagang mereka. 

                                                 
58 Yuen Foong Khong. Op. Cit. hal 133 
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2.3 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep merupakan suatu rangkaian prosedur untuk 

mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengetahui eksistensi 

empiris atau derajat eksistensi empiris dalam suatu konsep. Pada bagian ini, 

penulis akan memberikan gambaran tentang proses dari penelitian yang 

dijelaskan melalui operasionalisasi konsep. Untuk membuat operasionalisasi 

konsep ini penulis menggunakan konsep international practice yang terdapat 

dalam artikel ilmiah Yuen Foong Khong berjudul Power as Practice in 

World Politics. 

Konsep international practice Yuen Foong Khong memiliki tiga 

variabel yang nantinya akan diturunkan ke dalam beberapa indikator yang 

didapatkan dari parameter sebagai unit analisa terkecil. Dalam penjabaran ini 

penulis ingin melihat analisis international prestige Indonesia dalam kerja 

sama pembentukan Indonesia – Africa Forum pada tahun 2018. Berikut 

penjelasan variabel international practice sesuai judul penulis: 

2.3.1 Analisis International Prestige Indonesia dalam Kerja Sama 

Pembentukan Indonesia – Africa Forum pada Tahun 2018 

Indonesia – Africa Forum merupakan forum kerja sama 

multilateral antara Indonesia dengan Afrika. Forum ini pertama kali 

mengadakan pertemuan pada tahun 2018 tepatnya tanggal 10-11 

April di Bali, Indonesia. Pertemuan ini diusulkan atau diinisiasi oleh 

Indonesia selaku negara tuan rumah Indonesia – Africa Forum. 
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Dibalik sikap Indonesia ini terdapat motif yang dijalankan negara 

Indonesia dan motif tersebut sesuai dengan politik luar negeri serta 

sejarah panjang keikutsertaan Indonesia dalam Kerja Sama Selatan – 

Selatan. 

Selanjutnya sikap Indonesia ini akan dipetakan dengan 

menggunakan pemetaan international prestige menurut tulisan Yuen 

Foong Khong berjudul Power as Practice in World Politics, yaitu 

terdiri dari: economic capability as a resources, military capabilities 

as a resources, dan soft power as a resources. Berikut penjelasan 

dari operasionalisasi konsep: 

2.3.1.1 Economic Capability as A Resources 

Dalam economic capability as a resources atau 

kapabilitas ekonomi sebagai sumber power atau kekuatan 

negara terdiri dari tiga indikator yaitu global eksport 

(ekspor), imports (impor), dan investment flows (alur 

investasi) berikut penjelasannya: 

a. global eksport (ekspor) 

Sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya bahwa 

prestige atau prestise adalah sesuatu yang penting bagi 

suatu negara dan hal ini menentukan tingkatan atau posisi 

negara tersebut dalam sistem internasional. Dalam indikator 

ini penulis akan melihat jumlah nilai ekspor Indonesia dan 
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terlebih fokus pada nilai ekspor Indonesia ke Afrika. 

Meskipun penelitian ini berpusat pada tahun 2018 namun 

penulis akan melihat data ekspor Indonesia ke Afrika sejak 

pertama kali Indonesia melakukan sosialisasi terkait 

renacana mereka untuk menyelenggarakan forum ini yaitu 

ekpor akan dilihat dari 2017. 

b. imports (impor) 

Pada variabel ini penulis akan melihat seberapa 

besar nilai impor Indonesia yaitu dari tahun 2017. Data 

yang digunakan adalah data impor dari negara – negara 

Afrika. 

c. investment flows (alur investasi) 

Investasi sangat dibutuhkan oleh setiap negara 

terutama dalam hal pembangunan. Dalam penelitian ini 

penulis akan berusaha menunjukkan data investasi 

Indonesia ke luar negeri ataupun yang diterima oleh 

Indonesia dalam kurun waktu 2017.   

 

2.3.1.2 Military Capabilities as A Resources 

Di dalam variabel ini, terdapat tiga variabel yaitu 

defence spending, the size of military forces, the nature and 
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scale of weapon platform, dan nuclear capability.  Berikut 

penjelasannya: 

a. defence spending (jumlah belanja negara) 

Defence spending atau pengeluaran untuk sektor 

keamanan ini diartikan sebagai seberapa besar nominal 

anggaran negara untuk belanja sektor keamanan. 

Umumnya negara yang cukup fokus atau memiliki 

anggaran besar untuk belanja pertahanannya, negara 

tersebut fokus pada peningkatan prestise nya dalam 

bidang pertahanan.  

b. the size of military forces (ukuran militer negara) 

Selanjutnya adalah the size of military forces, 

yaitu ukuran pasukan keamanan yang dimiliki negara 

atau dapat juga dilihat seberapa banyak anggota pasukan 

keamanan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. 

Saat negara memiliki anggota militer yang banyak maka 

negara tersebut sangat fokus akan keamanan negaranya. 

Peringkat militer di dunia juga akan menjadi 

pertimbangan tersendiri bagi negara lain dalam menilai 

pertahanan suatu negara.  
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c. the nature and scale of weapon platform 

Biasanya indikator ini akan dilihat dari jumlah 

senjata negara tersebut. Semakin lengkap dan beragam 

persenjataan untuk sektor pertahanan di suatu negara 

akan menunjukkan prestise negara tersebut. 

d. nuclear capability 

Terakhir adalah nuclear capability yaitu 

kapabilitas nuklir sebab nuklir adalah senjata paling 

mematikan dalam perang dikarenakan efek masifnya 

ketika digunakan . 

 

2.3.1.3 Soft Power as A Resources 

Seperti yang diketahui bahwa soft power dapat disimpulkan 

sebagai kemampuan negara untuk mempengaruhi pihak lain atau 

negara untuk melakukan atau menjadi yang diinginkan tanpa unsur 

paksaan. Indikator dalam soft power adalah budaya (culture), ide 

(idea), institusi (institution), dan kebijakan (policies).59 Penjelasan 

pertama adalah budaya (culture) dimana diartikan sebagai hal atau 

kegiatan dari suatu negara yang kemudian dilakukan atau diakui 

sebagai identitas suatu negara diseluruh dunia. Selanjutnya adalah 

                                                 
59 Yuen Foong Khong. Op. Cit. Hal 125 
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ide (idea) yang merujuk pada sistem politik negara contohnya 

demokrasi liberal. Kemudian institusi (institution) terdiri dari 

lembaga, forum, atau badan level dunia seperti BBC dan World 

Class University. Terakhir adalah kebijakan (policies) dimana salah 

satu contoh dalam artikel ilmiah tersebut adalah humanitarian aid. 

Indikator – indikator diataslah yang menjadikan daya tarik suatu 

negara. 

Negara yang umumnya dijadikan panutan atau menjadi 

negara impian bagi negara lain adalah mereka yang memiliki culture 

(budaya) yang dikenal dunia luas, idea (ide) atau sistem domestik 

yang dianut oleh negara, institution (institusi) yang menjadi impian 

masyarakat lainnya untuk menajdi bagian institusi atau lembaga 

tersebut, dan terakhir adalah policies (kebijakan) yang akan dilihat 

umunya pada kebijakan – kebijakan luar negerinya. 

 

2.3.2 Tabel Operasionalisasi konsep International Prestige oleh Yuen Foong 

Khong 

Variabel Indikator Operasionalisasi 

Economic Capability 

as a Resources 

Global Exports Melihat nilai ekspor 

Indonesia ke Afrika 

dalam jangka waktu 
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2017 - 2018 

Imports Melihat nilai impor 

Indonesia terutama dari 

Afrika dalam jangka 

waktu tahun 2017 - 

2018 

Investment Flows Melihat alur investasi 

baik yang investasi dari 

Indonesia ke luar 

negeri ataupun yang 

diterima Indonesia 

dalam jangka waktu 

tahun 2017 - 2018 

Military Capabilities 

as a Resources 

Defence Spending Melihat seberapa besar 

anggaran belanja 

pertahanan Indonesia 

The Size of Military 

Forces 

Melihat jumlah 

anggota militer ataupun 

peringkat militer 

Indonesia 

The Nature and Melihat jumlah 
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Scale of Weapon 

Platforms 

persenjataan yang 

dimiliki Indonesia 

Nuclear Capability Melihat Indonesia 

memiliki persenjataan 

nuklir atau kesiapannya 

untuk mengembangkan 

nuklir 

Soft Power as a 

Resources 

Culture Melihat budaya apa 

yang mencerminkan 

Indonesia, terutama 

budaya Indonesia yang 

ada di Afrika 

Idea Melihat ide – ide yang 

diterapkan oleh 

Indonesia dalam 

lingkungan 

domestiknya yang 

kemudian diminati 

untuk dipelajari negara 

– negara Afrika 

Institution Melihat lembaga atau 

institusi Indonesia yang 
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menjadi daya tarik bagi 

negara lainnya 

terutama Afrika 

Policies Melihat kebijakan atau 

sikap Indonesia ke luar 

negeri terutama 

regional atau negara – 

negara di Afrika 

Sumber : hasil olahan penulis dari konsep Internastional Prestige 

Yuen Foong Khong60 

                                                 
60 Yuen Foong Khong. Op. Cit. Hal 125 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

Konferensi Asia Afrika 
(KAA) dan Kerja Sama 

Selatan – Selatan (South – 
South Cooperation) 

Indonesia menginisiasi  
pembentukan Indonesia – 
Africa Forum tahun 2018 

Rumusan Masalah : 
Bagaimana analisis international prestige Indonesia 
dalam kerja sama pembentukan Indonesia – Africa 

Forum pada tahun 2018? 

analisis international prestige Indonesia dalam kerja 
sama pembentukan Indonesia – Africa Forum tahun 

2018 berdasarkan konsep International Prestige 
menurut Yuen Foong Khong 

Economic capabilities as 
a resources: 

- Global exports 
- Imports 
- Investment flows 

Argumen Utama: 

analisis internastional prestige Indonesia dalam kerja 
sama pembentukan Indonesia – Africa Forum pada 
tahun 2018 dapat dilihat melalui variabel kapabilitas 
militer dan soft power yang dimiliki Indonesia atas 

Afrika 

Soft power as a 
resources: 

- Culture 
- Idea 
- Institution 
- policies 

Military capabilities as 
a resources: 

- Defence spending 
- The size of military 

forces 
- The nature and 

scale of weapon 
platform 

- Nuclear capability 
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2.5 Argumen Utama 

Dari penjabaran mengenai konsep dan operasionalisasi konsep oleh 

Yuen Foong Khong dalam artikel ilmiah yang berjudul Power as Prestige in 

World Politics, penulis menarik argumen utama yang dapat disimpulkan 

secara awal sebelum melakukan penelitian yakni prestis Indonesia dalam 

kerja sama pembentukan Indonesia – Africa Forum pada tahun 2018 dapat 

dilihat melalui kekuatan sejarah kedua belah pihak yaitu Indonesia dan 

Afrika. Kemudian dapat dilihat melalui kekuatan militer Indonesia dan soft 

power. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian deksriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu 

metode penelitian dengan mengungkapkan permasalahan yang ada, mengolah 

data, menganalisa, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat 

kesimpulan dan memberi saran yang setelahnya disusun pembahasannya 

secara sistematis guna memahami permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa 

penelitian deksriptif analitis memusatkan perhatian kepada masalah atau 

kasus selayaknya penelitain pada umumnya, kemudian hasil penelitian diolah 

dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

Penulis dapat mengatakan tugas akhir ini sebagai penelitian deksriptif 

sebab penelitian ini bertujuan mendapatkan penjelasan yang rinci dan objektif 

mengenai analisis international prestige Indonesia dalam kerja sama 

pembentukan Indonesia – Africa Forum pada tahun 2018. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh 

penulis disini menggunakan studi pustaka. Data berasal dari literatur, jurnal, 

berita, artikel, press release, opini publik dan artikel internet bersifat resmi, 

e-book dan sumber terpercaya yang kredibel lainnya yang kemudian 
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mendukung penulis dalam kebutuhan data di penelitian ini. Setelah 

dikumpulkan kemudian data – data tersebut di baca dan dipelajari untuk 

mendapatkan data – data yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan buku Mohtar Mas‟oed dalam bukunya yang berjudul 

Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, ruang lingkup 

penelitian terbagi menjadi perilaku individu, perilaku kelompok, negara – 

bangsa, pengelompokkan negara – negara, dan sistem internasional.61 

Perilaku individu mengarah pada analisa perilaku individu – individu yang 

saling berinteraksi di dalamnya. Umumnya akan menelaah sikap dan perilaku 

tokoh – tokoh utama pembuat keputusan seperti kepala pemerintahan, 

menteri luar negeri, penasehat keamanan, dan sebagainya. Untuk perilaku 

kelompok akan fokus pada tindakan internasional oleh individu dalam 

kelompok. Dalam ruang lingkup penelitian ini ditekankan pada sikap dan 

perilaku kabinet, dewan penasehat keamanan, birokrasi, departemen, badan- 

badan peemrintahan, dan sebagainya. 

Selanjutnya adalah ruang lingkup negara – bangsa yaitu fokus pada 

sikap unit negara – bangsa dalam interaksi hubungan internasional sebab 

negara – bangsa tidaklah bergerak sendiri melainkan sebagai suatu kelompok. 

Oleh karenanya yang diteliti dalam ruang lingkup ini adalah aliansi, regional, 

                                                 
61 Mohtar Mas‟oed. “Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi”. (Jakarta:1990) 

hal. 46 
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persekutuan ekonomi dan perdagangan, blok ideologi, pengelompokkan 

dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), dan sebagainya. Terakhir adalah 

sistem internasional dimana penganut analisa ini beranggapan bahwa 

interaksi bangsa – bangsa merupakan suatu sistem. Interaksi dalam sistem 

tersebut kemudian telah menentukan perilaku negara – bangsa. Oleh 

karenanya dinamika sistem yang beranggotakan negara – bangsa dapat 

digunakan untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor hubungan internasional di 

dalamnya. Ruang lingkup dari penelitian ini memiliki level analisa pada 

tingkat negara. Dimana melihat international prestige Indonesia dalam kerja 

sama pembentukan Indonesia – Africa Forum pada tahun 2018. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan data non-statistik atau 

kualitif. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh secara sistematis dan 

melakukan analisa dalam menyimpulkan sebuah kasus yang akan penulis 

teliti dengan level analisa negara dengan ruang lingkup penelitian dibatasi di 

tahun 2017 dan 2018. 

 

3.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan meliputi: 

x BAB I : Pendahuluan, berisikan latar belakang yang mejelaskan 

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi tentang 
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pertanyaan terkait permasalahan yang akan diteliti, tujuan, dan 

manfaat penelitian. 

x BAB II : Kajian Pustaka; berisikan tentang studi terdahulu yang 

menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, kemudian teori 

yang digunakan oleh penulis, operasionalisasi konsep, kerangka 

pemikiran, dan argument utama 

x BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini penulis akan 

menjabarkan metode yang akan digunakan dalam penelitian. 

Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan 

sistematika penulisan. 

x BAB IV : Gambaran Umum, dalam bab ini penulis menjabarkan 

objek penelitian yang akan penulis bahas dan menyajikan data-data 

seputar objek penelitian yang akan penulis bahas. 

x BAB V : Pembahasan, berisi tentang pembahasan dan isi tentang 

keterkaitan objek penelitian dengan konsep yang penulis bahas 

untuk membuktika argumen utama. 

x BAB VI : Kesimpulan, berisi tentang hasil dan kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan penulis dan saran bagi khalayak umum 

serta bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti menggunakan 

bahan kajian yang sama. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Kerja Sama Selatan – Selatan Indonesia 

Kerja sama selatan – selatan Indonesia berawal dari Konferensi Asia 

Afrika (KAA) atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di tahun 1955. 

Dalam konferensi tersebut, perwakilan negara yang datang berhasil 

menyatukan pemimpin-pemimpin negara-negara „Dunia Ketiga‟ di dua benua 

untuk duduk satu meja menghasilkan pemikiran tunggal yang akan 

menentukan arah kebijakan luar negeri negara-negara tersebut. Konferensi 

Bandung menghasilkan sebuah deklarasi berisi sepuluh butir pernyataan 

sikap yang dikenal dengan Dasa Sila Bandung. 

Selain itu Konferensi Asia Afrika (KAA) atau dapat disebut dengan 

Konferensi Bandung juga menghasilkan dua prinsip dasar yakni solidaritas 

dan aktivisme politik luar negeri.62 Solidaritas sangatlah berperan penting 

dalam interaksi antar negara sebab dapat mengatasi perbedaan – perbedaan 

antar negara. Dengan teratasinya perbedaan antar negara maka diharapkan 

                                                 
62 Mohamad Rosyidin. “Bandung Spirit and Middle Power Diplomacy: The Need for International 

Networking in Contemporary Indonesia‟s Foreign Policy”. (Paper dipresentasikan dalam 

Konferensi Internasional Bandung Conference and Beyond: Rethinking International Order, 

Identity, Security, and Justice in A Post – Western World, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 

8-10 April 2015) 
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kerja sama yang akan terjalin atau interaksi dalam bentuk apapun akan 

berjalan lancar. 

Sementara itu, aktivisme mengarah pada orientasi kebijakan luar 

negeri yang menekankan pada keterlibatan suatu negara atas pemecahan 

masalah – masalah global. Terdapatnya gagasan – gagasan tersebut dalam 

Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung dapat dipahami sebab kondisi 

Perang Dingin dimana terjadi perang ideologi antara dua pusat kekuatan 

dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet (Rusia) dan menyebabkan 

negara-negara berkembang terpinggirkan dari arena politik internasional. 

Dikarenakan kedua kubu tersebut mengendalikan hubungan antar negara 

maka negara dunia ketiga membutuhkan ruang aspirasi yang bebas dari 

pengaruh blok Barat ataupun blok Timur. 

 Meskipun Indonesia telah terlibat dalam skema kerja sama selatan – 

selatan dari Konferensi Asia - Afrika namun Indonesia mulai fokus atau 

sering terlibat dalam kerja sama selatan – selatan di masa kepemimpinan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.63 Beliau menjadikan kerja sama 

selatan – selatan sebagai salah satu fokus kepemimpinannya. Bukanlah 

Afrika namun pada saat itu Indonesia masih fokus membangun kerja sama 

dengan regional Asia. Di tahun 2009 kerja sama selatan – selatan ini juga 

sempat diikutsertakan dalam Jakarta Commitment: Aid For Development 

Effectiveness, Indonesia‟s Road Map to 2014”64 Kesepakatan tersebut berisi 

                                                 
63 Susan Engel. Op. Cit hal 10 
64 Ibid. 
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tentang melaksanakan langkah – langkah untuk peningkatan efektivitas 

pinjaman atau hibah luar negeri pembangunan. Kemudian aspek terpenting 

kesepakatan tersebut adalah pemerintah mempunyai hak untuk mengelola 

sendiri pinjaman luar negeri atau hibah yang didapat tanpa diatur oleh negara 

ataupun lembaga donor yang memberikan.65 

Kerja sama selatan – selatan Indonesia juga berfokus pada kerja sama 

politik dimana Indonesia terlibat dalam Komisi Antar Pemerintah, 

Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN dalam pembahasan Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang didirikan tahun 2019, Deklarasi Hak Asasi 

Manusia di tahun 2012, dan Bali Democracy Forums.66 Keterlibatan 

Indonesia dalam kerja sama selatan – selatan ini dinilai oleh berbagai pihak 

sebagai efek sejarah Indonesia sebagai negara yang berpusat pada solidaritas 

selatan tenggara. Indonesia tidak melakukan intervensi sebagai wujud kerja 

sama selatan – selatan, melainkan memberikan bantuan dan pemahaman 

terkait demokrasi. Hal tersebut yang menjadikan kerja sama selatan – selatan 

yang dilaksanakan Indonesia sangatlah unik. 

Selain itu Indonesia juga merefleksikan kerjasama selaran – selatan 

ini dalam kerja sama ekonomi, secara spesifik kerja sama ekonomi. Indonesia 

melakukan atau membantu negara – negara less developed seiring Indonesia 

merealisasikan kepentingan nasionalnya. Meskipun Indonesia masih 

                                                 
65 Detik Finance. RI Teken „JakartaCommitment‟ untuk Kemandirian Kelola Utang. Diakses dari 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1067290/ri-teken-jakarta-commitment-untuk-

kemandirian-kelola-utang, pada tanggal 20 Juli 2019 
66 Susan Engel. Op. Cit hal 10 
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tergolong ke dalam negara berkembang namun turut aktif dalam kerja sama 

ekonomi dengan berbagai negara. Dalam perkembangannya, Indonesia juga 

melebarkan fokus kerja sama selatan – selatan di bidang kerja sama teknis. 

Indonesia melibatkan ITCP (a south – south training and exchange 

programme), the NAM Centre for South – south Technical Cooperation, 

bersama beberapa program lainnya yang diadopsi atau digunakan oleh 

beberapa Kementerian di Indonesia.67 

Di tahun 2006 Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam 

kerja sama selatan – selatan ini dengan mendirikan Direktorat Kerja Sama 

Teknis dalam Kementrian Luar Negeri.68 Direktorat tersebut bertugas untuk 

mengurusi rencana masa depan Indonesia terkait kerja sama selatan – selatan 

dan projek pertama adalah proyek dengan Japan International Cooperation 

Agency atau JICA. 

Pasca masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, kerja 

sama selatan – selatan kemudian dilanjutkan oleh presiden baru yaitu 

Presiden Joko Widodo. Fokus kerja sama selatan - selatan mengalami 

perubahan dengan  meningkatkan peran negara sebagai middle power state 

dan kerja sama selatan –selatan masuk ke dalam fokus kerja di era Presiden 

Joko Widodo.69  

 

                                                 
67 Susan Engel. Op. Cit hal 11 
68 Ibid. 
69 Ibid. hal 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

4.2 Dinamika Hubungan Indonesia Dengan Afrika 

Perang Dunia merupakan peristiwa besar dalam politik ataupun 

sejarah dunia. Negara di Asia dan Afrika merasakan dampak besar dari 

peristiwa bersejarah tersebut, dimana negara barat melakukan penjajahan ke 

dunia timur untuk menguasai sumber daya alam bahkan berniat untuk 

mengambil alih kepemimpinan di negara jajahan. Berangkat dari persamaan 

nasib dan sejarah tersebut. 

Perubahan politik setelah Perang Dunia, khususnya Perang Dunia II 

tidaklah membaik. Situasi internasional yang diliputi kecemasan dikarenakan 

perlombaan senjata antara Blok Barat (yang berporos pada Amerika Serikat) 

dan Blok Timur (yang berporos pada Rusia atau Uni Soviet pada saat itu). 

Diantara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka masih belum memiliki 

kesadaran untuk bersatu yang kemudian Rusia dan Amerika melibatkan diri 

dalam masalah tersebut.70 

Pasca Perang Dingin, jaringan internasional berkembang cukup pesat. 

Pasca krisis moneter tahun 1997, negara-negara Barat yang maju mulai 

mempertimbangkan untuk memasukkan negara-negara berkembang ke dalam 

forum G7. Mereka kewalahan apabila harus menghadapi masalah global 

tanpa melibatkan negara-negara lain yang memiliki kapabilitas dan kualitas 

ekonomi yang signifikan. Gagasan itu melahirkan forum G20 yang terdiri 

dari negara-negara maju ditambah negara-negara berkembang khusus untuk 

                                                 
70 Museum Konferensi Asia – Afrika. Sejarah Konferensi Asia Afrika. 

http://asianafricanmuseum.org/sejarah-konferensi-asia-afrika/ (diakses pada tanggal 26 Juni 2019) 
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mengelola isu ekonomi dan keuangan global. Di awal abad-21 juga muncul 

forum rising powers yaitu BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China) lalu pada 

tahun 2011 Afrika Selatan masuk menjadi anggota. Kelima negara itu 

mengusung visi „post-Western world‟ yang menghendaki tatanan dunia yang 

tidak lagi didominasi Barat. Selain itu, beberapa negara berkembang juga 

membentuk forum eksklusif seperti IBSA (India, Brazil, dan Afrika Selatan), 

BASIC (Brazil, Afrika Selatan, India, dan China). Forum-forum multilateral 

informal atau „klub‟ negara-negara tersebut mencerminkan kondisi baru 

hubungan internasional abad-21. 

4.2.1 Pembentukan Konferensi Asia – Afrika (KAA) dan Pendirian 

Gerakan Non Blok (GNB) 

Konferensi Asia – Afrika adalah momen bersejarah untuk 

bangsa bangsa Asia dan Afrika. Pertemuan kenegaraan ini diadakan 

di Bandung, Indonesia pada tanggal 18 – 24 April 1955. Pertemuan 

ini atau KAA merupakan konferensi pertama yang diadakan oleh 

negara – negara bekas jajahan di Asia dan Afrika setelah Perang 

Dunia II.71 Konferensi ini membahas tentang kerja sama ekonomi, 

kerja sama budaya, hak hak asasi manusia dan hak menentukan nasib 

sendiri, masalah rakyat jajahan, deklarasi tentang memajukan 

perdamaian dunia dan kerja sama internasional, serta masalah 

                                                 
71 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sejarah: Momen Penting dalam Sejarah 

Diplomasi Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/47/tentang_kami/important-moments-in-

the-history-of-indonesian-diplomacy (diakses pada tanggal 26 Juni 2019) 
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lainnya seperti kolonialisme dan perlucutan senjata.72 Konferensi 

Asia – Afrika sendiri menghasilkan dasa sila Bandung yang 

kemudian dikenal juga sebagai semangat Bandung.73 

Terbentuk dan berjalannya Konferensi Asia – Afrika atau 

KAA merupakan suatu bentuk pelaksanaan politik luar negeri 

Indonesia yang bebas aktif. Dalam konferensi itu Indonesia menjalin 

hubungan baik dengan negara – negara di Asia dan Afrika. Indonesia 

berprinsip untuk tidak turut campur tangan masalah domestik negara 

lain, hidup berdampingan secara damai, dan saling menghargai 

integritas dan kedaulatan negara. 

Konferensi Asia – Afrika atau KAA di Bandung merupakan 

awal mula proses lahirnya Gerakan Non – Blok (GNB). Gerakan 

Non – Blok (GNB) berdiri saat diselenggarakannya Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) I Gerakan Non – Blok (GNB) di Beograd, 

Yugoslavia pada tanggal 1- 6 September 1961.74 Pertemuan ini 

dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Ageria, Yaman, 

Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, 

Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, 

                                                 
72 Museum Konferensi Asia – Afrika. Op.cit. (diakses pada tanggal 26 Juni 2019) 
73 Museum Konperensi Asia- Afrika. Sejarah Konferensi Asia Afrika: Kondisi Dunia Internasional 

Sebelum Konferensi Asia Afrika 
74 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Daftar Kerja Sama Multilateral: Gerakan Non – 

Blok (GNB). https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman_list_lainnya/gerakan-non-blok-gnb 

(diakses pada tanggal 27 Juni 2019)  
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Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan 

Yugoslavia.75 Gerakan Non – Blok (GNB) memiliki posisi penting 

dalam politik luar negeri Indonesia sebab sejak awal sudah berperan 

besar dalam pendirian Gerakan Non – Blok (GNB). Selain itu prinsip 

dan tujuan Gerakan Non – Blok (GNB) adalah refleksi dari  UUD 

1945. 

4.2.2 Pembentukan New Asian Africa Strategic Partnership (NAASP) 

Pada tahun 2005 tepatnya pasca Konferensi Asia – Afrika di 

Bandung, hubungan Indonesia dan Afrika meningkat. Sebab lahir 

sebuah momen penting dimana menghasilkan New Asian African 

Strategic Partnership (NAASP). New Asian African Strategic 

Partnership (NAASP) merupakan kemitraan startegis yang 

mendorong kerangka Kerja Sama Selatan – Selatan dan sebagai 

bentuk upaya negara meningkatkan kerja sama bidang ekonomi.76 

Bagi Indonesia dengan terbentuknya New Asian African Strategic 

Partnership (NAASP) dan terlaksananya Konferensi Asia Afrika 

atau KAA 2005 merupakan langkah baik guna mengembalikan citra 

Indonesia sebagai salah satu negara pelopor kebangkitan negara –

negara berkembang pasca Perang Dunia, serta menjadi kesempatan 

                                                 
75 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Daftar Kerja Sama Multilateral: Gerakan Non – 

Blok (GNB). https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman_list_lainnya/gerakan-non-blok-gnb 

(diakses pada tanggal 27 Juni 2019) 
76 Rizky Astria P. Op. Cit. Hal 1. 
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bagi Indonesia untuk meningkatka kerja sama dengan Afrika dalam 

bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.77 

Terhitung sejak tahun 2005, Indonesia dan Afrika Selatan 

menjadi ketua bersama New Asian African Strategic Partnership 

(NAASP).78 NAASP dihadiri oelh negara – negara Asia dan Afrika 

yang terdiri dari 54 negara Asia dan 52 negara Afrika.79 Beberapa 

hasil yang dicapai oleh New Asian African Strategic Partnership 

(NAASP) diantaranya NAASP – UNEP Workshop on Enviromental 

Law and Policy tahun 2006 dan Apprenticeship Program for 

Mozambican Farmers di tahun 2010.80 

Melalui mitra kerja sama New Asian African Strategic 

Partnership (NAASP) ini, Indonesia memanfaatkan momentum guna 

meningkatkan hubungan dengan Afrika Selatan. Hal ini ditandai 

dengan ditandatanganinya Joint Declaration on a Stategic 

Partnership for a Peaceful and Prosperous Future Between the 

Government of the Republic of Indonesia and the Government of the 

Republic of South Africa pada tanggal 17 Maret 2008 di Afrika 

                                                 
77 Aleksius Jemadu. “hubungan Indonesia – Afrika: Antara Retorika Sejarah dan Basis Diplomasi 

yang Lebih Solid” (Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu, 2007), hal 9 
78 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kerja Sama Regional: Latar Belakang Kerja 

Sama Kemitraan Strategis Baru Asia – Afrika (NAASP), 

https://kemlu.go.id/portal/id/read/165/halaman_list_lainnya/Kerja Sama-kemitraan-strategis-baru-

asia-afrika-naasp-latar-belakang (diakses pada tanggal 27 Juni 2019) 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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Selatan. Kemitraan ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama 

bilateral dalam bidang perdasangan dan investasi.81 

Setelah mengetahui sejarah panjang dari hubungan antara 

Indonesia dan Afrika, Indonesia memiliki keinginan sedari lama 

untuk menjalin kerja sama multilateral dengan Afrika. Tidak hanya 

dengan beberapa negara namun keseluruhan negara di Afrika 

meskipun akan terlaksana secara bertahap. Hal tersebut diperkuat 

dengan pertumbuhan pesat negara – negara wilayah Sub – Sahara 

sejak tahun 90-an. Peristiwa – peristiwa seperti tumbangnya 

apartheid, demokratisasi, penanggulangan kemiskinan, dan 

pertumbuhan ekonomi menjadikan Afrika diperhitungkan dalam 

kerja sama internasional. Pada akhirnya citra buruk Afrika sebagai 

regional atau wilayah tempat perang saudara dan wabah penyakit 

mulai berkurang. 

Kondisi perekonomian Afrika juga menunjukkan 

perkembangan yang baik untuk menjalin kerja sama. Ekonomi 

negara-negara Sub-Sahara Afrika meningkat 3,5 persen di 2016 

sebagai kedua terbesar setelah Asia.82 Berdasarkan data IMF 

(International Monetary Fund), peningkatan ekonomi akan mencapai 

                                                 
81 Rizky Astria P. Op.cit. hal 2. 
82Indonesia Africa Forum. 2018. What is the Indonesia Africa Forum?. Diakses dari 

https://iaf.kemlu.go.id/ pada 27 Mei 2019 
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angka 4,3 persen di tahun 2020.83 Kemudian terdapat 330 juta jiwa di 

Afrika yang memiliki daya beli tinggi.84 Melihat data tersebut oleh 

karenanya Indonesia yakin bahwa ini merupakan waktu yang tepat 

guna meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Afrika. 

Afrika merupakan benua terbesar kedua dengan potensi 

sumber daya alam melimpah. Minyak dan gas merupakan sumber 

daya alam terbesar yang dimiliki benua Afrika.85 Setelahnya sumber 

daya tambang yang terdiri dari emas, berlian, nikel, uranium, besi, 

dan aluminium.86 Kemudian wilayah perairan benua Afrika pun kaya 

akan ekosistem ikan.87 Kaya akan sumber daya alam, Afrika menjadi 

benua incaran negara-negara di dunia untuk menjalin kerja sama 

salah satunya adalah Indonesia. 

Namun sejauh ini Indonesia lebih banyak terlibat kerja sama 

bilateral dengan negara-negara di Afrika yaitu Nigeria, Afrika 

Selatan, Mesir, Algeria, Angola, Djibouti, Benin, Ghana, Maroko, 

dan Tanzania.88 Namun kerja sama yang dilakukan hanya sebatas 

kerja sama ekspor-impor dan perdagangan tanpa adanya perjanjian 
                                                 
83 Indonesia Africa Forum. 2018. What is the Indonesia Africa Forum?. Diakses dari 

https://iaf.kemlu.go.id/ pada 27 Mei 2019 
84 Ibid.  
85 Aljazeera. Mapping Africa‟s Natural Resources. Diakses dari 

https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/10/mapping-africa-natural-resources-

161020075811145.html, pada tanggal 15 Mei 2019 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Istvan Tarsosy. Op. Cit 
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atau forum diantara negara-negara ini. Selain itu, Indonesia 

menempati posisi keempat sebagai mitra dagang benua Afrika. 

 

4.2 Indonesia-Africa Forum 

Pada tanggal 10-11 April 2018, bertempat di Bali, Indonesia 

mengadakan forum guna mempertemukan pemerintah, pebisnis dan pemangku 

kepentingan Indonesia-Afrika untuk menjajaki kerja sama di sektor-sektor 

strategis seperti - isu diplomasi ekonomi, infrastruktur, energi, agrikultur, 

kerja sama teknis, fasilitas keuangan, industri strategis, manufaktur,  ekonomi 

digital, dan konektivitas.89 

Pertemuan ini dihadiri oleh 550 orang yang terdiri dari delegasi dari 53 

negara di Afrika terdiri dari Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic (CAR), Chad, 

Comoros, Democratic Republic of the Congo, Cote d‟Ivorie, Djibouti, Egypt, 

Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea – Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, 

Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Rwanda, Sao 

Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, 

Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, dan 

                                                 
89 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018.  Indonesia – Africa Forum (IAF) Jajaki 

Potensi Kerja sama Ekonomi Lebih Dalam. Diakses dari 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-africa-forum-iaf-jajaki-potensi-Kerja 

Sama-ekonomi-lebih-dalam/, pada tanggal 15 Mei 2019 
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Zimbabwe.90 Serta perwakilan dari African Union dan United Nation 

Economic Comission for Africa and World Bank. Selain itu pihak pengusaha 

dari Afrika yang turut hadir diantaranya adalah Ethiopian Airlines, Top White 

Venture Ltd., Africa Export Import Bank, Amerco Commercial 

Services.91Kemudian dari pihak Indonesia dihadiri oleh menteri – menteri, 

Badan Usahan Milik Negara (BUMN), Kamar Dagang dan Industri Indonesia 

(KADIN), dan pengusaha.92 

Dalam pertemuan ini juga turut ditandatangani sepuluh kesepakatan 

bisnis senilai 586,56 juta dollar.93 Kesepuluh kesepakatan bisnis tersebut yaitu 

Indonesia Eximbank dan The African Export – Import Bank, Indonesia 

Eximbank dan Standard Chartered Bank, Indonesia Eximbank and 

Commerzbank, PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan A.D. Trade Belgium, 

PT. PAL Indonesia (Persero) dan A.D. Trade Belgium, PT. WIKA Indonesia 

Eximbank dan Chief of Cabinet of Republic of Congo, PT. TIMAH Tbk dan 

Topwide Ventures Ltd., PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex Group) dan Amirco 

Commercial Services, GMF AeroAsia, Max Air dan Ethiopian Airlines, dan 

PT. Perusahaan Perniagaan Internasional dan Madaranch Madagascar.94 

                                                 
90 Indonesia Africa Forum. 2018. Indonesia Africa Forum 2018 Participants. Diakses dari 

https://iaf.kemlu.go.id/about/participants, pada tanggal 21 Juli 2019 
91 Kementerian Komunikasi dan Informasi. Indonesia Africa Forum 2018. (Siaran langsung dari 

kanal youtube Kemenkominfo TV pada 9 April 2018) 
92 H.E. Retno L.P. Marsudi, “Opening of the Indonesia – Africa Forum 2018 Speech” (ministry of 

Foreign Affairs of Indonesia, Bali, Indonesia, 10 April 2018) 
93 ibid.  
94 Kementerian Komunikasi dan Informasi. Indonesia Africa Forum 2018. (Siaran langsung dari 

kanal youtube Kemenkominfo TV pada 9 April 2018) 
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Kesepakatan bisnis tersebut melibatkan lebih dari lima puluh negara di Afrika 

dan Indonesia.95 

Berikut penjabaran program-program atau bahan diskusi yang dibahas 

dalam pertemuan Indonesia – Africa Forum pada April 2018:96  

a. Agrikultur 

Agrikultur dapat dikatakan sebagai sektor terpenting bagi 

Indonesia dan Afrika. Dengan kesuburan tanahnya, Indonesia dikenal 

sebagai negara penghasil produk – produk agrikultur, salah satunya 

minyak kelapa. Kemudian Afrika, agrikultur memiliki peranan penting 

diantaranya adalah sebagai penyumbang GDP di negara – negara Afrika 

sebesar 50 persen dan menciptakan 60persen lapangan pekerjaan.97 

b. Fasilitas Keuangan 

Indonesia secara serius melakukan eksplorasi langkah – langkah 

inovatif guna memperkuat hubungan ekonomi dengan Afrika. Sejak 2015 

Indonesia telah mengimplementasikan National Interest Account (NIA) 

Program untuk meningkatkan perdagangan dan investasi termasuk di 

Afrika. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar 1,3 

triliun rupiah untuk sector perdagangan finansial dengan Afrika sampai 

                                                 
95 ibid. 
96 Indonesia – Africa Forum. 2018. Concept Paper: Indonesia Africa Forum (Jakarta, Indonesia: 

2018) hal 3.  
97 Indonesia – Africa Forum. Op. Cit 
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tahun 2020, serta diperkirakan dana tersebut akan bertambah seiring 

berjalannya waktu.98 

c. Industri Strategis dan Konstruksi 

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Indonesia berperan besar 

dalam meningkatkan perdagangan dan investasi di Afrika. Aktivitas utama 

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN diantaranya bidang industri 

strategis dan konstruksi. Transaksi dalam sektor ini sejauh ini didominasi 

oleh perdagangan pesawat, konstruksi, lokomotif, mesin – mesin militer 

dan berbagai jenis kapal laut serta kereta api.99 

d. Sektor Manufaktur dan Ekonomi Digital 

Sektor ini memiliki peranan penting dalam kerja sama antara 

Indonesia dan Afrika. Melalui diskusi ini diharapkan kedua pihak baik 

Indonesia maupun Afrika dapat menyepakati perjanjian perdagangan 

bebas. Ekonomi digital pun menjadi bahasan hangat dalam diskusi ini 

Indonesia memiliki peluang besar dalam industry ekonomi digital hal ini 

dilihat dari keberhasilan Indonesia dalam meraih investasi sebesar 160,7 

juta dollar Amerika.100 

e. Kerja Sama Teknikal 

Diskusi seputar pada keterlibatan Indonesia dalam kerja sama 

dengan Afrika tidak hanya fokus pada keuntungan sepihak namun juga 

                                                 
98 Ibid. 
99 Ibid. hal 4 
100 Indonesia – Africa Forum. Op. Cit. hal 4 
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kemajuan bersama. Sejak 1980 Indonesia telah aktif memberikan bantuan 

– bantuan teknis ke Afrika baik dalam rangka kerja sama selatan – selatan 

ataupun skema kerja sama triangular.101 

Pada pertemuan tersebut terdapat beberapa presentasi yang diberikan 

yaitu dari perwakilan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau 

Kemendag, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 

Indonesia atau BAPPENAS, Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF, Mandiri 

Capital, Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI, PT. Dirantara 

Indonesia, PT. INKA, PT. PAL, dan PT. WIKA. Berikut isi presentasi yang 

disajikan saat pertemuan Indonesia – Africa Forum tahun 2018 di Bali, 

Indonesia: 

a. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) 

Dalam forum Indonesia – Africa Forum 2018 silam, presentasi dari 

perwakilan Kemendag dilakukan oleh H.E. Enggartiasto Lukita. Beliau 

memaparkan secara singkat dinamika hubungan Indonesia – Afrika. Tahun 

1652, beberapa kelompok orang bersuku Jawa tiba di Tanjung Harapan 

yang berlokasi di Afrika Selatan. Setelahnya di tahun 1694, Syeh Yusuf 

diasingkan oleh penjaajh Belanda dari Makassar ke Cape Town di Afrika 

Selatan. Kemudian Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di tahun 1955 

bertempat di Bandung, Indonesia. Terakhir adalah di abad ke-21 dimana 

                                                 
101 Ibid. 
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terdapat warga suku Jawa dan Bugis yang dikenal dengan Cape Malayans 

sebanyak 166.000 di Cape Town dan 10.000 di Yohanesburg.102 

Beliau turut menyampaikan potensi Indonesia sebagai rekan kerja 

Afrika dalam pertemuan ini. Salah satunya potensi dari segi geografis dan 

sosial. Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari 266 juta jiwa dan 

menjadikan Indonesia di posisi keempat yang berpenduduk terbesar di 

dunia. Terlebih lagi Indonesia terdiri ari 300 etnis dan 1.340 kelompok 

yang berbicara lebih dari 746 bahasa daerah dan dialek.103 

Dari segi sektor ekonomi juga Indonesia cukup menjanjikan. Saat 

ini GDP Indonesia berada di posisi ke-16 dunia dan untuk di tahun 2030 

diperkirakan akan berada di posisi ke-7.104 Kemudian Indonesia juga 

terlibat dan berperan besar dalam pembentukan kerja sama baik di tingkat 

region maupun level yang lebih luas. Diantaranya adalah Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN), Asia – Pasific Economic Cooperation 

(APEC), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).105 

 

                                                 
102 Kemendag. “Statement by H.E. Enggartiasto Lukita Minister of Trade of the Republic of 

Indonesia at the Republic of Indonesia at the Indonesia – Africa Business Forum BNDCC, 

Nusadua, Bali – Indonesia”. (Indonesia – Africa Forum, Bali, Indonesia, 2018). 
103 Ibid. hal. 4 
104 Kemendag. “Statement by H.E. Enggartiasto Lukita Minister of Trade of the Republic of 

Indonesia at the Republic of Indonesia at the Indonesia – Africa Business Forum BNDCC, 

Nusadua, Bali – Indonesia”. (Indonesia – Africa Forum, Bali, Indonesia, 2018). 
105 Ibid. hal 5 
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b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 

(BAPPENAS) 

Berdasarkan presentasi yang diberikan saat itu, BAPPENAS 

menyatakan bahwa Indonesia dan Afrika memiliki sejarah yang panajng 

dalam bidang kerja sama. Berdasarkan pada Pembukaan Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia 

turut serta dalam perdamaian dunia kemudian hal ini yang menjadi salah 

satu latar belakang terbentuknya Konferensi Asia Afrika (KAA) di tahun 

1945.106 Indonesia turut aktif dalam kerja sama selatan – selatan sejak 

tahun 1980 dengan program yang fokus pada isu pembangunan, good 

governance, dan isu ekonomi.107 Terhitung dari tahun 2014 – 2016, sekitar 

22 negara di Afrika telah menerima bantuan dari Indonesia di bawah 

kerangka kerja sama selatan-selatan.108  

c. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) 

Presentasi ini disampaikan oleh Triawan Munaf selaku ketua 

BEKRAF atau Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan judul Indonesian 

Creative Economy in digital World.109 Peningkatan ekonomi kreatif di 

Indonesia di tahun 2016 berhasil mendapatkan 4.9 persen dan di tahun 

                                                 
106 BAPPENAS. “SSTC: An Innovative Partnership for Mutual Progress”. (Indonesia – Africa 

Forum, Bali, Indonesia, 2018) 
107 Ibid. 
108 BAPPENAS. “SSTC: An Innovative Partnership for Mutual Progress”. (Indonesia – Africa 

Forum, Bali, Indonesia, 2018) 
109 Triawan Munaf. “Indonesian Creative Economy in digital World”. (BEKRAF, Indonesia – 

Africa Forum, Bali, Indonesia, 2018) 
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2017 mencapai 5.2 persen dari GDP Indonesia.110 Beberapa sektor yang 

berpeluang besar dalam meningkatkan ekonomi kreatif Indonesia adalah 

industri perfilman dan industri kopi. 

Industri perfilman menorehkan angka 1249 penonton dari 231 

bioskop di tahu 2016, kemudian meningkat menjadi 1518 penonton di 

tahun 2017 dari 279 bioskop.111 Di tahun 2018 diharapkan jumlah 

penonton meningkat menjadi 2000 penonton dan ditayangkan di 367 

bioskop di Indonesia. Terakhir adalah Indonesia selaku negara keempat 

penghasil kopi terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk 

meningkatkan keuntungan dari sektor ini. Sebab 95 persen produsen kopi 

berasal dari petani kecil atau tradisional. 

 

d. Mandiri Capital 

Dalam presentasi ini perwakilan dari pihak Mandiri Capital 

menyatakan mengenai hal – hal yang perlu ditingkatkan dari sisi ekonomi 

beserta solusinya.112 Warga Indonesia terbilang sedikit yang memiliki 

akses ke kartu kredit, hanya 36 persen yang menabung di bank, transaksi 

dalam negeri 50 persen menggunakan sistem pembayaran tunai, dan 

sedikitnya kantor cabang yang tersedia di Indonesia mengingat negara ini 

adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan. Beberapa solusi 
                                                 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Mandiri Capital. “FinTech Opportunities could contribute to Financial Inclusion”. (Indonesia – 

Africa Forum, Bali, Indonesia, 2018). https://iaf.kemlu.go.id/document/presentations diakses pada 

tanggal 30 Juni 2019 
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dari permasalahan diatas adalah mulai diterapkannya sistem electronic 

money seperti pembayaran tarif toll. 

e. Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) 

Presentasi ini disampaikan oleh wina Septiani Wijaya selaku 

Presiden Direktur PERURI yang berjudul To Penetrate African Countries 

Market. Sebagai perusahan percetakan bertaraf internasional, PERURI 

berencana untuk melakukan ekspansi pasar ke negara Senegal, Zimbabwe, 

Ethiopia, Djibouti, Mozambique, Ghana, Swaziland, Somali, dan 

seterusnya.113 Sebelumnya PERURI telah bekerja sama dengan Senegal 

dan Zimbabwe serta beberapa utusan negara – negara Afrika juga telah 

mengunjungi fasilitas percetakan PERURI.114 

Tantangan yang dihadapi berupa metode pembayaran di Afrika dan 

persaingan dengan perusahaan serupa dari Eropa. Oleh karenanya 

PERURI membutuhkan dukungan dari Kementrian Luar Negeri guna 

memfasilitasi kerja sama pemerintah – pemerintah. Pertumbuhan ekonomi 

Afrika yang terbilang pesat membuat PERURI tertarik untuk menjalin 

kerja sama dengan regional ini. 

 

 

                                                 
113 Septiani Wijaya.”To Penetrate African Countries Market”. (PERURI, Indonesia – Africa 

Forum, Bali, Indonesia, 2018) 
114 Septiani Wijaya.”To Penetrate African Countries Market”. (PERURI, Indonesia – Africa 

Forum, Bali, Indonesia, 2018) 
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f. PT. Dirgantara Indonesia 

PT. Dirgantara Indonesia menilai bahwa Afrika punya peluang 

besar dalam pasar produk penerbangan. Dalam sepuluh tahun kedepan 

akan dibutuhkan 235 unit pesawat terbang.115 Terbatasnya dorongan kerja 

sama anatara perusahaan dengan pemerintah menyulitkan PT. Dirgantara 

Indonesia menjalin kerja sama dengan Afrika. Oleh karenanya PT. 

Dirgantara Indonesia berharap Pemerintah Indonesia dapat membantu 

upaya perusahaan untuk menembus pasar Afrika . 

g. PT. INKA 

PT. INKA melihat peluang besar di Afrika. Kereta api akan 

membantu negara – negara landlock dalam pemenuhan kebutuhannya dan 

dapat membantu membawa barang tambang di regional Afrika. Selain itu 

dengan adanya projek disana juga dapat membantu terciptanya lapangan 

pekerjaan di Afrika. Kemudian dapat membantu biaya barang – barang 

kebutuhan di Afrika.116 

h. PT. PAL 

PT. PAL memiliki produk yang beragam diantaranya adalah kapal 

laut untuk penumpang, kapal laut angkutan barang atau tambang, dan 

kapal laut untuk kepentingan keamanan wilayah perairan. Perusahaan ini 

                                                 
115 PT. Dirgantara Indonesia. “PTDI Product Footprints in Africa Today & Tomorrow”. (Indonesia 

– Africa Forum, Bali, Indonesia, 2018) 
116 PT. INKA. “The Importance of Railway in Africa”. (Indonesia – Africa Forum, Bali, Indonesia, 

2018) 
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telah bekerja sama dengan negara seperti Jerman, Korea Selatan, Filipina, 

Timor Leste, Turki, singapura, Hongkong, dan Italia.117 

i. PT. WIKA 

Merupakan perusahaan konstruksi Indonesia yang telah menangani 

proyek – proyek pembangunan seperti jalur kereta cepat di ibukota Jakarta, 

pembangunan jalan bebas hambatan atau toll. Jalur Lingkar Semanggi di 

Jakarta, kereta cepat yang menghubungkan Jakarta – Bandung, dan 

sebagainya.118 Selaku perusahaan yang telah menangani proyek – proyek 

penting pembangunan baik dalam egeri ataupun luar negeri, PT. WIKA 

memprediksi akan menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, 

sistem pajak dan pembayaran lainnya, dan hambatan bisnis lainnya jika 

melaksanakan proyek di Afrika. Namun PT. WIKA yakin mampu 

mengatasi hambatan – hambatan tersebut dan mampu bersaing dengan 

perusahaan konstruksi lainnya di Afrika dengan keunggulan bahan 

unggulan yang digunakan PT. WIKA. 

Tujuan forum ini adalah untuk memperkuat dan menambah kerja sama 

antara kedua pihak.119 Melalui forum ini, diharapkan terjadinya Kerja Sama 

Selatan-Selatan yang digunakan oleh para pembuat kebijkan dan akademisi 

                                                 
117 PT. PAL. “Introdution to PT. PAL”. (Indonesia – Africa Forum, Bali, Indonesia, 2018) 
118 PT. WIKA. “Introduction to PT. WIKA”. (Indonesia – Africa Forum, Bali, Indonesia, 2018) 
119 Indonesia Africa Forum. 2018. Objectives. Diakses dari 

https://iaf.kemlu.go.id/about/objectives, pada 16 Mei 2019 
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untuk pertukaran sumber daya, teknologi, dan pengetahuan antara negara-

negara berkembang.120 

Dalam bidang investasi, lebih dari 30 perusahaan di bidang farmasi, 

tekstil, energi dan lainnya beroperasi di Afrika.121 Dalam pertemuan tersebut 

telah ditandangani kesepakatan senilai 586,56 juta dollar.122 Indonesia 

berkomitmen menguatkan kerja sama ekonomi melalui penambahan kerja 

sama teknis, peningkatan kapasitas wilayah Afrika, meningkatkan kerja sama 

beasiswa, dan mengembangkan fasilitas untuk ekspor. 

Tujuan implementasi IAF di tahun 2018 yaitu untuk menandatangani 

kesepakatan bisnis dan pengumuman terkait kontrak bisnis serta kerja sama 

lainnya; meningkatkan kerja sama teknis dan pelatihan untuk wilayah Afrika; 

dan sebagai wadah strategi diplomasi ekonomi Indonesia di tahun 2019, salah 

satunya dengan mengadakan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue di 

bulan Agustus/September 2019.123 

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh 550 orang terdiri dari delegasi dan 

pebisnis dari 53 negara di Afrika serta panelis dari African Union, UN 

                                                 
120 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018.  Indonesia – Africa Forum (IAF) Jajaki 

Potensi Kerja sama Ekonomi Lebih Dalam. Diakses dari 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-africa-forum-iaf-jajaki-potensi-kerjasama-

ekonomi-lebih-dalam/, pada tanggal 16 Mei 2019 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123The Jakarta Post. 2018. IAF A Historical Milestone in Indonesia-Africa Ties. Diakses dari 

https://www.thejakartapost.com/adv/2018/04/09/iaf-an-historical-milestone-in-indonesia-africa-

ties.html pada 25 Mei 2019 
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Economic Commission for Africa and World Bank). Kemudian pihak 

Indonesia terdiri dari menteri-menteri, SOE, KADIN, dan pengusaha. 

Kedepannya IAF dapat menghasilkan penandatanganan bisnis antara 

Indonesia dan Afrika termasuk didalamnya penjualan pesawat CN-235 oleh 

PT. Dirgantara Indonesia di Senegal dan Pantai Gading; serta dalam forum ini 

juga diharapkan adanya komitmen untuk meningkatkan kerja sama teknis dan 

beasiswa untuk negara-negara di Afrika. 
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BAB V 

PRESTIGE SEBAGAI ALAT KERJA SAMA INDONESIA KE 

AFRIKA (STUDI KASUS INDONESIA – AFRICA FORUM 

TAHUN 2018) 

5.1 Economic Capability as a Resources (Kapabilitas Ekonomi sebagai 

Sumber Power) 

Variabel ini terdiri tiga indikator yaitu global exports, imports, dan 

investment flows. Penulis akan menggunakan data dari tahun 2017 dimana 

Indonesia pertama kali menginisiasi pembentukan forum ini. Untuk indikator 

global exports dan imports, penulis akan terlebih dahulu memasukkan data 

ekspor tahun 2017 beserta sektor unggulannya dan dilanjutkan dengan data 

tahun 2018. Kemudian setelah data tahun 2017 selesai dijabarkan, penulis 

akan menyertakan data ekspor tahun 2017 dan 2018 dari Indonesia ke Afrika. 

Berikut penjabarannya: 

 

5.1.1 Global Exports 

Fokus ekspor Indonesia ditujukan kepada pasar – pasar tradisional 

atau dengan kata lain tujuan ekpor masihlah negara – negara besar 

secara ekonomi. Hal ini di dukung oleh tujuan ekpor terbesar Indonesia 

adalah ke negara Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat dengan 
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capaian ekspor 34,76 persen.124 Untuk keseluruhan, ekspor Indonesia 

berada di posisi ke-27 sebagai negara ekspor terbesar di dunia 

berdasarkan data The Observatory of Economic Complexity. Di tahun 

2017, nilai ekspor Indonesia mencapai 189 milyar dollar AS.125 

Kemudian untuk komoditas unggulan ekspor Indonesia adalah briket, 

minyak sawit, potreleum gas, karet, dan crude petroleum.126 Briket 

memiliki nilai 18.9 milyar dollar AS atau sebesar 10 persen dari total 

nilai ekspor Indonesia, nilai ekspor minyak sawit mencapai 18.2 milyar 

dollar AS atau sebesar 9.6 persen total ekspor Indonesia, potreleum gas 

sebesar US$8.99 milyar atau sebesar 4.8 persen, karet memiliki nilai 

ekspor sebesar 5.68 milyar dollar AS atau sebesar 3.0 persen dari total 

ekspor Indonesia, dan crude petroleum 5.34 milyar dollar AS atau 

sebesar 2.8 persen total ekspor Indonesia di tahun 2017.127 

                                                 
124 Badan Pusat Statistik. 2017. “ Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor 2017”. CV. 

Petratama Persada: Indonesia. 
125 The Observatory of Economic Complexity. “Exports of Indonesia”. 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/idn/. Diakses pada tanggal 1 Juli 2019 
126 The Observatory of Economic Complexity. “Exports of Indonesia”. 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/idn/. Diakses pada tanggal 1 Juli 2019. 
127 ibid. 
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Gambar 5.1 Data Ekspor Indonesia tahun 2017 

Sedangkan untuk nilai ekspor Indonesia ke Afrika belum dapat 

dikatakan besar atau masih sangat kecil. Pernyataan tersebut didukung 

oleh rekan ekspor atau rekan dagang benua Afrika masih diduduki oleh 

negara China, India, dan Jepang sedangkan Indonesia menempati posisi 

ke empat.128 Untuk nilai ekspor dari Indonesia ke Afrika di tahun 2017 

bernilai sebesar US$5.36 milyar dengan presentasi 2.8 persen.129 

Kemudian tujuan ekspor Indonesia ke negara Afrika belum 

merata atau dapat dikatakan hanya beberapa negara. Dimana lima 

negara terbesar tujuan ekspor Indonesia adalah Mesir, Afrika Selatan, 

Kenya, Nigeria dan Algeria. Total ekspor Indonesia ke Mesir sebesar 59 

persen dari perdagangan Indonesia ke Afrika atau dengan nilai ekspor 

                                                 
128 Berita Satu. 2017. PR dan Diplomasi Indonesia Afrika.  https://www.beritasatu.com/galeri-

foto/7679-pr-dan-diplomasi-indonesiaafrika.html (diakses pada tanggal 4 Juli 2019) 
129 The Observatory of Economic Complexity. “where does Indonesia export to?”. 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/idn/show/all/2017/ 
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sebesar  1,24 milyar dollar AS, ekspor Indonesia ke Afrika Selatan 

sebesar 745 juta dollar AS (0,39 persen), selanjutnya adalah nilai ekspor 

ke Kenya mencapai 527 juta dollar AS (0,28 persen), kemudian ekspor 

ke Nigeria sebesar 410 juta dollar AS (0,22 persen), dan terakhir adalah 

eskpor ke Algeria yang bernilai 277 juta dollar AS (0,15 persen).130 

Sementara untuk data ekpor Indonesia di tahun 2018, berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik Indonesia mengalami defisit perdagangan 

dimana disebabkan oleh tingkat ekspor cenderung mengalami 

penurunan dibandingkan dengan impor yang meningkat.131 Berdasarkan 

laporan tersebut nilai ekspor komoditas (baik migas dan non migas) 

mencapai 180,059 milyar dollar AS.132 Kemudian berikut komoditas 

unggulan ekspor Indonesia di tahun 2018 diantaranya bahan bakar 

mineral sebesar 24,588 milyar dollar AS (15,12 persen), lemak dan 

minyak hewan atau nabati tercatat sebanyak 20,350 milyar dollar AS 

(12,51 persen), kendaraan dan bagiannya dengan nilai ekspor 7,552 

milyar dollar AS (4,64 persen), besi dan baja yakni sebesar 5,751 

milyar dollar AS (3,54 persen) dan perhiasan atau permata senilai 5,605 

milyar (3,23 persen).133 

                                                 
130 The Observatory of Economic Complexity. “where does Indonesia export to?”. 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/idn/show/all/2017/ 
131 Iswari Anggit. 2019. Daftar Barang Andalan Ekspor RI Sepanjang 2018. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190115175217-17-50805/daftar-barang-andalan-

ekspor-ri-sepanjang-2018 (diakses pada 3 Juli 2019) 
132 ibid. 
133 ibid. 
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Untuk nilai ekspor ke Afrika di tahun 2018, perdagangan 

Indonesia lebih unggul di Afrika Barat. Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, negara Nigeria, Benin, 

Togo, Ghana, dan Kongo merupakan lima negara terbesar ekspor 

Indonesia.134 

 

5.1.2 Imports 

Negara rekan impor terbesar Indonesia di tahun 2017 adalah 

China dengan nilai sebesar 13,67 milyar dollar AS dan nilai tersebut 

meninigkat 26,12 persen dari tahun sebelumnya.135 Komoditas impor 

Indonesia dari China yaitu berupa mesin – mesin atau pesawat mekanik 

dengan nilai 2,33 milyar dollar AS, peralatan listrik senilai 1,92 milyar 

dllar AS, besi dan baja 645 juta dollar AS, dan bahan kimia organik 

sebesar 368 juta dollar AS.136 

Pasokan barang impor dari China tergolong tinggi yaitu sebesar 

25 persen dari impor keseluruhan Indonesia.137 Hal ini terbilang 

mengkhawatirkan sebab Indonesia sangat bergantung dengan impor 
                                                 
134 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ekspor Indnesia ke Afrika Barat Melonjak 10 

Persen.  https://kemlu.go.id/abuja/id/ext-news/181/ekspor-indonesia-ke-afrika-barat-melonjak-10-

persen (diakses pada 3 Juli 2019) 
135 CNN Indonesia. 2017. Indonesia Masih Ketergantungan Impor dari China. Diakses dari 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170615144618-92-221977/indonesia-masih-

ketergantungan-impor-dari-china, pada tanggal 21 Juli 2019  
136 ibid. 
137 ibid. 
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dari satu negara yaitu China. Bayangkan ketika pasokan barang dari 

China ini berkurang secara signifikan maka akan membahayakan 

perekonomian Indonesia dan akan berakibat pada kelangkaan barang di 

pasar dalam negeri Indonesia. 

 

Data impor Indonesia di tahun 2017 menunjukkan nilai impor 

Indonesia sebesar 153 milyar dollar AS dan menempati posisi ke 29 

dunia.138 Beberapa sektor penting impor Indonesia diantaranya adalah 

refined petroleum, komunikasi, dan mesin.139 Nilai impor Indonesia 

dibantu oleh barang konsumsi sebesar 1,37 milyar dollar AS, bahan 

baku penolong 10,99 milyar dollar AS, impor non migas yaitu mesin – 

mesin pesawat mekanik 21,78 milyar dollar AS (16,42 persen) dan 

mesin atau peralatan listrik 17,95 milyar atau sebesar 13,54 persen.140 

Hal ini menunjukkan posisi impor Indonesia cukup tinggi dan impor 

                                                 
138 Indonesia: Import. https://oec.world/en/profile/country/idn/ (diakses pada 3 Juli 2019) 
139 ibid. 
140 Hendra Kusuma. 2018. RI Ekspor U4168,728 M dan Impor US$ 156,893 M di tahun 2017. 

Shttps://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3815389/ri-ekspor-us-168728-m-dan-impor-

us-156893-m-di-2017 (diakses pada 3 Juli 2019) 
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Indonesia di dominasi oleh komoditas bahan industri, mesin – mesin 

kendaraan, dan peralatan energi lainnya. 

Kemudian untuk data terakhir yaitu bulan Desember tahun 2018, 

nilai impor Indonesia mengalami kenaikan. Nilai impor Indonesia pada 

bulan tersebut mencapai 13,31 milyar dollar AS.141 Berikut lima besar 

komoditas utama impor Indonesia di tahun 2018, diantaranya adalah 

mesin - mesin pesawat atau pesawat mekanik sebesar 27,197 milyar 

dollar AS atau 17,12 persen, komoditas besi dan baja senilai 3,795 

milyar dollar AS atau 6,45 persen, Serealia atau tanaman biji – biji an 

sebesar 3,795 milyar dollar AS atau 2,39 persen, pupuk sebesar 1,904 

milyar dollar AS, dan buah – buahan senilai 1,310 milyar atau sebesar 

0,83 persen dari total keseluruhan impor Indonesia di tahun 2018.142 

 

5.1.3 Investment Flows 

Dalam setiap pembangunan di suatu negara pasti membutuhkan 

investasi. Ketika melakukan investasi berarti negara mendapatkan dana 

segar guna membiayai pembangunan di negara nya. Kemudian 

pembangunan ini dilakukan demi kelancaran atau kemajuan negara 

yang bersangkutan. Berikut data investasi Indonesia baik investasi 

masuk ataupun keluar. 

                                                 
141 https://www.cnbcindonesia.com/market/20190115172626-17-50798/sepanjang-2018-ini-

deretan-barang-impor-yang-banjiri-ri pada tanggal 3 Juli 2019 
142 ibid. 
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Investasi Indonesia di tahun 2017 berdasarkan data Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, penanaman modal 

asing di triwulan IV 2017 yaitu (Oktober dan Desember) sebesar 179,6 

triliun rupiah atau naik sebesar 12,7 persen dari periode yang sama di 

tahun 2016.143 Negara – negara yang melakukan investasi di Indonesia 

adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, dan China.144 

Sedangkan untuk tahun 2018 nilai investasi Indonesia di kuartal 

I mencapai 185,3 triliun rupiah dan dinyatak meningkat dari kuartal IV 

di tahun 2017 yaitu sebesar 11,8 persen.145 Kemudian menurut data 

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia di kuartal 

II investasi modal asing Indonesia mencapai 80,8 triluin rupiah.146 

sedangkan di Kuartal III investasi mengalami penurunan sebesar 1,6 

persen yaitu sebsar 173,8 triliun rupiah. 

Untuk wilayah Afrika investasi dari Indonesia masih berupa 

proyek – proyek dari perusahaan. Investasi berupa perusahaan yang 

membuka cabang disana. Perusahaan yang membuka cabang di Afrika 

                                                 
143 Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia. 2017. Laporan Paparan Nilai 

Investasi 2017. 

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Indonesia_TW_IV_-

_2017_Kepala.pdf (diakses pada tanggal 3 Juli 2019) 
144 ibid. 
145Andri Donnal Putera. 2018. Kuartal I 2018 Investasi Indonesia di Indonesia capai 185,3 trilun 

rupiah. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/142135526/kuartal-i-2018-investasi-di-

indonesia-capai-rp-1853-triliun diakses pada tanggal 3 Juli 2019 
146 Ridwan Aji. 2018.  
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diantaranya adalah Indofood, Kalbe Farma, Wilmar, dan Wings.147 

Beberapa perusahaan Indonesia yang mendapatkan projek 

pembangunan disana diantaranya adalah renovasi istana kepresidenan 

Nigeria oleh PT WIKA, PT TIMAH juga berencana membangun 

proyek di Nigeria.148 

Setelah penjabaran indikator dari variabel diatas maka penulis 

mengambil kesimpulan kapabilitas ekonomi Indonesia belum terlihat 

prestis di dalamnya. Jika dilihat dari data ekspor, Indonesia masih 

belum stabil dalam hal ekspor dan masih bergantung pada bahan – 

bahan mentah. Kemudian dari indikator impor, Indonesia masih dengan 

bergantung dengan impor dimana ditunjukkan dengan data impor di 

tahun 2018 yang lebih besar dibanding dengan eskpor. mendominasinya 

impor barang olahan dan pendukung serta mesin – mesin menjadikan 

Indonesia masih sangat bergantung kepada produksi luar negeri. 

Indikator terakhir adalah alur investasi. Kemudian pada indikator ini 

Indonesia masih bergantung dengan investasi asing untuk 

pembangunan. Model investasi Indonesia ke luar negeri dalam bentuk 

perusahaan yang mendirikan cabang di sana. 

                                                 
147Finance Detik. 2015. Ini Daftar Perusahaan RI yang meraba pasar afrika. 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2893495/ini-daftar-perusahaan-ri-yang-sudah-

rambah-pasar-di-afrika diakses pada tanggal 3 Juli 2019 
148 Antara News. 2018. Year ender – Indonesia can become global player through economic 

diplomacy with Africa. https://en.antaranews.com/news/121509/year-ender--indonesia-can-

become-global-player-through-economic-diplomacy-with-africa diakses pada tanggal 3 Juli 2019 
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Oleh karenanya penulis memiliki kesimpulan bahwa variabel ini 

tidak relevan dalam menunjukkan bahwa ekonomi merupakan 

kapabilitas Indonesia dalam menunjukkan prestise nya kepada negara 

lain atau lebih spesifik Afrika. 

 

5.2 Military Capabilities as a Resources (Kapabilitas Militer sebagai 

Sumber Power) 

5.2.1 Defence Spending 

Pengeluaran pertahanan atau pengeluaran militer Indonesia di 

tahun 2018 mengalami penurunan senilai 7661 juta dollar AS 

dibandingkan dengan tahun 2017.149 Indonesia di tahun 2018 

mengalokasikan sebesar 10 milyar dollar AS untuk sektor keamanan.150 

Hal ini menunjukkan bahwa bidang keamanan menjadi salah satu fokus 

utama Pemerintah Indonesia. Pengadaan alutsista juga ditingkatkan 

seperti helikopter dan persenjataan lainnya. Indonesia memang fokus 

pada belanja militer namun hal ini belum cukup untuk menjaga wilayah 

Indonesia yang besar. Masih banyak yang harus dibenahi terkait 

persenjataan militer. 
                                                 
149 Trading Economics. Economy Military Expenditure. Diakses dari 

https://tradingeconomics.com/indonesia/military-expenditure, pada tanggal 21 Juli 2019  
150 Defense and Security Analysis. 2018 – 2019 Defence Budget of China, Malaysia, Indonesia, 

Thailand, and Singapore. https://medium.com/@skunkworksLH/2018-2019-defence-budget-of-

china-malaysia-indonesia-thailand-and-singapore-4b6ebd134184 (diakses pada tanggal 3 Juli 

2019) 
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5.2.2 The Size of Military Forces 

Peringkat militer Republik Indonesia termasuk ke dalam golongan 

yang membanggakan. Hal ini dibuktikan dengan militer Indonesia yang 

menempati urutan yang cukup membanggakan yaitu di posisi ke – 15 di 

dunia.151 Berdasarkan data Global Firepower Indonesia memiliki total 

populasi sebanyak 260 juta jiwa, jumlah pasukan keamanan sebanyak 

976 ribu orang.152 

Sebenarnya militer Indonesia dapat cukup dibanggakan dengan 

aktivitas militer luar negerinya. Salah satunya adalah aktivitas 

                                                 
151 Tempo.co. 2018. Militer Indonesia Peringkat ke – 5. 

https://dunia.tempo.co/read/1148608/militer-indonesia-peringkat-15-cina-3-amerika-

1/full&view=ok (diakses pada 3 Juli 2019) 
152 ibid. 
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peacekeeping di Afrika salah satunya pasukan UNAMID di Sudan.153 

Anggota militer aktif Indonesia sejumlah 395.000 anggota.154 

Dari ketiga angkatan bersenjata yang Indonesia miliki, angkatan 

darat Indonesia tergolong kuat dan persenjataan termasuk lengkap jika 

dibandingkan dengan angkatan laut dan udara. Angkatan darat memiliki 

persenjataan mutakhir, salah satunya adalah tank dengan jarak tembak 

roket dan kecepatan yang beragam.155 Meskipun peringkat militer tinggi 

namun tidak dapat menjamin militer Indonesia mampu untuk 

menangani ancaman keamanan dari perairan dan udara. 

 

5.2.3 The Nature and Scale of Weapon Platform 

Pada indikator ini akan dilihat jumlah senjata militer milik 

angakatan bersenjata Indonesia. Berdasarkan data Global Firepower 

Indonesia memiliki total populasi sebsanyak 260 juta jiwa, jumlah 

pasukan keamanan sebanyak 976 ribu orang, pesawat terbang 478 unit, 

pesawat tempur 41 unit, tank tempur 418 unit, kapal tempur dan 

                                                 
153 Providing for Peacekeeping. Peacekeeping Contributor Profile: Indonesia. Diakses dari 

http://providingforpeacekeeping.org/2016/02/05/peacekeeping-contributor-profile-indonesia/, pada 

tanggal 21 Juli 2019 
154 ibid. 
155 Aswab Nanda Pratama. 2018. Ini 5 Tank andalan TNI. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/05/13090021/ini-5-tank-andalan-tni?page=all diakses 

pada 4 Juli 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://providingforpeacekeeping.org/2016/02/05/peacekeeping-contributor-profile-indonesia/
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/05/13090021/ini-5-tank-andalan-tni?page=all


75 

 

angkutan 221 unit, tidak memiliki kapal induk, dan anggaran belanja 

militer sebesar 100 triliun rupiah.156 

 

5.2.4 Nuclear Capability 

Indonesia memang tidak memiliki nuklir secanggih negara maju 

lainnya. Namun bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak 

mengembangkan persenjataan mutakhir ini. Pemerintah melakukan 

pengembangan nuklir untuk swasembada pangan dan tujuan 

pembanguna berkelanjutan.157 Proyek pertama yang dilakukan 

Indonesia adalah produksi kedelai untuk produktivitas dan keuntungan 

petani. Kemudian proyek kedua adalah untuk produksi ternak dan 

pakan ternak berbasis lokal. 

Dari kesimpulan penulis ketika sudah memberikan data dari ke 

empat indikator dalam variabel kapabilitas militer, maka indikator yang 

paling unggul sebenarnya adalah  nuclear capability. Hal tersebut 

dikarenakan Indonesia memiliki kapabilitas nuklir yang meskipun tidak 

se massif negara maju lainnya namun digunakan untuk kepentingan 

damai. Meskipun Indonesia menaruh fokus besar atas biaya belanja 

                                                 
156 Aswab Nanda Pratama. 2018. Ini 5 Tank andalan TNI. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/05/13090021/ini-5-tank-andalan-tni?page=all diakses 

pada 4 Juli 2019 
157 Siaran Pers: Penguatan Kerjasama Indonesia IAEA dalam pengembangan teknologi nuklir 

untuk damai. https://ristekdikti.go.id/siaran-pers/penguatan-kerjasama-indonesia-iaea-dalam-

pengembangan-dan-pemanfaatan-teknologi-nuklir-untuk-damai/ (diakses pada 3 Juli 2019) 
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pertahanan namun persenjataan Indonesia belum cukup untuk menjaga 

keamanan negara Indonesia yang luas ini.  

Indonesia memiliki tiga angkatan keamanan yaitu angkatan darat, 

laut, dan udara. Dari ketiga angkatan tersebut, untuk sementara waktu 

dari segi persenjataan dan pengalaman yang paling menunjukkan 

kehebatan militer Indonesia adalah angkatan darat. Sedangkan untuk 

angkatan keamanan lainnya belum memadai. 

 

5.3 Soft Power as a Resources (Soft Power sebagai Sumber Power) 

5.3.1 Culture 

Budaya merupakan identitas suatu negara. Semakin banyak 

kebudayaan yang dimiliki oleh suatu negara maka negara tersebut 

dianggap beragam serta bertoleransi tinggi akan perbedaan. Indonesia 

memiliki banyak kebudayaan. Kebudayaan Indonesia terdiri dari tari, 

lagu, musik, seni gambar, seni patung, pakaian adat, seni suara, seni 

sastra, makanan, film.158 Seni tari di Indonesia mencerminkan akar 

budaya bangsa Austronesia dan Melanesia, bahkan terdapat pengaruh 

barat yang diserap melalui kolonialisasi. Di setiap daerah memiliki 

tarian khas tersendiri terdapat 3000 tarian asli Indonesia dan tarian 

                                                 
158 Jurnal Riset. Berbagai Macam Kebudyaan di Indonesia. https://www.e-

jurnal.com/2013/12/berbagai-macam-kebudayaan-di-indonesia.html (diakses pada tanggal 3 Juli 

2019) 
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Indonesia dibagi menjadi ke dalam tiga era yaitu era kesukuan 

prasejarah, era Hindu – Budha, dan era Islam.159 Berdasarkan pelindung 

dan pendukungnya terbagi menjadi tari keratin dan tari rakyat; 

berdasarkan tradisinya kemudian terbagi menjadi tari tradisional dan 

tari kontemporer.160 

Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang berbahasa 

daerah dan mayoritas menceritakan tentang cerita rakyat di daerah 

tersebut. Selain itu ada pula lagu nasional atau lagu patriotik dimana 

liriknya berisi cerita perjuangan pahlawan kemerdekaan Republik 

Indonesia. Berbeda dengan lagu daerah, lagu nasional atau lagu 

patriotik menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.161 

Musik di Indonesia mulai terbentuk di zaman perunggu yaitu di 

abad ketiga dan kedua sebelum masehi. Awalnya musik Indonesia 

hanya terdiri dari instrument sederhana seperti perkusi dari gendang dan 

gong. Kemudian berkembang menjadi alat musik rumit seperti alat 

music petik Sasando dari Pulau Rote, angklung dari Jawa Barat, dan 

music gamelan yang kompleks dari Jawa dan Bali.162 

Selanjutnya adalah seni gambar di Indonesia dimana umumnya 

menggambarkan cerita wilayah setempat atau kerajaan di masa lalu.163 

                                                 
159 ibid.  
160 ibid. 
161 ibid. 
162 Jurnal Riset. Op. Cit 
163 ibid. 
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Contoh seni gambar Indonesia adalah wayang dan tortor. Kemudian 

seni patung misalnya Patung Buto dari Jawa, Garuda Wisnu Kencana 

dari Bali, dan Asmat dari Papua.164 Untuk pakaian adat, Indonesia 

memiliki pakaian adat yang beragam, misalnya saja Ulos dari Sumatera 

Utara, Batik dari Jawa, dan sebagainya. 165 

Seni suara juga cukup terkenal sebab teknik yang digunakan 

tidaklah biasa dan suara yang dihasilkan juga unik, contohnya adalah 

Sinden dari Jawa, Talibun dari Sumatera Utara, dan Dikili dari 

Gorontalo. Seni sastra Indonesia dapat berupa pantun dan puisi. 

Makanan Indonesia juga beragam di setiap daerah. Untuk wilayah 

Sumatera misalnya memiliki ciri khas rempah – rempah yang kuat dan 

bersantan. terakhir adalah film dimana banyak film Indonesia yang 

sudah diakui kualitasnya oleh industri perfilman dunia. 

Dari berbagai kebudayaan yang dimiliki Indonesia, penulis akan 

mememilih beberapa jenis kebudayaan yang paling dikenal dari 

Indonesia. Pertama adalah makanan dimana penulis memilih rendang, 

nasi goreng, dan sambal yang paling dikenal dari kuliner Indonesia. 

CNN Travel memilih rendang sebagai makanan terenak di dunia. Editor 

beranggapan bahwa rasanya rempah – rempah yang kuat dan daging 

                                                 
164 ibid. 
165 ibid. 
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yang lembut menjadikan rendang begitu luar biasa.166 Nasi goreng juga 

seperti makanan wajib di restoran – restoran Indonesia di luar negeri. 

Kemudian alat music seperti angklung dan gamelan, tarian daerah, 

dan batik juga dikenal di luar negeri sebagai bagian kebudayaan 

Indonesia. Untuk kebudayaan Indonesia yang terkenal di Afrika salah 

satu contohnya adalah festival ragam budaya Indonesia dalam ASEAN 

Festival di Afrika Selatan.167 Pada acara tersebut disajikan pertunjukkan 

gamelan dan tarian Legong Bapang. Kemudian disajikan juga makanan 

Martabak Telor dan Klepon. Selain itu tedapat juga kerajinan batik, alat 

music angklung, dan produk – produk konsumsi buatan Indonesia.168 

Dari penjelasan – penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa 

kebudayaan Indonesia sangat kuat dalam mengenalkan Indonesia ke 

dunia. Dengan ragam budaya tersebut maka prestise Indonesia dalam 

bidang soft power sangatlah kuat. Kebudayaan ini juga yang akan 

membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Sebab kebudayaan 

Indonesia lahir dari sejarah panjang bangsa Indonesia dan kehidupan 

sosial warganya.  

 
                                                 
166 Tim Cheung, CNN. 2017. your pick: world‟s 50 best foods. 

https://edition.cnn.com/travel/article/world-best-foods-readers-choice/index.html (diakses pada 

tanggal 3 Juli 2019) 
167 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. Ragam Budaya Indoensia Dalam ASEAN 

Festival di Afrika Selatan. https://kemlu.go.id/portal/id/read/424/berita/ragam-budaya-indonesia-

dalam-asean-festival-di-afrika-selatan (diakses pada tanggal 3 Juli 2019) 
168 ibid.  
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5.3.2 Idea 

Indikator ini menekankan kepada bentuk pemerintahan yang 

dijalankan oleh suatu negara. Atau dapat juga pengalaman suatu negara 

dalam transisi pemerintahannya. Indonesia yang merdeka pada tanggal 

17 Agustus 1945 menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi. Dalam 

bentuk pemerintahan ini, baik pemerintah maupun warga memiliki hak 

dan kewajiban yang sama atau setara dalam pengambilan keputusan. 

Tidak seperti bentuk pemerintahan kerajaan yang berpusat pada raja. 

Dalam diskusi Building and Consolidating Democracy for 

Development and Prosperity di Ethiopia pada 29 Mei lalu bertempat di 

Addis Ababa, Wakil Menteri Luar Negeri Ethiopia Markos Tekle 

menyampaikan bahwa Indonesia adalah pelopor dalam berbagai 

pengalaman tentang demokrasi.169 Berikut hal yang disampaikan oleh 

beliau: 

“Pertemuan dengan berbagai negara, terutama Indonesia, 

untuk saling berbagi pengalaman adalah hal yang dibutuhkan 

Ethiopia saat ini. sebab, transisi yang dialami Ethiopia sekarang 

memiliki kemiripan dengan proses reformasi yang dihadapi oleh 

Indonesia tahun 1998”170 

                                                 
169 Fajar Nugraha. 2019. Wamenlu Ethiopia Nilai Indonesia sebagai Pelopor Demokrasi. 

https://www.medcom.id/amp/gNQ0opwK-wamenlu-ethiopia-nilai-indonesia-sebagai-pelopor-

demokrasi (diakses pada 3 Juli 2019) 
170 ibid. 
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Ethiopia selaku negara yang tengah mengalami transisi politik 

pastilah membutuhkan contoh dalam mengahadapi kondisi politik 

dalam negerinya. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar 

Negeri Markos Tekle sampaikan kemudian bahwa Ethiopia telah 

melakukan berbagai cara untuk perubahan dan meningkatkan ekonomi, 

sosial dan politik namun konflik internal terus terjadi. Dalam forum 

tersebut Indonesia berbagi pengalam dan bertukar pikiran dengan 

Ethiopia tentang demokrasi. 

Masa reformasi Indonesia bukanlah tanpa halangan sebab pasca 

reformasi Indonesia mengalami krisis ekonomi, kerusuhan dalam negeri 

dan berbagai masalah domestik lainnya. Namun dengan pengakuan dari 

salah satu perwakilan negara Ethiopia maka dapat dikatakan bahwa cara 

– cara Indonesia dalam melewati masa reformasi dan menjalani 

demokrasi menjadi inspirasi negara lain. Hal ini merupakan langkah 

baik mengingat masih banyak negara di Afrika mengalami kesulitan 

dalam menerapkan demokrasi. 

Indonesia pernah mengalami masa transisi reformasi tersebut di 

era Presiden Soeharto dimana terjadi demo aksi besar untuk 

menurunkan kepemimpinan beliau.171 Kemudian Indonesia di nilai 

mampu dalam menangani masa – masa tersebut meskipun terjadi krisis 

                                                 
171 Bayu Galih. 2018. 21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/21/06480851/21-mei-1998-saat-soeharto-dijatuhkan-

gerakan-reformasi?page=all (diakses pada tanggal 3 Juli 2019) 
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keuangan dan permasalahan dalam negeri. Meskipun Indonesia masih 

mengalami kesulitan domestic seperti korupsi, diskriminasi, dan 

kekerasan terhadap kelompok minoritas. 

 

5.3.3 Institution 

Berangkat dari pemahaman negara yang memiliki institusi yang 

baik maka negara tersebut memiliki prestis. Misalnya institusi tersebut 

berupa universitas atau sekolah yang terdapat di suatu negara atau pun 

dapat berupa badan pemerintahan. 

Pada bulan Oktober di tahun 2018, tujuh negara Afrika 

mendatangi Indonesia untuk mempelajari nuklir.172 Tepatnya utusan 

negara tersebut dating ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan 

Puspitek (Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) di 

Bandung dan Yogyakarta. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(Batan) yakni Djarot Sulistio Wisnubroto menerangkan bahwa Badan 

Tenaga Nuklir Nasional (Batan) telah dipandang cukup maju dalam 

penguasaan teknologi nuklir dan pemanfaatannya oleh negara – negara 

di Afrika.173 

                                                 
172 Farhan Dwitama. 2018. Tujuh Negara Afrika Belajar Nuklir di Indonesia. 

https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNnDV8Jk-tujuh-negara-afrika-belajar-

nuklir-di-indonesia (diakses pada tanggal 3 Juli 2019) 
173 ibid. 
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Ketujuh negara tersebut adalah Sudan, Angola, Senegal, 

Tanzania, Kongo, Malawi, dan Nigeria dimana ketujuh negara tersebut 

akan mendatangi seluruh fasilitas nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(Batan) selama dua minggu yakin pada tangal 8 – 19 Oktober 2018. 

Kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari perjanjian yang 

ditandatangani antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) dan International Atomic 

Energy Agency (IAEA) pada tanggal 5 Februari 2018.174 

Selain indikator ini melihat institusi atau lembaga dari suatu 

negara, dapat juga melihat dari daya tarik universitas di Indonesia. 

Berdasarkan data QS World University Ranking terdapat Sembilan 

universitas negeri Indonesia dalam 40 besar universitas terbaik di 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).175 Universitas 

tersebut adalah: 

 

 

                                                 
174 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Penguatan 

Kerjasama Indonesia – IAEA dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Nuklir untuk 

Damai. 2018. https://ristekdikti.go.id/siaran-pers/penguatan-kerjasama-indonesia-iaea-dalam-

pengembangan-dan-pemanfaatan-teknologi-nuklir-untuk-damai/ (diakses pada tanggal 3 Juli 2019) 
175 https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/22/15112451/10-universitas-terbaik-asean-2019-di-

mana-posisi-indonesia?page=all (diakses pada tanggal 3 Juli 2019) 
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Tabel Daftar Universitas dan Peringkat nya di ASEAN dan 

Dunia176 

Peringkat di 

Association of  

Southeast Asian 

Nations (ASEAN) 

Nama Universitas Peringkat 

Dunia 

9 Universitas Indonesia 292 

11 Institut Teknologi Bandung 

(ITB) 

359 

14 Universitas Gadjah Mada 

(UGM) 

391 

25 Universitas Padjajaran 

(UNPAD) 

651 – 700 

26 Institut Peranian Bogor 

(IPB)  

651 – 700 

29 Universitas Airlangga 

(Unair) 

751 - 800 

32 Universitas Diponegoro 

(Undip 

801 - 1000 

                                                 
176 ibid. 
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39 Universitas Brawijaya (UB) 801 - 1000 

 

Hasil tersebut keluar berdasarkan enam indikator penting dalam 

pemeringkatan yaitu reputasi akademik, reputasi lulusan, rasio fakultas 

dan mahasiswa, kutipan jurnal ilmiah, fakultas internasional dan 

mahasiswa internasional. Peringkat ini juga digunakan oleh 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia (Kemenristekdikti) menuju universitas kelas dunia. Selain itu 

data peminat untuk belajar di universitas di Indonesia di tahun 2017 

sebagai berikut: 

Tabel 10 Besar Mahasiswa Asing di Indonesia Berdasarkan 

Negara Asal177 

No. Negara Asal 

Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa 

(per tahun) 

1 Timor Leste 2.107 

2 Malaysia 1.217 

3 Thailand 659 

4 Korea Selatan 524 

                                                 
177 Press Release Kementerian Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 

2017. Perguruan Tinggi Indonesia Diminati Mahasiswa Asing.  
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5 China  456 

6 Jepang 217 

7 Jerman 156 

8 Belanda 139 

9 Perancis 136 

10 Australia 135 

 

Berdasarkan data tersebut mahasiswa asing yang tertarik untuk 

belajar di universitas di Indonesia tidak hanya berasal dari Asia 

Tenggara, namun juga Asia Timur, Australia, dan Eropa.178 Hal ini 

menunjukan meskipun peringkat universitas negeri di Indonesia tidak 

setinggi negara Asia Tenggara lainnya namun Indonesia memiliki daya 

tarik tersendiri.  

Kemudian lima universitas yang menerima mahasiswa asing 

adalah Universitas Gadjah Mada (494 mahasiswa), Universitas 

Indonesia (349 mahasiswa), Universitas Sumatera Utara (335 

mahasiswa), Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri (295 

mahasiswa), dan Universitas Hasanudin (256 mahasiswa). Universitas 

yang menerima tidak hanya berpusat di pulau Jawa, melainkan terdapat 

                                                 
178 https://www.ristekdikti.go.id/siaran-pers/perguruan-tinggi-indonesia-diminati-mahasiswa-

asing-2/ (diakses pada tanggal 3 Juli 2019) 
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universitas di daerah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Hal ini 

menunjukkan universitas di Indonesia memiliki kesiapan untuk 

menerima mahasiswa asing meskipun letak universitas di luar pulau 

Jawa. 

Selain itu Pemerintah Indonesia juga membuka beasiswa 

Pemerintah untuk negara berkembang.179 Fakultas yang membuka 

pendaftaran Pendidikan, Teknik, Humaniora, Ilmu Sosial dan Sains, 

serta Ilmu Agrikultural. Beasiswa ini dinamakan Beasiswa Darmasiswa 

dan ditawarkan kepada negara – negara yang memiliki hubungan 

diplomatis dengan Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia, seni dan 

budaya.180 Tujuan utama selain memberikan bantuan pendidikan adalah 

untuk mempromosikan dan meningkatkan minat terhadap bahasa dan 

budaya Indonesia diantara pemuda di negara lain.181 

 

5.3.4 Policies 

Kebijakan dalam indikator konsep international prestige adalah 

upaya negara dalam meingkatkan prestise melalui kebijakan atau sikap 

negara terhadap negara lain. Indonesia sebagai negara yang berdaulat 

                                                 
179 After School Africa. 2019. Deadline Extenden: Indonesian Government Scholarships 

2019/2020 for Students from Developing Countries. 

https://www.afterschoolafrica.com/3223/indonesian-government-scholarships/amp/ (diakses dari 

pada tanggal 3 Juli 2019) 
180 ibid. 
181 ibid. 
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pastinya memiliki kepentingan nasional. Guna mendapatkan 

kepentingan nasionalnya Indonesia mennggunakan kebijakan luar 

negeri. 

Indonesia fokus untuk kerja sama dengan Afrika diperkirakan 

karena upaya Indonesia dalam memperkuat pengaruhnya di benua 

Afrika.182 Pertemuan dalam forum Indonesia – Africa di tahun 2018  

menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam kerja sama mereka. 

Indonesia menginisiasi pertemuan ini dikarenakan sejarah panjang kerja 

sama kedua belah pihak. Pertama berangkat dari Konferensi Asia – 

Afrika dan kemudian berlanjut kepada kerja sama selatan – selatan 

lainnya. 

Setelah menjabarkan data terkait variabel soft power ini yang 

terdiri dari culture, idea, institutions, dan policies maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa variabel ini memenuhi untuk sebuah 

negara dikatakan memiliki prestis. Pertama Indonesia memiliki 

beragam budaya yang menjadikan negara ini unik. Kedua idea dimana 

sistem demokrasi Indonesia seringkali mendapatkan pujian dari negara 

lain dan lagi cara Indonesia dalam menangani pasca reformasi 

Indonesia.  

                                                 
182 Kingsley Opurum. 2019. Indonesia‟s Growing Influence in Africa. 

http://leadership.ng/2019/04/05/indonesias-growing-influence-in-africa-2/ (diakses pada tanggal 3 

Juli 2019) 
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Ketiga yaitu institutions dimana Indonesia memiliki badan 

pengembangan nuklir dan negara – negara dari Afrika terutama mulai 

belajar dari Indonesia. Kemudian Indonesia juga memiliki universitas 

yang mampu bersaing dengan universitas lainnya. Di setiap tahunnya 

Indonesia menerima mahasiswa luar negeri dan juga pemerintah 

Indonesia memberikan beasiswa bagi negara berkembang. Terakhir 

adalah policies yaitu kebijakan – kebijakan Indonesia terkait kerja sama 

selatan – selatan yang banyak membantu negara lain dalam bidang kerja 

sama ekonomi, politik, dan budaya. 

Keunggulan indikator – indikator dari variabel soft power ini 

menjadikan pandangan negara lain atas Indonesia menjadi lebih baik. 

Keragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya 

dan ramah. Kemudian kebijakan Pemerintah Indonesia untuk 

memberikan beasiswa bagi pelajar – pelajar asing dari negara 

berkembang membuat Indonesia menjadi negara yang serius dalam 

kerja sama selatan – selatan. Kemudian kemajuan institusi baik dalam 

bidang pendidikan dan pengembangan nuklir untuk damai berujung 

pada image Indonesia yang peduli akan pendidikan dan pengembangan 

nuklir  yang lebih baik, dimanan digunakan untuk kemajuan pangan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dengan mempelajari data terkait judul 

penelitian yaitu mengenai analisis international prestige Indonesia dalam 

kerja sama pembentukan Indonesia – Africa Forum pada tahun 2018, penulis 

menyimpulkan bahwa prestise Indonesia dapat dilihat melalui kekuatan 

militernya terutama terlibatnya Indonesia dalam program peacekeeping di 

negara lain. Selain itu dari segi soft power, Indonesia yang memilik berbagai 

budaya dan identitas sebagai negara damai dengan berbagai perbedaan baik 

ras ataupun kepercayaan. dimana penulis meli yang menggunakan prestise 

dalam menjalankan kerja sama dengan Afrika studi kasus Indonesia – Africa 

Forum tahun 2018. Oleh karenanya penulis menyimpulkan bahwa indikator 

dominan dalam penelitian ini adalah te size military forces dengan kegiatan 

peacekeeping Indonesia, idea sebagai negara berkembang yang damai dan 

beragam. 

6.2 Saran 

Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya peneliti 

memberikan saran jika dikemudian hari ada yang tertarik untuk meneliti 

tentang tema atau kasus ini maka penulis menyarankan untuk melihat dari sisi 

diplomasi ekonomi Indonesia ke Afrika. Karena tema tesebut sudah banyak 

dijadikan penelitian maka penulis jamin tidak akan kesulitan mendapatkan 
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data dan studi terdahulu. Kemudian harus lebih diperhatikan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini karena forum baru terbentuk 2018 jadi data 

ekonomi misalnya cukup terbatas. Selain itu bisa diteliti melalui kacamata 

kepentingan komunitas Indonesia ke Afrika melalui kerja sama ini sebab 

hubunga Indonesia dan Afrika terbentuk dari kesamaan kepentingan 

komunitas masyarakat dunia ketiga. 
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