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This research will discuss about Denmark foreign policy change towards Indonesia in 2017. This paper 

will be problematic when Denmark changes foreign policy orientation that focus can more on economy. 

This Change can be seen on 2015 when Denmark foreign policy towards Indonesia can be classified as 

enhancing bilateral relation as general. Those can be seen by cooperation that Denmark and Indonesia 

agreed upon, and statements by the official. This paper will discuss in what level that happen in 

Denmark’s foreign policy toward Indonesia, also this paper will discuss about factors and reasons 

behind that changes. This paper have thesis statement: Denmark sees sources of foreign policy change 

is international economic factor that came from Indonesia. Furthermore, level of change that happened 

is at goals/problem level. With bilateral cooperation that happened in many fields, and Denmark 

perspective about Indonesia’s economic which are important factor that changes Denmark’s foreign 

policy. 
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Pendahuluan 

Denmark dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik selama 69 tahun. Pembukaan 

hubungan diplomatik Indonesia-Denmark dilakukan pada tahun 1950 (KBRI Copehagen, 

2017). Hubungan bilateral antara Denmark dan Indonesia berjalan dengan lancar dalam arti, 

Indonesia dan Denmark tidak menemui masalah serius yang mengganggu hubungan kedua 

negara seperti sengketa maupun konflik. Kedua negara saling menjaga hubungan sebagimana 

negara berdaulat satu sama lain. Pada tahun 1950-2013 terjadi hubungan cenderung stabil dan 

tidak adanya indikasi peningkatan hubungan yang signifikan, hanya terbatas pada 

perdagangan, hubungan politik, dan peminjaman dana. Indikasi tidak adanya peningkatan 

hubungan Indonesia dan Denmark yang lain merupakan minimnya pertemuan kedua pemimpin 

negara secara bilateral. Pada tahun 2013, Denmark dan Indonesai membentuk Memorandum 

Saling Pengertian (MSP) dalam rangka konsultasi bilateral kedua negara. 

Awal intensitas hubungan Denmark dan Indonesia terjadi pada tahun 2015. Kunjungan 

kenegaraan Ratu Denmark, Margrethe II beserta Pangeran Consort Henrik, dilakukan untuk 

pertama kalinya ke Indonesia pada tanggal 21-24 Oktober 2015 bertepatan dengan momentum 

65 tahun hubungan diplomatik kedua negara (KBRI Copehagen, 2017). Kunjungan ini 
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merupakan kunjungan yang pertama bagi sejarah diplomatik Indonesia dan Denmark sejak 

tahun 1950. Kunjungan ini menjadi penting bagi kedua negara dikarenakan membahas 

beberapa isu kerjasama, pembentukan Deklarasi Berasama “Kemitraan Inovatif untuk Abad 

21” dan penandatanganan empat Memorandum Saling Pengertian (MSP) atau Memorandum 

of Understanding. Terdapat pengembangan beberapa kerjasama yang sebelum 2015 terbatas 

pada program Danida. Danida merupakan sebutan yang digunakan Denmark sebagai kerjasama 

pengembangan, aktivtas kerjanya dibawah Menteri Luar Negeri Denmark, dimana area kerja 

Danida adalah memerangi kemiskinan dan mempromosikan hak asasi manusia, dan 

pertumbuhan ekonomi (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2017). Kerjasama yang 

dilakukan oleh Denmark dan Indonesia setelah tahun 2015 menjadi terfokus pada kerjasama-

kerjasam bidang prioritas. Bidang-bidang kerja sama yang saat ini menjadi prioritas, yaitu 

peningkatan perdagangan dan investasi dua arah, pembangunan infrastruktur, maritim, 

pariwisata, transportasi, energi terbarukan, pertanian dan budaya (KBRI Copehagen, 2017). 

Pada tahun 2015, hubungan bilateral Denmark terhadap Indonesia mengalami perubahan 

kebijakan luar negeri melalui bentuk-bentuk kerjasama prioritas tersebut. Hubungan Denmark 

dan Indonesia pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari yang sebulumnya minim 

kerjasama, dan terbatas pada MSP 2013 mengenai konsultasi bilateral. Peningkatan tersebut 

dapat dilihat dengan adanya Deklarasi Bersama “Sebuah Kerjasama Inovatif untuk Abad ke-

21.” Selain dari pada itu peningkatan kerjasama ini juga dapat dilihat dari Adanya 

penandatangan empat MSP mengenai kerjasama di bidang maritim, budaya, pendidikan, 

lingkungan dan energi. Kerjasama yang dilakukan Denmark dan Indonesia pada tahun 2015 

dengan melalui pertemuan kedua pemimpin negara dan pembentukan payung hukum mengenai 

kerjasama lanjutan. Dari kedua hal tersebut dapat dilihat peningkatan pola hubungan bilateral 

Denmark terhadap Indonesia pada tahun 2015 lebih bersifat umum. Hal tersebut lebih 

dijelaskan dari isi Deklarasi Bersama yang dapat dilihat dari isi Deklarasi Bersama Kemitraan, 

dimana terdapat delapan dari tiga belas pasal didalamnya membahas mengenai kerjasama yang 

bersifat sosial-poltik seperti keamanan, HAM, pertahanan, politik dan diplomasi bilateral, 

regional, hingga multilateral. Sedangkan empat pasal lain membahas mengenai berkelanjutan 

dan berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan, dan transportasi. 

Pada tahun 2017, intensitas dan arah kebijakan luar negeri Denmark terhadap Indonesia 

mengalami perubahan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017, Perdana Menteri Denmark 

datang ke Indonesia dalam rangka pertemuan bilateral. Denmark dan Indonesia pada tahun 



2017 mengadakan langkah insiatif dalam membuat kerjasama dan Renacana Aksi Denmark-

Indonesia 2017-2020. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke 

Rasmussen dilakukan untuk pertama kalinya ke Indonesia pada tanggal 27-29 November 2017 

terkait mengenai kerjasama politik, investasi, dan perdagangan (Kata Data, 2017). Kunjungan 

ini merupakan kunjungan yang pertama bagi sejarah diplomatik dimana kedua pemimpin 

politik Indonesia dan Denmark bertemu. Sebelumnya kedua pemimpin politik negara belum 

pernah bertemu sejak pembukaan hubungan diplomatik tahun 1950. Kunjungan ini menjadi 

penting bagi kedua negara dikarenakan membahas beberapa isu kerjasama dengan adanya joint 

statement atau Deklarasi Bersama tahun 2017 dari kedua pemimpin negara yang ditindak 

lanjuti oleh penandatangan Rencana Aksi 2017-2020 untuk Kemitraan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kerajaan Denmark.  

Selain daripada itu, kunjungan ini juga ditandai dengan peningkatan investasi Denmark sebesar 

1262 persen. Dalam Kata Data (2017) yang berdasarkan Data Badan Koordinasi Penanaman 

Modal mencatat bahwa investasi asing asal Denmark ke Indonesia sepanjang Januari-

September 2017 melonjak 1.334 persen menjadi 10,9 juta Dollar Amerika dibanding periode 

yang sama tahun sebelumnya hanya 760 ribu Dollar Amerika. Tingkat perdagangan Indonesia 

juga mengalami kenaikan pada akhir tahun 2017 dibandingkan dnegan tahun 2016. 

Peningkatan nilai perdagangan yang terjadi pada tahun 2016-2017 sebesar 7,8 persen. Data 

menurut Kementrian Perdagangan Indonesia, nilai perdagangan Indonesia pada tahun 2016 

sebesar US$344,272,600 meningkat pada tahun 2017 menjadi US$360,379,500 (Kementrian 

Perdagangan, 2018).  Dalam hal ini, peningkatan dalam investasi Denmark terhadap Indonesia 

ini menjadi salah satu indikator adanya perubahan dalam cara pandang Denmark ke Indonesia. 

Dimana sebelumnya pada tahun 2015, ketika ratu Denmark berkunjun ke Indonesia, tidak 

terlihat adanya peningkatan nilai investasi yang signifikan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.  

Pandangan Denmark Terhadap Indonesia melalui Kebijakan Luar Negeri yang 

Diterapkan 2013-2017 

Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen yang melakukan kunjungan pada tahun 

2017 meyatakan “Untuk itu Presiden dan saya telah menyetujui beberapa rencana aksi untuk 

kerjasama menuju tahun 2020 dan bersama-sama menyetujui perjanjian politik dan juga 

perjanjian people to people” (Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, 2017). Bidang-

bidnag kerjasama yang dibahas dalam perjanjian yang di ratifikasi di jenewa merupakan, 



konsultasi bilateral, Kerjasama ekonomi, perdagangan, dan industri, HAM dan adanya dialog 

lintas agama, kerjasama energi terbarukan, kerjasama kebudayaan dan pendidikan. Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik akan ditandatanganinya pengesahan rencana aksi 

implementasi kemitraan Indonesia-Denmark 2017-2020, yang merupakan tindak lanjut dari 

kemitraan inovatif yang ditandatangani saat kunjungan Ratu Denmark, dua tahun lalu 

(Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, 2017).  

Perubahan yang terjadi pada kebijakan luar negeri Denmark sejak tahun 2015 dapat dilihat 

dengan adanya kunjungan pertama kalinya Ratu Denmark yang ditandai dengan adanya 

deklarasi “Kerjasama inovatif untuk Abad ke 21.” Pada tahun 2015 ini Denmark dan Indonesia 

membuat empat Memorandum Saling Pengertian (MSP), dan menyepakati kerjasama-

kerjasama yang yang disepakati dalam MSP tersebut. MSP yang dibuat pada tahun 2015 

membahas mengenai kerjasama dalam bidang kebudayaan; bidang energi bersih dan 

terbarukan dan konservasi energi; kerjasama bidang maritim; dan kerjasama di bidang 

transportasi. Pada tahun 2015 ini kerjasama yang dilakukan lebih bersifat umum sesuai yang 

dijelaskan diatas. Denmark dan Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan 

intensitas hubungan bilateral dalam hal ini dapat dilihat adanya empat indikasi. Indikasi yang 

pertama merupakan adanya kunjungan Perdana Menteri Denmark sebagai pemimpin politik 

datang ke Indonesia, yang menandakan adanya keseriusan dalam pembangunan hubungan 

antara Denmark dan Indonesia secara politis. Indikasi kedua, dalam pertemuan tersebut kedua 

pemimpin negara melakukan adanya deklarasi bersama oleh presiden Republik Indonesia dan 

Perdana Menteri Denmark untuk Rencana Aksi kemitraan 2017-2020. Indikasi ketiga dapat 

dilihat melalui rencana aksi tersebut selanjutanya ditandatangani oleh kedua menteri luar negeri 

kedua negara pada akhir tahun 2017. Pada kunjungan tersebut, Perdana Menteri Denmark juga 

membawa sebelas delegasi bisnis serta adanya peningkatan Investasi sebesar 1262 persen dan 

peningkatan perdagangan dibandingkan tahun sebelumnya dimana detailnya akan dibahas pada 

bab 3. 

Dalam hal ini peneliti melihat adanya redireksi perubahan kebijakan Denmark pada tahun 2015 

yang berfokus pada penguatan hubungan bilateral secara umum. Pada tahun 2017 kebijakan 

luar negeri Denmark terhadap Indonesia lebih mengarah pada ekonomi seperti yang telah 

dijelaskan di atas dan diperjelas di bab-bab selanjutnya. Perubahan tersebut dapat dilihat juga 

dari perbandingan isi Deklarasi Bersama 2015 dan Rencana Aksi 2017. Pada Deklarasi 

Bersama tahun 2015 kerjasama ekonomi, transportasi, maritim, pangan, dan agrikultur terletak 



pada pasal yang berbeda. Pada Rencana Aksi 2017 transportasi, maritim, pangan, dan 

agrikultur berada di dalam bentuk kerjasama ekonomi, beserta perdagangan, investasi, dan 

kesehatan.  

Kunjungan Denmark ke Indonesia meningkat dalam membahas kerjasama-kerjasama baru 

yang dimulai tahun 2015. Diplomasi Indonesia dan Denmark mengalami kenaikan intensitas 

pada periode tersebut. Peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Denmark pada tahun 

2015 yang lebih mengarah pada penguatan hubungan secara umum dan mengalami perubahan 

kearah hubungan ekonomi tahun 2017 mengalami peningkatan dengan adanya deklarasi 

bersama perjanjian enam program kerjasama yang disepekati. Deklarasi tersebut diikuti oleh 

perjanjian dan bentuk kerjsama lainnya, serta dalam bentuk investasi dan bantuan dari 

Denmark. Hubungan diplomatik Indonesia dan Denmark yang awalnya tidak menunjukkan 

intensitas kerjasama dan terkesan minimnya kerjasama mengalami perubahan pada tahun 

2015-2017. Terjadinya perubahan yang dalam kebijakan luar negeri dari tahun 2015 yang 

bersifat sebagai langkah awal intensitas hubungan, lalu pada tahun 2017 hubungan kedua 

negara mengalami redireksi kebijakan luar negeri mengarah pada kerjasama dan kepentingan 

ekonomi. 

Dalam perubahan kebijakan luar negeri, terdapat faktor pendorong terjadinya perubahan. 

Faktor pendorong tersebut bisa berasal dari faktor domestik maupun internasional. Kedua 

faktor tersebut dibagi dua lagi, yaitu dalam bentuk ekonomi dan politis. Faktor ekonomi 

internasional dapat dilihat dari adanya perubahan dalam perkembangan transaksi internasional, 

dan kondisi intitusional dalam mengatur transaksi-transaksi tersebut (Gustavsson, 1999: 83). 

Dalam analisis ini dijelaskan kerjasama-kerjasama dalam berbagai bidang Denmark dan 

Indonesia serta nilai ekonomi dibalik kerjasama tersebut. Berdasarkan dari data tersebut 

diperlihakan sebagai perkembangan transaksi internasional Denmark dan Indonesia. 

Sedangkan kondisi institusional yang mengatur transaksi tersebut merupakan Indonesia yang 

dilihat dari kapabilitasnya sebagai Emerging Economy yang menjadi pembuktian apakah faktor 

tersebut juga yang menjadi pertimbangan perubahan kebijakan luar negeri Denmark ke 

Indonesia. 

Menambahkan analisis bab sebelumnya mengenai jenis perubahan kebijakan luar negeri, 

Dalam bab ini terdapat data yang memperkuat analisis tersebut sebagai berikut. Perubahan 

kebijakan luar negeri Denmark dalam skala tujuan terhadap Indonesia pada tahun 2017 dapat 

dilihat dari beberapa indikasi yang telah dijelaskan pada analisis bab sebelumnya. Indikasi 



pertama merupakan adanya kedatangan Perdana Menteri Denmark sebagai pemimpin politik 

negara, sedangkan sebelumnya pada tahun 2015 yang datang merupakan Ratu sebagai 

pemimpin simbolis Denmark. Indikasi berikutnya merupakan perubahan Indikasi kedua 

adanya perubahan perjanjian, dimana pada tahun 2015 Denmark-Indonesia mengadakan 

Deklarasi Bersama mengenai kemitraan, sedangkan pada tahun 2017 kedua negara membentuk 

Rencana Aksi Kemitraan. Selanjutnya merupakan kedatangan Perdana Menteri Denmark pada 

tahun 2017 ke Indonesia disertai dengan 11 delegasi bisnis perusahaan ternama. Serta kekuatan 

dan rincian perjanjian dimana pada Rencana Aksi kedua negara terlihat lebih berkomitmen 

untuk kerjasama berkelanjutan. 

Ekonomi Indonesia dan Pengaruh Kerjasama Bilateral dalam Perubahan 

Kebijakan Luar Negeri Denmark 

Indikasi yang mengarahkan perubahan kearah ekonomi juga dapat dilihat dari isi Deklarasi 

Bersama 2015 dibandingkan dengan isi Rencana Aksi 2017. Kerjasama dalam bidang maritim, 

transportasi, pangan, dan pertanian yang sebelumnya terpisah dari kerjasama ekonomi pada 

Deklarasi Bersama 2015. Pada Rencana Aksi 2017 kerjasama tersebut masuk dalam kerjasama 

ekonomi. Indikasi yang terakhir merupakan adanya kenaikan investasi dari Denmark sebesar 

1262 persen pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga disertai 

dengan adanya kenaikan nilai perdagangan kedua negara yang terjadi tepatnya pada akhir tahun 

2017 seperti yang dijelaskan diatas. Dimana kenaikan perdagangan tersebut sebesar 7,8 persen 

dibandingkan tahun 2016, serta kenaikan nilai perdagangan sebesar 57 persen dari kuartal 

ketiga ke kuartal ke empat tahun 2017. Serta kenaikan perdagangan tersebut merupakan 

kenaikan nilai perdagangan semenjak penurunan perdagangan dari tahun 2013. 

Dalam melihat sumber perubahan kebijakan luar negeri dalam bentuk transkasi dan institusi 

internasional, dapat dilihat melalui cara pandang Denmark terhadap Indonesia serta kebijakan 

Indonesia yang mengarahkan perubahan kebijakan luar negeri tersebut. Dalam hal transaksi, 

Denmark dan Indonesia melakukan kerjasama dalam berbagai bidang dimulai pada tahun 2015 

dikarenakan telah terdapat payung-payung hukum berupa Deklarasi Bersama dan adanya 

Momerandum Saling Pengertian kedua negara. Dalam bidang energi terbarukan dan 

lingkungan seperti yang dijelaskan diatas terdapat dua kerjasama yang menjadi fokus utama 

yaitu adanya investasi dari perusahaan Denmark dan dana hibah dalam bidang energi 

terbarukan. Equis akan menanamkan investasinya senilai 120 sampai 150 juta Dollar Amerika 

untuk pembangunan PLTB di Jeneponto Sulawesi Selatan (Detik, 2016). Dalam hal ini Equis 



melalui perusahan Vestas melakukan konstruksi pembangunan PLTB yang diperkerikan 

selesai pada tahun 2018. Selanjutnya merupakan kerjasama Denmark dengan pemerintah Jawa 

Tengah dalam PLTSa dan Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 

(PLTSa) itu ditargetkan beroperasi tahun 2018 dan mampu menghasilkan 1,3 megawatt listrik, 

dimana dalam proyek tersebut, Pemerintah Denmark memberikan dana hibah senilai Krone 

Denmark (DKK) 24,75 juta atau Rp 49,5 miliar (Detik, 2017).  

Dalam kerjasama maritim, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan terdapat beberapa kerjasama 

yang dapat digaris bawahi. Dalam bidang maritim, seperti dalam kerjasama tersebut 

pengembangan industri maritim dan infrastruktur, termasuk pembuatan kapal dengan konsep 

hijau (ramah lingkungan) dan pengembangan zona ekonomi komperhensif. Selanjutnya, 

dengan adanya forum bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 33 delegasi bisnis 

dari Denmark dan Norwegia. Dalam bidang kesehatan datanganya perusahaan Denmark Novo 

Nordisk dalam rangka kerjasama melawan diabetes. Dalam bidang pendidikan terdapat 

beberapa pertemuan antara Denmark dan instasi di Indonesia seperit Universitas Gajah Mada 

dan adanya diskusi bertema ‘Pengembangan Kapasitas Inovasi dengan Lesson 

Learned (Drivers and Barriers) di Berbagai Negara.’ 

Dari pemaparan kerjasama diatas, dapat dilihat adanya keikutsertaan perusahaan asal Denmark 

dalam kerjasamanya dengan Indonesia. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti 

dengan wakil duta besar Denmark Elsebeth Søndergaard Krone untuk Indonesia mengenai hal 

tersebut. Sejak di tandatanganinya MSP pada 2015, Denmark telah bisa membantu 

perusahaan negaranya untuk masuk pasar Indonesia (Krone, Personal Communication, 16 

Agustus 2018). Selain daripada itu, ketiga kerjasama tersebut juga memiliki nilai ekonomi 

bagi kedua negara. Hal ini semakin dipersejelas dalam Rencana Aksi Kemitraan 2017-2020 

dalam bagian ke empat mengenai kerjasama ekonomi, perdagangan, dan industry. Dimana 

bidang kemaritiman, kesehatan dan medis masuk dalam bagian tersebut. Dalam bidang 

energi terbarukan sendiri, terdapat penjelasan mengenai kerjasama proyek energi melalui 

investasi Denmark dan kemitraan B2B. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Krone: 

Denmark is one of the leading nations within green energy and sustainable 

development – and Indonesia is in need of green development. This is not just an 

investment motive for Denmark in terms of money, but also in terms of our future 

as a whole. Furthermore, Indonesia is the 4th largest country in the world, in terms 

of population – it is also a booming economy, with a rising middleclass, and as 

such it is an ideal market for Danish goods (Krone, Personal Communication, 16 

Agustus 2018). 



Dalam pernyataan tersebut wakil Duta Besar Denmark mengakui adanya faktor investasi dan 

uang dalam pengembangan energi hijau dan sustainable development. Hal tersebut semakin 

diperkuat dengan pernyataan Duta Besar Denmark untuk Indonesia pada tahun 2016 Casper 

Klynye pada saat penandatangan perjanjian suplai listrik untuk PLN pada pembangunan PLTB 

di Sulawesi Selatan. "Saya yakin proyek ini akan membuka pintu bagi lebih banyak investasi 

dalam proyek-proyek energi bersih. Perjanjian ini bisa terlaksana berkat kerjasama yang erat 

antara pemerintah Denmark dengan Pemerintah Indonesia," kata Klynye dalam kesempatan 

yang sama (Detik.com, 2016). Sedangkan dalam bidang pendidikan sendiri dapat dilihat 

mengenai kepentingan ekonomi dari pernyataan pembicara Bengt-Åke Lundvall, profesor dari 

Universitas Aalborg Denmark yang menyatakan inovasi harus ada bisnis modelnya, dan tidak 

sekedar publikasi saja. 

Sedangkan apabila perubahan luar negeri yang dilihat dari kondisi institusional, dimana dalam 

hal ini cara pandang Denmark terhadap Indonesia dapat dilihat dengan beberapa indikasi 

seperti kemampuan Indonesia dalam menarik kerjasama dengan Denmark dan pernyataan 

pejabat resmi negara Denmark mengenai kapasitas ekonomi Indonesia. Dalam hal ini dapat 

dilihat melalui kerjasama Denmark dan Indonesia melalui pembentukan MSP yang merupakan 

payung hukum dan penginiasi kerjasama. Dimana Indonesia mempermudah langkah Denmark 

untuk kerjasama, serta dengan adanya pertemuan-pertemuan di berbagai bidang seperti forum 

maritim dan pendidikan diatas yang juga merupakan langkah institusi yaitu Indonesia untuk 

melakukan kerjasama. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan petugas pemerintah yang 

bersangkutan Denmark. Pernyataan Duta Besar Denmark untuk Indonesia tahun 2014 

mengenai mengapa memilih Indonesia. Casper mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan 

negara ke empat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, kekuatan keonomi nomer 10 di 

dunia, anggota G20, jumlah penduduk muda dibawah umur 30 yang mencapai 50 persen, 

meldaknya pertumbuhan kelas menengah, angka urbanisasi yang tinggi, pertumbuhan GDP 

dan angka inflasi (Startvaekst, 2014).  Selain itu juga terdapat pernyataan dari Wakil Duta besar 

Denmark mengenai pertumbuhan Indonesia. Sekarang, ekonomi Indonesia terus tumbuh, 

standar hidup mengalami kenaikan dan kesempatan bisnis menjadi semakin besar (Krone, 

Personal Communication, 16 Agustus 2018). 

Selain dari pada itu, alasan dibalik kerjasama Denmark ke Indonesia juga didukung dengan 

adanya pertumbuhan kelas menengah. 

 Selain kesamaan menganai ketertarikan perdagangan dan politik yang 

sama, Denmark telah menjadi negara dengan dasar teknologi maju, 



dan Indonesia menjadi ekonomi yang besar dengan pertumbuhan kelas 

menengah yang menginkan infrastruktur, kesejahteraan dan keamanan 

yang lebih baik (Krone, Personal Communication, 16 Agustus 2018).  

Dalam panduan strategi kebijakan luar negeri dan keamanan Denmark tahun 2017-2018, 

menjelaskan mengenai permasalahan ekonomi dimana Denmark ingin fokus pada emerging 

economy yang menjadi penting pada beberapa tahun terkahir. Pemerintah Denmark ingin 

memperkuat diplomasi ekonomi melalui inisiatif yang menargetkan  emerging economy baru 

di Asia, Latin Amerika dan region lain (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2017: 21).  

Pernyataan pejabat resmi Denmark lainnya dapat dilihat dari penrnyataan Perdana Menteri 

Denmark ketika berkunjung ke Indonesia (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2017) 

dalam rangkah pertemuan bilateral, yang menyatakan bahwa pada tahun 2023 Indonesia akan 

menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar. “Ini akan membawa potensi yang 

besar bagi Indonesia dan membawa keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh dua negara. 

Presiden dan saya telah menyetujui meningkatkan perdagangan investasi dan melanjutkan 

penghapusan berbagai hambatan perdagangan,” kata PM Rasmussen (Kementrian Komunikasi 

dan Informatika, 2017). Selain dari pernyataan pejabat Denmark mengenai Indonesia. 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen juga menyatakan akan kepentingan 

Denmark untuk meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Asia. Denmark dalam 

beberapa tahun terakhir telah memandang penting agenda peningkatan hubungan dengan 

negara-negara Asia dan kebutuhan akan keterlibatan yang lebih aktif lagi di Asia (KBRI 

Copenhagen, 2017). Dalam hal ini, Denmark melihat Indonesia sebagai Emerging Economy 

atau Emerging Market yang menjadi alasan pendorong Denmark untuk melakukan kerjasama. 

Dimana hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan pejabat resmi Denmark diatas. 

Perubahan kebijakan luar negeri Denmark terhadap Indonesia pada tahun 2017 didorong oleh 

faktor ekonomi internasional yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut dapat dijelaskan melaui 

teori perubahan kebijakan luar negeri yang dijelaskan oleh Charles Herman (1990) telah 

dilengkapi oleh Jakob Gustavsson (1999). Gustavsson mengidentifikasi jumlah (prosedur 

perubahan kebijakan luar negeri) dari “sumber” yang dimediasi oleh “pembuat kebijakan 

individual” yang bekerja dalam “proses pembuatan kebijakan” dalam memberikan perubahan 

kebijakan (Gustavsson, 1999: 83). Dari ketiga prosedur tersebut, Gustavsson lebih jauh 

menjelaskan mengenai hasil perubahan kebijakan luar negeri yang dibagi menjadi empat level 

yaitu penyesuaian, program, tujuan, dan orientasi internasional. Dalam penelitian ini yang 

diteliti merupakan “sumber” perubahan kebijakan yang mendorong perubahan, serta level 



perubahan sebagai dampak perubahan. Kedua hal tersebut merupakan saling berhubungan 

dikarenakan sifatnya yang sebab-akibat. Peneliti menyimpulkan sumber ekonomi internasional 

Indonesia yang menarik Denmark untuk mengubah kebijakannya yang hingga mencapai level 

perubahan tujuan. 

Perubahan kebijakan luar negeri Denmark tahun 2017 pada level tujuan dapat dilihat di Bab II 

yang menjelaskan mengenai pandangan Denmark Indonesia melalui kebijakan luar negerinya 

serta indikasi-indikasi yang dijelaskan pada analisis bab tersebut. Pandangan Denmark melalui 

kebijakan luar negerinya dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan pejabat resmi Denmark, 

intensitas perjanjian bilateral pemerintah, serta dari pernyataan review kebijakan luar negeri 

Denmark kebijakan Denmark 2016 dan strategi kebijakan luar negeri dan keamanan Denmark 

tahun 2017-2018. Pandangan Denmark melalui intensitas perjanjian dengan Indonesia dapat 

dilihat jumlah dan jenis perjanjian dari tahun ke tahun mulai dari 2013 hingga tahun 2017. Pada 

tahun 2013 terdapat satu Momerandum Saling Penegertian (MSP) mengenai konsultasi 

bilateral antar pemerintah. Pada tahun 2015 terdapat satu Deklarasi bersama dan Empat MSP 

dengan masing-masing membahas bidang kerjasama tersendiri. Pada tahun 2016 terdapat satu 

MSP membahas dalam bidang pertanian. Pada tahun 2017 terdapat dua MSP, satu Deklarasi 

Bersama Kemitraan dan satu Rencana Aksi Kemitraan Denmark-Indonesia 2017-2020. Peneliti 

melihat jenis dan kekuatan perjanjian dimana pada tahun 2013-2016 jenis perjanjian 

merupakan MSP dan Deklarasi Bersama. Kedua perjanjian tersebut menurut peneliti sifatnya 

kurang mengikat. MSP sendiri pun sifatnya merupakan payung hukum bagi kerjasama-

kerjasama yang dibuat. Sedangkan pada tahun 2017 Rencana Aksi yang sifatnya lebih 

mengikat dan memiliki bentuk serta jalan kerjasama atau trajectory dan tujuan yang lebih jelas 

untuk tahun yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya, perubahan pada level tujuan dapat dilihat dengan adanya pernyataan-pernyataan 

resmi pemerintah Denmark baik mengenai kerjasama bilateral secara keseluruhan dan dalam 

pernyataan mengenai kerjasama-kerjasama yang dilakukan pada periode 2015-2017 yang 

menunjukkan adanya pergeseran terhadap kepentingan ekonomi. Selanjutnya hal tersebut juga 

dapat dilihat dari isi Deklarasi Bersama yang diamana terdapat kerjasama yang terbentuk dalam 

pasal tersendiri dan terpisah dengan kerjasama ekonomi. Sedangkan dalam Rencana Aksi 2017 

kerjasama tersebut yang berupa maritim, transportasi, pangan, dan pertanian. Selain dari pada 

itu, perubahan pada level tujuan ini juga dapat dilihat dengan adanya peningkatan investasi dan 

perdagangan dari Denmark pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan. Dalam bidang 

investasi, pada tahun 2017 investasi Denmark meningkat sebanyak 1262 persen dibanding 



tahun sebelumnya. Sedangkan dalam perihal perdagangan, Perdagangan Denmark dan 

Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2017 dimana sebelumnya sejak tahun 2012 

mengalami tren penurunan hingga tahun 2016. 

Selain dari intensitas kerjasama, pernyataan petugas resmi pemerintah dan strategi kebijakan 

luar negeri Denmark juga menjadi acuan dalam melihat perubahan kebijakan luar negerinya. 

Dalam review kebijakan luar negeri Denmark tahun 2016, Denmark membahas mengenai 

kerjasama dengan negara prioritas di Asia. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan review 

kebijakan luar negeri Denmark pada tahun 2016 mengenai negara prioritas kerjasama di Asia. 

Denmark seharusnya mempromosikan dan memperluas kerjasama strategis dan komperhensif 

dengan patner kunci dalam ekonomi dan politik, dalam hal ini Tiongkok, Jepang, Korea Selatan 

dan Indonesia (Ministry of Foreign Affair of Denmark, 2016: 9). Kepentingan Denmark dalam 

intensitas kerjasama dengan Indonesia berkaitan dengan faktor ekonomi juga dapat dilihat dari 

pernyataan-pernyatan pejabat resmi Denmark. Salah satu pernyataan mengenai hal tersebut 

peneliti dapat dengan metode wawancara dengan Wakil Duta Besar Denmark untuk Indonesia. 

Indonesia merupakan negara nomer empat terbesar di dunia, dalam hal populasi – hal tersebut 

juga didukung dengan perkembangan ekonomi, kenaikan kelas menengah, dan hal tersebut 

merupakan market ideal untuk barang-barang Denmark (Krone, Personal Communication, 16 

Agustus 2018). Dalam hal ini peneliti menyimpulkan perubahan terjadi pada level tujuan 

dengan indikasi-indikasi di atas. 

Perubahan kebijakan luar negeri Denmark terhadap Indonesia pada level tujuan, sumber 

perubahan kebijakan luar negeri yang terletak pada faktor ekonomi internasional yang berasal 

dari Indonesia. Pada bab III dijelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama Denmark Indonesia 

dan hubungan ekonomi kedua negara. Dalam hal ini peneliti menggunakan penjelasan 

Gustavsson (1999) yang menjelaskan mengenai faktor ekonomi internasional dapat dijelaskan 

melalui transaksi internasional dan kondisi institusional dalam mengatur transaksi-transaksi 

tersebut. Dalam hal ini, kerjasama-kerjasama Denmark dengan Indonesia dalam beberbagai 

bidang (maritim, energi terbarukan, pendidikan, dan kesehatan) dapat dilihat sebagai transaksi 

pendorong untuk mengarahkan ke perubahan tujuan Denmark ke Indonesia secara ekonomi. 

Dimana terjadinya investasi dan keterlibatan perusahan-perusahan Denmark dalam kerjasama 

bilateral. Selain daripada itu, adanya MSP sebagai payung hukum dan pertemuan kedua 

pemerintah seperti pembentukan forum-forum kerjasama berbagai bidang dapat dilihat sebagai 

faktor institusi. Dimana Indonesia memberikan jembatan bagi Denmark untuk memperkuat 

hubungan dan semakin mengarahkan hubungan kedua negara pada bidang ekonomi. Dimana 



pada setiap kerjasama dan forum yang diinisasi memiliki dan membahas nilai ekonomi bagi 

kedua negara. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan-pernyataan petugas resmi Denmark 

dan juga isi dari Rencana Aksi 2017-2020 memperkuat adanya bukti bahwa kerjasa tersebut 

harus bernilai ekonomis. Selain daripada itu, kedatangan Perdana Menteri Denmark dalam 

pertemuan bilateral Denmark-Indonesia yang disertai dengan 11 delegasi bisnis Denmark 

untuk membahas kerjasama lebih. Kerjasama-kerjasama tersebut menunjukkan adanya 

transaksi-transaksi internasional dengan Indonesia yang mengarahkan kebijakan Denmark 

yang dulunya bersifat umum pada 2015 berubah lebih condong ke arah ekonomi pada tahun 

2017.  

Perubahan kebijakan luar negeri berdasarkan sumber ekonomi kondisi institusional dimana 

Denmark melihat cara pandang Indonesia sebagai emerging economy dan ketertarikan 

Denmark dalam memasuki pasar emerging economy. Dalam panduan strategi kebijakan luar 

negeri dan keamanan Denmark tahun 2017-2018, menjelaskan mengenai permasalahan 

ekonomi dimana Denmark ingin fokus pada emerging economy yang menjadi penting pada 

beberapa tahun terkahir. Pemerintah Denmark ingin memperkuat diplomasi ekonomi melalui 

inisiatif yang menargetkan emerging economy baru di Asia, Latin Amerika dan region lain 

(Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2017: 21). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan 

Wakil Duta Besar Denmark untu Indonesia mengenai keinginan Denmark dalam mengejar 

emerging economy. Denmark telah menjadi negara dengan dasar teknologi maju, dan 

Indonesia menjadi ekonomi yang besar dengan pertumbuhan kelas menengah yang 

menginkan infrastruktur, kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik (Krone, Personal 

Communication, 16 Agustus 2018). Pernyataan pejabat resmi Denmark lainnya dapat dilihat 

dari penrnyataan Perdana Menteri Denmark ketika berkunjung ke Indonesia (Kementrian 

Komunikasi dan Informatika, 2017) dalam rangkah pertemuan bilateral, yang menyatakan 

bahwa pada tahun 2023 Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan perekonomian 

terbesar. “Ini akan membawa potensi yang besar bagi Indonesia dan membawa keunggulan 

yang bisa dimanfaatkan oleh dua negara. Presiden dan saya telah menyetujui meningkatkan 

perdagangan investasi dan melanjutkan penghapusan berbagai hambatan perdagangan,” kata 

PM Rasmussen (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2017). 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Denmark terhadap 

Indonesia pada tahun 2017 dipengaruhi oleh sumber ekonomi internasioal yang berasal dari 



Indonesia. Sesusai yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya yang dapat disimpulkan 

adanya faktor-faktor seperti bentuk-bentuk kerjasama yang mengarah ke nilai ekonomi. Hal 

tersebut diperkuat dengan cara pandang Denmark melalui kebijakan-kebijakan seperti 

pembuatan MSP dan Rencana Aksi Kemitraan dengan Indonesia. Selanjutnya juga didukung 

dengan adanya pernyataan mengenai pentingnya emerging economy dalam pengembangan 

kerjasama dengan Denmark. Dari semua kesimpulan tersebut bukan berarti alasan ekonomi 

internasional yang berasal dari Indonesia menjadi satu-satunya alasan perubahan kebijakan luar 

negeri Denmark. Terdapat variable-variable lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

perubahan kebijakan luar negeri Denmark terhadap Indonesai pada tahun 2017. 
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