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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Republik Indonesia dan Britania Raya merupakan dua negara yang memiliki 

perbedaan secara geografis. Republik Indonesia merupakan negara yang terletak di 

Asia Tenggara sedangkan, Britania Raya adalah negara yang terletak di benua Eropa. 

Indonesia sebagai negara berkembang, pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor 

yang dapat memajukan bangsa Indonesia melalui inovasi-inovasi baru terhadap 

berbagai bidang. Maka dari itu, pendidikan tinggi dianggap penting bagi Indonesia 

sebagai bentuk perkembangan dan menjadi salah satu instrumen untuk terus 

mengembangkan dan memajukan Indonesia.  

Pendidikan tinggi di mata Indonesia adalah penting karena dapat menjadi 

indikator kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Melalui 

pendidikan tinggi kemampuan serta pengetahuan seseorang akan jauh lebih kompeten 

dibandingkan dengan seseorang yang tidak menjalani pendidikan tinggi. Menurut 

Menteri Keuangan Sri Mulyani, peranan pendidikan tinggi di Indonesia merupakan 

kunci dan sangat vital dalam menentukan kemampuan bangsa Indonesia untuk terus 
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mencapai kemajuan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.1 

Maka dari itu, peranan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi semakin penting 

dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia  

Pendidikan tinggi pada umumnya dapat diteruskan setelah tamat SMA 

(Sekolah Menengah Atas). Jenis-jenis pendidikan tinggi di Indonesia meliputi 

Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi.2 Menurut Buku 

Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia, pada tahun 2014 terdapat 6.118.733 

mahasiswa yang terdaftar baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta,3 sedangkan 

pada tahun 2017 terdapat 6.924.511 mahasiswa yang terdaftar baik di perguruan 

tinggi negeri maupun swasta. Angka tersebut menunjukkan bahwa, selama 4 tahun 

terakhir mahasiswa yang terdaftar melanjutkan pendidikan tinggi hanya mengalami 

sedikit peningkatan.4 Salah satu hambatan bagi masyarakat Indonesia untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah faktor ekonomi. Biaya 

untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi tidaklah murah. Namun, 

pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting yang dapat memberi kontribusi 

                                                
1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Indonesia,” 

melalui https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pentingnya-pendidikan-tinggi-bagi-indonesia/ , 

diakses pada tanggal 24 April 2018. 
2 Youthmanual, “Mengenal Jenis-Jenis Pendidikan Tinggi Dan Perguruan Tinggi Di Indonesia,” 

melalui https://www.youthmanual.com/post/panduan-persiapan-kuliah/panduan-memilih-

kampus/mengenal-jenis-jenis-pendidikan-tinggi-dan-perguruan-tinggi-di-indonesia , diakses pada 

tanggal 20 Juni 2019. 
3 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Statistik Pendidikan Tinggi 

2014/2015, Jakarta: PDDIKTI Kemenristekdikti, hal. 34, melalui https://www.ristekdikti.go.id/wp-

content/uploads/2016/11/E-Book-Statistik-Pendidikan-Tinggi-2014-2015-revisi.pdf diakses pada 

tanggal 24 September 2018. 
4 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Statistik Pendidikan Tinggi 

2017, Jakarta: PDDIKTI Kemenristekdikti, hal. 80, melalui http://kopertis3.or.id/v5/wp-

content/uploads/Buku-Statistik-Pendidikan-Tinggi-2017.pdf diakses pada tanggal 21 September 2018. 
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untuk majunya bangsa Indonesia. Pada tahun 2014, era pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono ingin meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan 

tinggi dengan memberikan penambahan anggaran sebagai bentuk pemenuhan amanat 

UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional yaitu mengalokasikan anggaran 

pendidikan sebesar 20% dari belanja negara.5 Atas dasar tersebut, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono menginisiasikan dibentuknya lembaga untuk membuat 

program beasiswa terhadap kaum pelajar yang hendak melanjutkan studi ke 

pendidikan tinggi. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) merupakan salah 

satu hasil dari inisiasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang direalisasikan pada 

tahun 2016 sebagai tahun didirikannya LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).  

Republik Indonesia dan Britania Raya mengharapkan adanya hasil dari bentuk 

kerja sama ini dan akan sangat baik jika berdampak kepada sumber daya manusia 

Indonesia dan pengembangan riset dan teknologi Britania Raya. Karena, salah satu 

tujuan dari bentuk kerja sama ini adalah mempererat hubungan kenegaraan antara 

Republik Indonesia dengan Britania Raya melalui kerja sama bidang pendidikan 

tinggi.  

Topik ini penting untuk diteliti karena terbatasnya atau sedikitnya artikel atau 

jurnal yang meneliti tentang topik ini, khususnya yang membahas keterkaitan antara 

lembaga pendidikan pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kerja sama 

bilateral dengan Britania Raya pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Selain itu, topik 

                                                
5 Indra Winarno, “SBY Tambah Anggaran, Partisipasi Pendidikan Meningkat,” melalui 

https://news.detik.com/berita/d-2715078/sby-tambah-anggaran-partisipasi-pendidikan-meningkat , 

diakses pada tanggal 20 Juni 2019. 
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ini juga dapat dikaji kembali oleh pembaca dan alumni-alumni mahasiswa lulusan 

Universitas di Britania Raya.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dalam kerja sama ini, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik 

Indonesia dengan Pemerintah Britania Raya adalah pendidikan tinggi. Dalam kerja 

sama ini, diharapkan akan adanya keuntungan bagi kedua belah pihak.    

 Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka 

didapati beberapa masalah untuk diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa bentuk implementasi dari kerja sama pendidikan tinggi Republik 

Indonesia dan Britania raya?  

2. Apa kepentingan nasional dibalik kerja sama bidang pendidikan tinggi antara 

Republik Indonesia dengan Britania Raya? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan 

dari pelaksanaan penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mengetahui alasan-alasan dalam melakukan kerja sama di bidang pendidikan 

tinggi antara Republik Indonesia dan Britania Raya.  

2. Mengetahui implementasi atau kesepakatan yang telah dijalani oleh Republik 

Indonesia dan Britania Raya.  



 5 

3. Mendapatkan gambaran tentang kepentingan apa saja dibalik kerja sama 

bidang pendidikan tinggi antara Republik Indonesia dan Britania Raya. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

 Dari penjelasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa 

kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berguna untuk para peneliti dan diharapkan bahwa penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta menjadi bahan pembanding untuk 

penelitian yang memiliki topik serupa atau hampir menyerupai agar dapat 

kembali dikembangkan berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada dari 

penelitian ini. 

2. Penelitian ini berguna untuk para akademisi dan diharapkan bahwa penelitian 

ini agar dapat berguna menjadi bahan referensi bagi para akademisi untuk 

mengetahui alur perkembangan hubungan bilateral antara Republik Indonesia 

dengan Britania Raya berikut faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kerja sama ini.  

3. Penelitian ini berguna untuk masyarakat sosial dengan harapan dapat 

memberikan informasi serta memberi wawasan tambahan bagi para pembaca 

sehingga dapat mengetahui informasi terkini perihal kerja sama bilateral yang 

terjadi antara kedua negara dan mendapatkan manfaat dari program kerja 

sama yang dilaksanakan tersebut. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 Seluruh pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan teratur 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penyusunan dan 

pembahasan secara sistematis ini ialah diharapkan agar pembaca lebih mudah 

mengerti, menyimak, dan memahami setiap penjelasan dari penelitian ini. Selain itu, 

kesesuaian sistematika penulisan dengan aturan yang berlaku akan menghasilkan 

format penelitian yang seragam dengan para peneliti lainnya. Sistematika penulisan 

yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab I merupakan bagian utama yang berisikan pendahuluan dimulai dari 

ruang lingkup kajian penelitian yang akan dibahas sampai dengan sistematika 

penulisan penelitian. Pada bagian ini merupakan beberapa uraian-uraian mendasar 

seperti, latar belakang pemilihan topik serta judul penelitian, rumusan masalah yang 

nantinya akan dikaji lebih dalam, tujuan-tujuan akhir yang dapat dicapai dari 

penelitian, serta kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian, terakhir 

adalah sistematika penulisan dan penyusunan data dalam penelitian. 

 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

 Bab II berisikan tentang landasan teori serta konsep-konsep yang digunakan 

dalam menunjang penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teori neoliberalisme. 

Sedangkan konsep yang digunakan adalah hubungan bilateral, diplomasi, dan 
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kepentingan nasional. Penjelasan mengenai teori dan konsep lebih jauh dapat 

membantu pemahaman menganalisa dan menjawab rumusan masalah dalam kajian 

penelitian yang berdasarkan landasan teoritis. Pada bab ini, tinjauan kepustakaan juga 

merupakan hal penting selain penjelasan lebih lanjut mengenai teori serta konsep-

konsep yang digunakan dalam kajian penelitian ini. Tinjauan kepustakaan yang 

digunakan tentunya memiliki relevansi serta keterkaitan dengan hal-hal yang penting 

dalam penelitian ini, yaitu tentang hubungan kerja sama bilateral yang dijalin antara 

Republik Indonesia dengan Britania Raya dan kepentingan politik dibalik terjalinnya 

kerja sama antara kedua negara ini. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab III berisikan uraian tentang rancangan penelitian, metode-metode 

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan oleh 

penulis dalam melakukan kajian penelitian. Di dalamnya terdapat penjelasan-

penjelasan mengenai proses peneliti dalam melakukan analisis serta pengolahan data 

sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Hal-hal yang dijelaskan pada bagian ini antara 

lain definisi operasional, metode apa saja yang digunakan dalam penelitian, jenis-

jenis data yang akan didapat, dan penjelasan mengenai cara-cara menganalisis data 

yang telah dikumpulkan oleh penulis. Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberi 

kemudahan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian yang berdasarkan pada 

studi kepustakaan. Terdapat juga penjelasan proses peneliti dalam menganalisa dan 

pengolahan data hingga menjadi sebuah karya ilmiah.  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab IV diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi latar 

belakang terjadinya kerja sama bilateral antara negara Republik Indonesia dengan 

Britania Raya. Bab ini merupakan bagian yang paling penting dan menjadi inti dari 

penelitian, karena di dalamnya terdapat bentuk penjelasan mengenai objek yang 

diteliti. Bagian ini dilakukan analisis secara mendalam untuk memperoleh jawaban 

dari rumusan masalah dalam penelitian.  

 

BAB V PENUTUP 

 Bab V merupakan tahapan akhir dari kajian penelitian yang di dalamnya 

terdapat uraian tentang pokok-pokok kesimpulan serta mengandung saran yang ada 

kaitannya dengan objek kajian yang diteliti. Pada bab ini, kesimpulan akan diambil 

dari hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Adanya 

saran berupa masukan yang diberikan penulis mengenai objek kajian penelitian dan 

hal yang berkaitan di dalamnya yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 


