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BAB I 

PENDAHULUAN 
 Pada bab pendahuluan, peneliti menjelaskan tentang latar belakang dari 

penelitian ini, apa yang menjadi rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, 

kegunaan dari penelitian dan sistematika penelitian. Dalam latar belakang, peneliti 

menjelaskan apa yang menjadi alasan pemilihan topik ini, dan latar belakang dari 

hubungan Indonesia dan Amerika Serikat (AS), bagaimana kemitraan 

komprehensif Indonesia – AS itu di prakarsai, serta secara singkat mendeskripsikan 

peran United States for International Development (USAID) dalam kemitraan 

komprehensif Indonesia dan AS dalam bidang pendidikan. 

1.1 Latar Belakang  

 Hubungan bilateral Indonesia dan AS merupakan hubungan bilateral yang 

sudah cukup lama dibentuk dan dilaksanakan oleh Indonesia dan AS. Jika dilihat 

dari latar belakang kedua negara ini, Indonesia dan AS merupakan negara yang 

dikenal menganut paham demokrasi. Kedua negara ini merupakan negara-negara 

demokrasi dengan jumlah populasi terbesar di dunia setelah India. Indonesia dan 

AS menganut paham ataupun konsep demokrasi. Indonesia memiliki moto 

“Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu”, dan AS 

memiliki moto “E Pluribus Unum”, yang berarti “dari banyak menjadi satu”. 

Kedua negara ini memiliki paham demokrasi yang memiliki dasar yang sama, yaitu 

mengutamakan persatuan dan kesatuan masyarakatnya. 
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Hubungan diplomatik Indonesia dan AS resmi dibuka pada 28 Desember 

1949 dan pada saat ini dalam tahapan Strategic Partnership. Ini merupakan tahapan 

berarti bagi Indonesia dan AS yang memiliki tujuan bersama-sama untuk berbagi 

tanggung jawab mencari solusi terhadap tantangan dan masalah yang terjadi dalam 

dunia global, dan pada saat yang bersamaan kedua negara berupaya meningkatkan 

kerja sama strategis (Kemlu, Kemlu.go.id, 2019). Terhitung dari tahun 1949 hingga 

2019, hubungan diplomatik Indonesia dan AS tercatat sudah memasuki tahun ke-

70. 

Atas dasar hubungan diplomatik yang sudah lama dilakukan oleh Indonesia 

dan AS, maka kedua negara ini sepakat untuk melanjutkan kerja sama dan 

memperkuat kerja sama dalam berbagai aspek dan bidang. Kemitraan komprehensif 

Indonesia – AS adalah salah satu hal yang dilakukan untuk mewujudkan kerja sama 

bilateral Indonesia – AS, yang ditandatangani pada 9 november 2010 oleh Presiden 

Barack Obama yang sering dipanggil dengan sebutan Obama dan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono atau yang dikenal dengan SBY. 

Kemitraan komprehensif Indonesia ini meliputi beberapa bidang kerjasama, yaitu 

bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan, politik dan keamanan, serta sosial 

budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama kemitraan ini 

diwujudkan dalam sebuah dokumen strategi kerjasama antara Indonesia dan AS 

yaitu dalam Country Pertnership Strategy. Tujuan dari dokumen strategis ini adalah 

sebuah bentuk kerjasama untuk menyalurkan bantuan dan prisip arahan (guide 

principal) dan ini menjadi fokus dan prioritas dari kemitraan komprehensif 

Indonesia – AS. Dokumen ini berisi cakupan program, cakupan geografis, dan 
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periode bantuan yang merupakan bagian dari kemitraan komprehensif. Indonesia 

telah menyusun dokumen strategis yaitu dokumen strategis Indonesia – AS 2009 – 

2014 (BAPPENAS, 2015). 

Kemitraan yang dibentuk antara Indonesia dan AS, pastinya sangat 

memiliki arti penting bagi kedua negara ini, pada dasarnya Indonesia dan AS saling 

membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bagi AS, Indonesia juga dapat 

memainkan peran sebagai “jembatan” antara dunia barat dan dunia islam. Indonesia 

juga diperlukan dalam meningkatkan people to people contact melalui pemanfaatan 

potensi sektor pendidikan dan pariwisata secara maksimal serta meningkatkan kerja 

sama bagi solusi isu-isu perubahan iklim.  

AS penting bagi Indonesia karena AS banyak memberikan investasi, hibah 

dan pinjaman dana untuk Indonesia, hal ini sangat membantu perekonomian dan 

pembangunan di Indonesia. Kemitraan ini tidak terlepas dari kepentingan nasional 

Indonesia dan AS. AS sangat membutuhkan dukungan Indonesia dalam upaya 

mempromosikan demokrasi, perdamaian dunia, toleransi beragama dan supermasi 

hukum ke berbagai negara. Indonesia merupakan negara islam yang dikenal 

majemuk dan memiliki tingkat toleransi tinggi antar umat beragama, dan Indonesia 

merupakan negara yang bisa menjadi contoh untuk mengimplementasikan 

demokrasi dengan toleransi antar umat beragama.  

Untuk mengimbangi pengaruh China di Kawasan Asia, AS membutuhkan 

Indonesia dalam bidang pertahanan. Dengan hal ini kemitraan komprehensif 

semakin jelas memperlihatkan posisi Indonesia. Letak Indonesia yang strategis 
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yang diapit oleh dua samudera, membuat Indonesia sangat dibutuhkan AS untuk 

mendukung kepentingan militernya. 

Dalam bidang ekonomi, Indonesia adalah salah satu pasar terpenting bagi 

AS, karena jumlah penduduknya lebih dari 250 juta jiwa. Saat ini produk dari China 

menguasasi pasar di Asia, termasuk juga menguasai pasar Indonesia. Untuk 

memenangkan pasar Indonesia, AS harus menjalin hubungan perdagangan yang 

baik dan menguntungkan dengan Indonesia, dengan harapan pasar Indonesia yang 

diakuasai oleh China bisa diambil alih oleh AS.  

Sedangkan bagi Indonesia, AS memiliki arti penting bagi perkembangan 

negara ini. Dalam bidang ekonomi, telah tercatat semenjak tahun 2004-2012 

Investasi AS di Indonesia mencapai US$ 65 miliar. AS juga menjadi investor asing 

terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai investasi US$2,4 miliar pada tahun 2013. 

Investasi yang diberikan oleh AS sangat memberikan dampak positif bagi 

pertumbuhan perekenomian Indonesia, dan hal tersebut banyak menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.  

Di bidang pertahanan AS membutuhkan Indonesia. Indonesia penting bagi 

AS, karena Indonesia memiliki pengaruh yang besar dikawasan Asia tenggara, 

terutama dengan negara-negara ASEAN. Indonesia dibutuhkan AS, untuk 

menghadapai  kegaresifan China dalam masalah Laut China Selatan. China dan 

negara-negara ASEAN lainnya seperti Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam 

mengklaim kepulaun Spartly. AS menilai kegrasifan China dengan meningkatkan 

jumlah anggota militernya dinilai akan membahayakan perdamaian di kawasan 

Asia tenggara. Oleh sebab itu AS sangat membutuhkan dukungan Indonesia  dalam 
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upaya menjaga perdamaian di Kawasan Asia Tenggara. Disisi lain dalam 

perkembangannya, perubahaan arah kebijakan luar negeri AS membuka peluang 

bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang militer. (Okezone, 

Kemitraan Komprehensif Indonesia - AS, 2010). 

Indonesia dalam bidang pertahanan mendapatkan keuntungan dari AS. 

Terhitung dari tahun 2010, Indonesia dan AS sudah 25 kali mengadakan pelatihan 

TNI dan militer AS bersama. Indonesia mendapatkan 24 pesawat F-16 secara gratis 

melalui Excess Defense Articles. Indonesia juga dapat membeli helicopter Apache 

milik AS sesuai dengan keputusan Kongers AS.  

AS sangat penting bagi Indonesia dalam bidang pendidikan, dikarenakan 

adanya kepentingan Indonesia dalam mengakses teknologi dan pendidikan dari AS, 

guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Kerja sama riset 

juga memberikan keuntungan bagi Indonesia, dalam hal ini Indonesia semakin 

mudah mengikuti program “twinning”, mahasiswa Indonesia bisa menyelesaikan 

program studinya selama dua tahun di Indonesia dan kemudian dilanjutkan selama 

dua tahun di AS. 

Indonesia sangat menyadari arti penting dari negara AS, oleh karena itu 

Presiden Joko Widodo melakukan banyak upaya dalam hal penguatan kerja sama 

dalam kemitraan komprehensif yang dibentuk Indonesia dan AS. Banyak hal yang 

disepakati antara Indonesia dan AS dalam kemitraan komprehensif khususnya 

dalam bidang pedidikan, ada banyak kerjasama baru yang dilakukan untuk 

mendukung pendidikan Indonesia, mulai dari pertukaran pelajar, penerimaan 

mahasiswa baru di AS setiap tahunnya dan lain sebagainya.  
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Dalam bidang pendidikan, Indonesia mendapat dukungan penuh dari AS. 

Ada banyak bentuk bantuan dan kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia dan AS, 

hal ini sebagai upaya untuk membantu pertumbuhan pendidikan di Indonesia. 

Indonesia dan AS melalui kemitraan komprehensif yang dibentuk pada 2010, telah 

melahirkan banyak program-program yang membantu masyarakat Indonesia untuk 

mendapatkan pendidikan dan beasiswa di AS. Bantuan AS tidak hanya berhenti 

hanya disitu saja, AS juga tercatat menyumbangkan dana bantuan kepada Indonesia 

untuk meningkatkan program pendidikan tingkat tinggi, melalui bantuan dana yang 

diberikan keberbagai universitas dan perguruan tinggi di Indonesia.  

Kerjasama kemitraan komprehensif dalam bidang pendidikan juga 

dilakukan melalui lembaga USAID. Dalam bidang pendidikan melalui program 

USAID, Indonesia ingin mencapai kepentingan nasionalnya, hal tersebut 

merupakan cita-cita Indonesia yang tertuang di dalam undang-undang dasar tahun 

1945 Republik Indonesia pada alinea ke empat. Untuk itu kemitraan ini melalui 

program USAID yang ada di Indonesia dapat mewujudkan cita-cita negara 

Indonesia dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pendidikan adalah prioritas penting Indonesia dan AS dalam kemitraan 

komprehensif ini. AS sepakat memberikan fasilitas dan kerjasama kepada institusi 

pendidikan melalui tingkat universitas bagi Indonesia dan AS. Higher Education 

Leadership and Management (HELM) USAID, adalah program kerjasama antara 

Indonesia dan AS melalui USAID dan Kemristekdikti. Indonesia mendapatkan 

bantuan dana senilai US$19 juta, dalam upaya peningkatan kinerja 50 Intitusi 

pendidikan di Indonesia. Tujuan dari HELM USAID adalah untuk meningkatkan 
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ketrampilan masyarakat Indonesia dalam bidang kepemimpinan, administrasi, 

penjaminan mutu, tata kelolah keuangan, dan penelitian, dengan tujuan untuk 

menyediakan pendidikan berkelas dunia di Indonesia dan bantuan ini telah 

disalurkan dari tahun 2011 hingga 2016. (Embbasy, 2016). 

USAID adalah lembaga yang sudah ada di Indonesia, dan dipilih oleh AS, 

sebagai salah satu lembaga yang menyalurkan bantuan yang menjadi cakupan 

kemitraan komprehensif Indonesia – AS. Ada banyak program yang sudah 

dijalankan USAID di Indonesia termasuk dalam bidang pendidikan. Setelah 

menjanlakan program kemitraan komprehensif di Indonesia, USAID membawa 

perubahan pada pendidikan di Indonesia. Ada banyak sekolah, perguruaan tinggi, 

guru, dosen serta siswa-siswi dan mahasiswa-mahsiswi yang mendapatkan bantuan 

melalui program PRIORITAS dan HELM USAID di Indonesia. Hal ini terbukti 

dari beberapa perubahan yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia, ada 

banyak universitas yang menjadi mitra USAID yang mendapatkan akreditas.  

 Dengan latar berlakang diatas, peneliti fokus kepada kemitraan 

komprehensif Indonesia – AS melalui peran USAID dalam bidang pendidikan. 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana keterlibatan USAID dalam kemitraan 

komprehensif Indonesia - AS, khususnya dalam bidang pendidikan dan ini menjadi 

alasan peneliti memilih topik ini. Bantuan program pendidikan adalah salah satu 

yang mendapatkan bantuan terbesar dari AS, melalui kemitraan komprehensif 

Indonesia – AS. USAID sudah ada sebelum kemitraan ini dibentuk, lembaga ini 

semakin diperkuat melalui kemitraan komprehensif guna mencapai tujuan USAID 
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di Indonesia yaitu memberantas kemiskinan ekstrem, mensejahterahkan dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. 

1.2  Rumusan Masalah 

Penelitian ini membahas mengenai Peran USAID dalam Kemitraan 

Komprehensif  Indonesia - Amerika Serikat dalam Bidang Pendidikan. Pendidikan  

adalah salah satu bidang dalam kerjasama kemitraan ini dan sudah terbukti berjalan 

melalui  USAID, oleh sebab itu, penulis mengajukan pertanyaan :  

1) Bagaimana penerapan kemitraan komprehensif dalam bidang pendidikan di 

Indonesia melalui USAID?  

2) Bagaimana kerjasama internasional melalui kemitraan komprehensif 

Indonesia – Amerika Serikat, mampu memperkuat hubungan bilateral 

Indonesia dan Amerika Serikat?  

1.3 Tujuan Penelitian  

 Dengan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahuai bagaimana kemitraan komprehensif dapat memperkuat 

hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan lainnya adalah untuk 

menggambarkan bagaimana peran USAID dalam kemitraan komprehensif dalam 

bidang pendidikan ini di Indonesia. Indonesia begitu penting bagi AS, dan AS juga 

merupakan negara yang sangat membantu Indonesia dalam berbagai aspek. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Dengan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi 

pengembangan studi Hubungan Internasional. Sesuai dengan tujuan dari penelitian 
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ini, peneliti berharap agar isu yang diangkat, bisa memberikan gambaran baru 

mengenai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. 

 Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa kemitraan 

komprehensif yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat adalah suatu 

gambaran yang menujukkan bahwa kedua negara ini, memang saling tergantung, 

dan memiliki kepentingan dari masing-masing negara, dan hasil penelitian ini bisa 

menambah wawasan bagi para peneliti hubungan internasional lainnya.  

 Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan juga 

menjadi sebuah wawasan bagi masyarakat Indonesia yang sedang fokus pada 

pendidikan ilmu hubungan internasional, khususnya bagi mereka yang ingin 

mengetahui kerjasama kemitraan dalam bidang pendidikan yang dibentuk oleh 

Indonesia dan AS.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk membantu memahami setiap pokok bahasan yang ada dalam 

penelitian ini, maka peneliti akan menjelasakan setiap masing-masing pokok 

bahasan yang disusun kedalam lima bab, yaitu:  

 

BAB I  Pendahuluan  

 Pada bab pendahuluan, peneliti akan menjelaskan mengenai alasan peneliti 

memilih topik, yang tertuang dalam latar belakang. Pada bab pendahulaun ini, 

peneliti akan menjelaskan mengenai rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan sistemastika penulisan pada penelitian ini.  
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BAB II Kerangka Berpikir  

 Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai kerangka berpikir dan literatur-

literatur yang peneliti gunakan. Pada bab ini ada tinjauan pustaka, yang kemudian 

akan dilanjutkan pada penjelasan mengenai teori - teori dan juga konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini. Teori – teori dan konsep tersebut merupakan hal 

yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini. Dalam bab kerangka 

berpikir ini, peneliti akan menjelasakan teori dan konsep liberalisme, kerja sama 

internasional, diplomasi, kebijakan luar negeri dan soft power. 

 

BAB III Metode Penelitian  

 Pada bab metode penelitian, peneliti menjelaskan tiga hal yaitu pendekatan 

penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis 

deskriptif, kemudian menjelaskan tehnik pengumpulan data, yang menggunakan 

metode studi pustaka dan metode berbasis internet. Pada bab ini juga membahas 

mengenai tehnik pengolahan data, pengumpulan data dan penyajian data. 

 

BAB IV Pembahasan  

 Pada bab pembahasan, peneliti menjelaskan mengenai hasil dari penelitian 

yang dibagi dalam beberapa subbab. Pada subbab-subbab yang ada, peneliti 

membahas bagaimana kemitraan komprehensif Indonesia Amerika Serikat 

terbentuk, bagaimana kemitraan ini bisa memperkuat hubungan Indonesia dan AS, 

kemudian membahas mengenai kerjasama yang dilakukan dalam pendidikan 
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melalui program USAID, dan bagaimana penerapan USAID dalam bidang 

pendidikan di Indonesia.  

Dalam penjelasan mengenai kerjasama kemitraan dalam pendidikan melalui 

USAID, peneliti akan menjelaskan apa saja yang menjadi cakupan kerjasama dalam 

bidang pendidikan yang dilakukan oleh kedua negara ini, kemudian penjelasan 

lebih detail, sejauh apa bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia, dan sebesar apa 

keuntungan bantuan tersebut bagi Indonesia, dan apa dampak positifnya bagi 

perkembangan pendidikan di Indonesia, dan peneliti menjelaskan bagaimana 

penerapan program USAID di bidang pendidikan di Indonesia.  

 

BAB V Penutup  

 Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari penelitian ini, kemudian 

dilanjutkan dengan saran terhadap pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, 

yang mungkin diperlukan untuk upaya peningkatan dan perbaikan penelitian ini 

dimasa selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 


