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Pendahuluan  
Salah satu permasalahan yang penting dan mendesak di Indonesia adalah 

pendidikan. Beberapa tahun lalu, akibat penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, data 

terkait pendidikan di dalam negeri dapat dikatakan memprihatinkan. Dibuktikan pada 

tahun 2018, jumlah pemuda Indonesia usia 15-24 yang mengikuti pendidikan atau 

pelatihan baru mencapai 48,7% d sebanyak 20% remaja Indonesia berusia antara 15 dan 

19 tahun tidak bersekolah, bekerja atau menerima pelatihan (UNICEF, 2020). Hal ini 

dipicu oleh berbagai hal, seperti kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban 

pendidikan, rendahnya faktor ekonomi yang mengakibatkan tidak memenuhi kebutuhan 

pendidikan sehingga sulit untuk meciptakan daya saing dengan negara-negara lain.  

Fakta terkait pendidikan tidak sebanding dengan pentingnya pendidikan bagi 

Indonesia. Pendidikan merupakan proses perantara bagi pembangunan semua sektor 

pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pembangunan pendidikan mencakup empat 

aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam konteks sosial, pendidikan 

mampu melahirkan manusia yang mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat 

dan mendorong akselerasi mobilitas masyarakat yang bermuara pada terbentuknya 

bentuk-bentuk sosial baru. Bentuk sosial baru berupa organisasi, komunitas, dan 

perkumpulan komunitas. Pada aspek budaya, pendidikan mampu menciptakan norma dan 

nilai sosial manusia, serta menanamkan semangat dalam masyarakat. Dengan cara ini, 

masyarakat memiliki rasa toleransi yang tinggi dan menghormati keragaman budaya dan 

agama masyarakat lainnya. Aspek ekonomi pendidikan mampu melahirkan masyarakat 

yang cerdas dan andal sebagai penggerak pembangunan ekonomi negara. Pada tataran 

politik, pendidikan dapat menjadikan manusia sebagai warga negara yang baik dan 

memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang hak dan kewajibannya sebagai 

masyarakat. 

Indonesia sudah memiliki hubungan kerja sama dengan Australia sejak awal 

kemerdekaannya. Hal ini dibuktikan dengan dukungan dan pengakuan kedaulatan 

Australia pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mana hubungan ini 

semakin berkembang. Pada tahun 2010 terdapat kunjungan yang dilakukan secara berkala 

oleh kedua negara, Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh SBY sebagai Presiden dan 
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Australia dipelopori oleh perdana menteri yaitu Julia Gillard membahas 28 poin 

kerjasama, salah satunya kerjasama dalam peningkatan pendidikan di masing-masing 

negara. Pemerintah Indonesia dan Australia telah merancangkan suatu prorgam 

pembangunan pendidikan dalam rangka untuk pembangunan Internasional dengan badan 

Australia atau Australian Agency for International Development (AusAID) yang telah 

melakukan konsultasi dengan DPN (Departemen Pendidikan Nasional), Depag 

(Departemen Agama), Depkeu (Departemen Keuangan), dan Bappenas (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional) guna membangun rencana strategis untuk 

mencapai prioritas utama yaitu peningkatan akses pada pendidikan dasar, kualitas, 

standar, penguatan tata kelola pendidikan serta mekanisme akuntabilitas. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan pembangunan 

pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan pada Tahun 2010-2014 dan pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pada tahun 2005-2025, dalam hal ini Kementrian 

Pendidikan Nasional telah (Kemdiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan 

Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) pada 2005-2025. Hal ini telah tertuang 

pada Permendiknas No 32 Tahun 2005 yang mengatur pada Rencana Strategis atau 

disebut dengan Renstra Kemendiknas pada tahun 2005 hingga 2009 (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2007). 

Penelitian ini dibuat untuk memahami dan melihat bagaimana efektivitas 

hubungan kerjasama Indonesia-Australia melalui program AusAID di sektor pendidikan 

era Jokowi pada tahun 2014-2019. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi bacaan untuk penulisan makalah, jurnal, dan laporan terkait hubungan bilateral 

antara Indonesia dan Australia pada sektor pendidikan, khususnya bagi peminat isu-isu 

Hubungan Internasional dalam Kerjasama Internasional. 

 


