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ABSTRAK 

Berdasarkan data OECD, Indonesia merupakan negara yang termasuk kedalam 
golongan low middle income countries and territory (LMIC’s) dan termasuk 
kedalam emerging countries. Indonesia saat ini merupakan negara donor dalam 
hal pemberian bantuan teknik dengan sesama negara berkembang melalui 
kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), sementara Indonesia sendiri masih 
menjadi negara penerima bantuan luar negeri. Fokus kawasan yang menerima 
bantuan luar negeri adalah Kawasan Pasifik Barat Daya yang sebelumnya menjadi 
halaman belakang dari RI, lain halnya dengan Kawasan ASEAN yang merupakan 
lingkaran konsentris Politik Luar Negeri Indonesia. Oleh karena itu kemudian 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Mengapa Indonesia yang masih 
menjadi penerima bantuan luar negeri menjadi negara donor bagi pengembangan 
“ekonomi hijau” kepada negara-negara di Pasifik Barat Daya?”. Untuk 
menjelaskan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan dua teori yaitu 
Proposed Theory: Four Stages of Recipient-to-Donor Transformation dan 
realisme. Proposed Theory membantu menjelaskan proses transformasi dari 
negara penerima menjadi negara donor. Berdasarkan dua teori utama tersebut 
kemudian ditarik dua hipotesis utama, yaitu pertama, Indonesia berupaya untuk 
mendapatkan pengakuan dunia internasional, khususnya menarik perhatian 
negara-negara PBD sebagai Non-DAC donor melalui pemberian bantuan dalam 
rangka pengembangan Ekonomi Hijau. Kedua, Pengembangan Ekonomi Hijau 
merupakan pintu masuk bagi peran RI yang lebih intensif dan sebagai upaya 
untuk mengamankan kepentingan Indonesia atas masalah Papua di PBD. Dengan 
demikian PBD menjadi kawasan utama target geopolitik bantuan luar negeri 
Indonesia. Sebagai negara non-DAC baru, Indonesia memberi bantuan teknik 
kepada negara-negara PBD yang dimaksudkan sebagai alat diplomasi untuk 
mengamankan integritas teritorial Indonesia di kawasan PBD. Tiga konsep utama 
yang digunakan adalah konsep DAC dan Non-DAC donor, konsep Ekonomi 
Hijau, dan Geopolitik Bantuan Luar Negeri. Peneliti juga melakukan konfirmasi 
melalui wawancara dengan narasumber dari Kementerian Luar Negeri. Penelitian 
menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia telah menjadi donor dalam pemberian 
bantuan teknik dan finansial secara terbatas dan Indonesia memilih Kawasan PBD 
dikarenakan terdapat gangguan diplomatik integritass territorial Indonesia di 
Papua yang berasal dari beberapa negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu 
bantuan yang diberikan merupakan intrumen untuk menangkal gangguan tersebut. 

Kata-kata Kunci: Indonesia, Non-DAC Donor, Emerging Countries, Kerjasama 
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