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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Entitas sosial dan budaya saat ini menjadi suatu elemen penting dalam 

kebijakan luar negeri suatu negara. Karakteristiknya yang multi-dimensional 

serta menampilkan bentuknya yang menarik mampu menembus batas-batas 

ruang privat, membentuk paradigma yang positif sekaligus menjembatani gap 

dalam ruang komunikasi lintas negara. Eksistensi relasi sosial ini pada dasarnya 

telah ada sejak lama, hanya saja akibat paradigma politik internasional yang 

dulu lebih didominasi oleh usaha memahami konsep power dalam kacamata 

materil, akibatnya entitas sosial ini sedikit terlupakan.  

Jika dalam pandangan hubungan internasional sebelumnya didominasi 

oleh padangan bahwa realitas politik merupakan hal yang pasif dan logika 

berperan penting membentuk logika internal dari realitas itu sendiri tanpa 

adanya campur tangan maupun faktor kesengajaan manusia. Pandangan yang 

melibatkan faktor sosial seperti konstruktivis justru mengapresiasi dan 

merekognisi peran aktif agen atau aktor yang secara sadar membentuk realitas 

politik itu sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Nicholas Onof yang dikutip 

dalam Hadiwinata (2017) bahwa “pada dasarnya manusia (individu) ikut 

terlibat aktif dalam menciptakan realitas politik seperti peperangan, 

perdamaian, dan bahkan kondisi anarki” (hal. 274). 

Pasca perang besar seperti Perang Dunia II dan juga perang Dingin, 

eksistensi relasi sosial kemudian dianggap sebagai salah satu hal penting yang 

perlu ditingkatkan dalam melawan single story maupun prasangka yang belum 

tentu benar yang terlanjur berkembang akibat adanya gap dalam ruang interaksi 

dan komunikasi antar negara dalam pentas politik global. Usaha untuk 

mempromosikan nilai diri yang sejati dengan memberikan ruang yang lebar 

tanpa adanya atensi tertentu untuk menekan dan meradikalkan pemikiran 
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individu maupun kelompok menurut kehendak sepihak. Salah satunya adalah 

program pertukaran yang difasilitasi oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk 

mewadahi lahirnya interaksi langsung antara aktor internasional dalam level 

individu. Melalui pertemuan dengan memberikan kesempatan emas berjumpa 

dengan professional serta para pembuat kebijakan di AS, pemahaman yang 

sejati akan diperoleh mengenai bagaimana sebenarnya sistem Amerika itu 

bekerja. 

IVLP atau International Visitor Leadership Program merupakan salah 

satu program pertukaran budaya yang mendatangkan para profesional atau 

emerging leaders dari pelbagai negara, tidak terkecuali Indonesia untuk dapat 

bersama-sama saling mengembangkan wawasan dan juga memberi kesempatan 

bagi setiap peserta  untuk dapat mengalami budaya dan sistem politik AS 

melalui interaksi langsung dengan masyarakat serta belajar mengenai sistem 

sosial-budaya, politik dan ekonomi yang ada di Amerika Serikat.  

Bagi pemerintah AS, pertukaran budaya yang melibatkan para profesional 

atau emerging leaders ini adalah suatu momentum yang sangat penting dan 

harus dilaksanakan. Bahkan dalam laman American Foreign Services 

Association pada sebuah artikel (Desember 2015) Barack Obama, presiden AS 

terdahulu pernah menyatakan bahwa “Simple exchanges can break down walls 

between us, for when people come together and speak to one another and share 

a common experience, then their common humanity is revealed,”. Hal ini 

sekaligus menegaskan bahwa perjumpaan yang diwadahi oleh pemerintah AS 

bagi masyarakat asing adalah momentum untuk secara bersama dapat saling 

bertukar informasi dan berbagi perspektif, mencoba untuk menemukan 

kesamaan di mana nilai tersebut dapat dipergunakan untuk sama-sama 

membangun peradaban yang lebih inklusif di manapun para alumni berada. 

Sejak dimulai pada tahun 1940 alumni IVLP telah mencapai lebih dari 

225.000 alumnus yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Sekitar 349 orang di 

antaranya merupakan para politisi atau elit-elit politik negara yang cukup 
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terkenal seperti Nicolae Timofti (Presiden Moldova 2012-2016), Tony Blair 

(Perdana Menteri United Kingdom tahun 1997-2007), Fredrik Reinfeld 

(Perdana Menteri Swedia tahun 2006-2014), Hein Fischer (Presiden Austria 

tahun 2004-2016), Pratibha Patil (Presiden India tahun 2007-2012), Frederik 

Willem de Klerk (Presiden Afrika Selatan tahun 1989-1994), Dilma Rousseff 

(Presiden Brazil tahun 2011-2016), Julia Gillard (Perdana Menteri Australia 

tahun 2010-2013), dan lain sebagainya. Beberapa alumni IVLP asal Indonesia 

yang juga merupakan para politisi, dikutip dari (US Embassy Jakarta, 2015) di 

antaranya  adalah Abdurahman Wahid (Presiden Indonesia tahun 1999-2001), 

Megawati Soekarno Putri (Presiden Indonesia tahun 2001-2004), dan Basuki 

Tjahaya Purnama (Gubernur DKI Jakarta tahun 2014-2017).  

Menurut The US Department of State pada situs resminya (Bureau of 

Educational and Cultural Affairs) menjelaskan bahwa program ini dimulai pada 

tahun 1940 di akhir masa kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt 

dengan mendatangkan 130 jurnalis dari negara-negara Amerika Latin sebagai 

semangat keterbukaan serta upaya mempererat hubungan dengan negara-negara 

tetangga dalam kerangka “Good Neighbor Policy”. Kemudian dipatenkan pada 

tahun 1948 di era kepemimpinan Presiden Harry Truman dengan nama 

International Visitor Program (IVP) melalui Informational and Educational 

Exchange Act (Smith-Mundt Act 1948) dan dikelola oleh The US Department of 

State, Office of International Information and Cultural Affairs yang 

sebelumnya bernama the Office of War Information (OWI). Selanjutnya pada 

tahun 2004 IVP diubah menjadi IVLP atau International Visitor Leadership 

Program dan dinaungi oleh Bureau Educational and Cultural Affairs. 

Hakekatnya program ini berguna untuk membangun relasi-relasi sosial,  

memperkuat P2P (people to people contact) antara masyarakat AS dengan 

negara-negara di dunia serta menjadi alat diplomasi untuk meningkatkan citra 

dirinya di kancah internasional. Hal ini senada dengan tujuan Smith-Mundt Act, 

yang merupakan undang-undang deseminasi informasi internasional yang juga 
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memberikan ruang serta legitimasi terhadap implementasi IVLP yakni “To 

promote a better understanding of the United States in other countries, and to 

increase mutual understanding” (Bureu of Educational and Cultural Affairs._).  

Menurut United States Advisory Commission on Public Diplomacy dalam 

laporan tahunannya yang dirilis pada situs resmi US Department of State pada 

tahun 2018, IVLP menjadi salah satu program unggulan yang hingga kini 

memperoleh perhatian khusus dari pemerintah. Meski dengan diberlakukannya 

pengetatan anggaran pada pengeluaran pemerintah AS di bawah kepemimpinan 

Donald Trump sejak tahun 2017 lalu, IVLP yang juga termasuk dalam program 

international visitor tetap berada pada posisi ketiga, program yang memperoleh 

pendanaan yang cukup besar setelah program Academic Exchange Programs 

dan Citizen Exchanges. 

(dalam juta) FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 

Academic 

Exchange 

Programs 

$209 $208 $226 $228 $232 $232 

Citizen 

Exchanges 
$99.80 $101 $100 $102 $111 $111 

English 

Language 

Programs 

$43.31 $42.78 $42.11 $42.11 $43.73 $43.48 

Global 

Education 

Programs 

$63.05 $62.23 $63.11 $64.61 $64.80 $64.80 

International 

Visitors 
$92.53 $91.01 $89.67 $89.67 $97.76 $97.76 

Private 

Sector 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 
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Tabel 1. 1 Pengalokasian Anggaran Program Internasional  

yang dikelola oleh Bureau of Educational and Cultural Affairs dari tahun 2013-2018 

Sumber : (United States Advisory Commission on Public Diplomacy, 2018) 

 

Untuk dapat memperkuat diplomasi publik AS ini, anggaran yang 

dikeluarkan oleh pemerintah AS terus meningkat dari $97.76 juta di tahun 2018 

menjadi $100.68 juta di tahun 2019. Maka dapat dilihat dari data tersebut 

bahwa program International Visitor merupakan program yang sangat 

memperoleh perhatian besar pemerintah AS pada beberapa tahun terakhir ini 

karena peran dan kemampuannya yang sangat baik mempertemukan serta 

menumbuhkan kesepahaman melalui promosi American values. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin membahas mengenai IVLP 

yang melibatkan para profesional dan emerging leaders Indonesia. Penulis 

ingin melihat lebih jauh lagi, bagaimana IVLP berperan dalam mempromosikan 

pandangan dan gagasan tentang Amerika dalam relasi hubungan diplomatik 

Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 2017-2019. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Melalui tulisan ini, penulis akan mencoba menerangkan lebih lanjut 

tentang, bagaimana peran international visitor leadership program dalam 

mempromosikan pandangan dan nilai-nilai Amerika dalam hubungan Amerika 

Serikat dan Indonesia pada tahun 2017-2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi ide-ide atau gagasan 

yang terbangun dalam penerapan international visitor leadership program serta 

bagaimana perannya dapat mempromosikan pandangan Amerika Serikat bagi 

Indonesia melalui sudut pandang teori konstruktivis. 

Exchanges 
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1.4 Manfaat Praktis dan Manfaat Teoritis 

Menfaat dari penulisan ini adalah untuk dapat menjadi sumber informasi 

yang deskriptif serta akurat mengenai penerapan IVLP yang melibatkan 

partisipan Indonesia serta memperoleh gagasan utuh tentang bagaimana 

kesamaan pandangan, nilai identitas dan norma antara Indonesia dan Amerika 

Serikat diperkuat serta menjadi landasan utama bagi pembentukan 

kesepahaman yang dimulai dengan memahami American value sebagai 

semangat untuk membangun kesepamahan dan kerja sama yang lebih intim 

antara Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui penjelasan yang runut dan 

deskriptif ini, pembaca akan mampu memahami gagasan serta ide yang dibawa 

dan ditransfer melalui partisipasi aktif Indonesia dalam IVLP 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian adalah untuk menjelaskan penerapan program IVLP 

yang merupakan program pertukaran professional Amerika Serikat yang turut 

melibatkan Indonesia pada tahun 2017-2019. Mencoba mengidentifikasi serta 

menguraikan gagasan atau struktur yang terbangun dan memengaruhi 

penerapan program pertukaran professional ini. Periode ini dipilih karena 

bertepatan dengan diterbitkannya Integrated Country Strategy Indonesia serta 

dimulainya era politik AS yang baru. Untuk menganalisis penulis akan 

menggunakan teori konstruktifisme untuk menganalisis secara terstruktur 

mengenai gagasan dan ide yang dibawa serta bagaimana tindakan dan peran 

IVLP sangat dipengaruhi oleh entitas struktur dan juga faktor lainnya dalam 

membangun hubungan kedekatan antara Indonesia dan AS. 




