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BAB IV 

HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT-INDONESIA DAN 

PROGRAM IVLP  

4.1 Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Indonesia 

Hubungan Indonesia dan AS secara praktikal dapat dikatakan merupakan 

hubungan kerja sama yang sangat dinamis. Kerangka kerja samanya telah 

berlangsung sejak hadirnya para pedagang AS di Hindia Belanda yang 

kemudian disahkan melalui pembukaan kantor konsulernya di Batavia pada 

tanggal 24 November 1801. Demikian hal ini dijelaskan secara ringkas dalam 

situs resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Hubungan ini kian 

semakin erat setelah merdekanya Indonesia pada tahun 1945 serta 

kemunculannya sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara. Kemudian, pada 

tahun 1949 setelah Indonesia menerima pengakuan kedaulatan seutuhnya dari 

Belanda, upaya untuk mempererat pertalian hubungan kedua negara diresmikan 

dengan dibukanya kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan H.E. Horace 

Merle Cocrhan sebagai Duta Besar pertama. Hal ini diikuti pula dengan 

dibukanya kantor Kedutaan Besar Indonesia di Washington D.C. pada tanggal 

20 Februari 1950, dengan H.E. Dr. Ali Sastroamidjojo yang menjabat sebagai 

Duta Besar yang pertama. 

Selanjutnya pada masa Perang Dingin yang melibatkan Amerika Serikat 

dan Uni Soviet di wilayah Asia-Pasifik, hubungan Indonesia dan Amerika 

Serikat relatif cukup dekat. Meskipun demikian, penting untuk memahami 

bahwa dalam pentas politik global Amerika Serikat dan Indonesia bukanlah 

negara aliansi seperti kebanyakan negara-negara Eropa barat. Hal ini 

dikarenakan adanya keputusan Indonesia untuk menerapkan kebijakan politik 

“bebas aktif” sejak masa kemerdekaannya (Haryanto, 2014). Meski demikian, 

kedekatan dan kerjasama AS dengan Indonesia tetap terjalin dengan damai. 

Bahkan kedekatan ini dapat dibuktikan dengan besarnya dukungan serta 
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bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia di akhir tahun 1950an pasca 

munculnya pelbagai gerakan-gerakan separatis yang merongrong kedaulatan 

Indonesia (Kahin & Kahin, 1995). Kondisi ini membawa angin positif bagi 

hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga pada keberadaan kedua negara di 

wilayah Asia-Pasifik. Hal ini senada dengan pendapat Daniel Novotny (2010), 

bahwa kedekatan ini juga membentuk presepsi para elit politik Indonesia bahwa 

AS merupakan negara yang secara fundamental sangat berpengaruh serta dapat 

diandalkan sebagai penyeimbang di kawasan ini. 

Meskipun begitu, hubungan kedua negara juga mengalami banyak silang 

pandangan dalam pentas politik global. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan 

luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, cenderung ditanggapi 

secara dingin oleh Indonesia yang bahkan mengutarakan  kecamannya terhadap 

tindakan politik luar negeri AS. Salah satu contoh kebijakan luar negeri AS 

yang hingga kini masih berbeda pandangan dengan Indonesia, dilansir dari 

laman Detik.com yakni mengenai pengakuan dan kebijakan pemindahan 

kedutaan AS ke Yerusalem tahun 2017 (Maharani, 07/12/2017). 

Melalui pendekatan dan manajemen politik luar negeri yang tepat oleh 

AS, hubungan ini pada akhirnya kembali membaik. Hal ini dipertegas oleh 

pendapat Hamilton & McRae (2015) “Despite different positions on some 

global issues such as Palestine, the Indonesian foreign policy elite appears 

largely comfortable in dealing with its American counterparts and there is often 

– although not always – a warmth and trust that is lacking in relations with 

China” (hal. 15). Hal ini pada dasarnya juga dilatarbelakangi oleh banyaknya 

kesamaan nilai dan pandangan AS dan Indonesia, sehingga upaya-upaya 

persuasif dalam membangun hubungan yang harmonis, kian dapat terwujud 

dengan relatif waktu yang tidak terlalu panjang. 

Berdasarkan poling pendapat oleh Pew Research Center, sebuah lembaga 

independen Think Tank yang bermarkas di Washington D.C. menampilkan 

bahwa berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan melibatkan responden dari 
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33 negara (Israel, AS, Filipina, Polandia, Korea Selatan, Ukraina, Lithuania, 

Jepang, Hongaria, Italia, Nigeria, India, Kenya, Bulgaria, United Kingdom, 

Brazil, Yunani, Slovakia, Spanyol, Canada, Australia, Republik Ceko, Afrika 

Selatan, Prancis, Belanda, Swedia, Indonesia, Argentina, Jerman, Lebanon, 

Mexico, Tunisia, Rusia dan Turki) muncul pelbagai pendapat mengenai peran 

dan pengaruh AS secara global. Merinci pada pandangan Indonesia terhadap 

AS pada tahun 2017 menunjukan bahwa 48% positif vs 43% negatif. Kemudian 

pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat tipis yakni 42% positif vs 43% 

negatif dan pada tahun 2019 angkanya cenderung stagnan pada 42% positif vs 

32% negatif. Meskipun terkesan menurun dan kurang ideal, tetapi jika melihat 

pada besarnya tindakan politik luar negeri AS dengan respons dingin Indonesia 

terhadap peristiwa pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel dan 

pemindahan kedutaan, pandangan positif Indonesia terhadap AS masih dapat 

dikatakan relatif aman. 

Amerika Serikat dan Indonesia juga pada dasarnya berdiri pada banyak 

kesamaan, seperti mengakui dan menjunjung nilai-nilai demokrasi, sama-sama 

menghormati keberagaman bahkan sama-sama merupakan negara ekonomi 

maju di kawasannya masing-masing.  Hal ini juga diutarakan oleh Duta Besar 

Amerika Serikat, Mr. Joseph Donovan dalam peringatan hari kemerdekaan AS 

di Indonesia pada Rabu 17 Mei 2017 lalu yang dikutip dari tulisan Panca 

Nugraha. Menurut Donovan, Indonesia dan AS memiliki banyak kesamaan 

seperti, rakyat yang beragam, wilayah yang sangat luas serta adanya 

kemajemukan etnis maupun agama. Bahkan semboyan E Pluribbus Unum dan 

Bhineka Tunggal Ika pun mencerminkan kekuatan bersama terhadap kesatuan 

dan keberagaman. Demikian hal itulah yang menjadi landasan bagi 

terbangunnya komitmen kemitraan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan serta perdagangan internasional dan kerja sama maritim 

(30/05/2017). 
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Hubungan ini semakin penting untuk diperhitungkan juga karena 

menyadari besarnya posisi dan peran AS sebagai partner di wilayah Asia-

Pasifik yang begitu sentris. Wilayah Asia-Pasifik pada dasarnya merupakan 

kawasan yang secara geopolitik dan geoekonomi begitu penting bagi 

kepentingan Amerika Serikat. Kawasan ini setidaknya di dominasi oleh negara-

negara ekonomi berkembang yang menyumbang total 33% terhadap ekonomi 

global pada tahun 2007, yang mana lebih tinggi dari AS sendiri dan Eropa yang 

masing-masingnya menyumbang 21% dan 23% pada tahun tersebut (Denmark, 

Sukma, Parthemore, 2010). Terlebih lagi Indonesia dengan ekonomi 

berkembang dan sangat menjanjikan ini memiliki pengaruh dan peranan yang 

sangat fundamental di wilayah Asia-Pasifik, terkhususnya sebagai pemimpin 

bagi negara-negara yang terlibat dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara.  

Hal senada juga ditegaskan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack 

Obama, dalam sambutannya pada pertemuan bilateral Indonesia-AS yang 

dilakukan ditengah penyelenggaraan ASEAN Summit yang diadakan di 

Singapura pada tanggal 15 November 2009 lalu, Obama menyampaikan bahwa; 

 “Indonesia is not only regionally important, but as a member of the G-20, as 

one of the world’s largest democracies, as one of the world’s largest Islamic 

nations, it has enormous influence and really is, I think, a potential model for 

the kind of development strategies, democracy strategies, as well as interfaith 

strategies that are going to be so important moving forward” (The White House, 

15/11/2009) 

Pernyataan ini sekali lagi menegaskan pentingnya hubungan Amerika Serikat 

dan Indonesia di dalam kerja sama kawasan serta dalam pentas politik global. 

Indonesia dalam banyak kesempatan juga merekognisi peran AS dengan 

melibatkannya dalam peran di mana ia terlibat. Menutip dari (Hamilton & 

McRae, 2015) “Indonesia has consistently supported the inclusion of the United 

States in regional institutions, including the East Asia Summit (EAS). Indeed, 

the US inclusion in the EAS came at Indonesia’s invitation, and was most likely 
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motivated by wish in Jakarta to avoid Chinese dominance in the EAS” (hal.12). 

Oleh sebab itulah melalui pelbagai kerja sama dan perjanjian biletaral yang 

disetujui oleh kedua belah pihak. Kemitraan tersebut terus diupayakan sejak 

disahkannya Comperhensive Partnership antara AS dan Indonesia pada tahun 

2010 hingga disahkan kembali Strategic partnership antara kedua belah pihak 

pada tahun 2015 lalu.  

4.1.1 Strategic Partnership Amerika Serikat-Indonesia 

Pada pertemuan Presiden Barack Obama dengan Presiden Joko 

Widodo dalam kunjungannya ke Washington D.C. bulan Oktober 2015 

lalu, Indonesia dan AS berhasil memperoleh kesepakatan untuk 

mengembangkan kerja sama yang jauh lebih mendalam. Sebelumnya 

Indonesia dan AS telah lebih dahulu menyepakati Comperhensive 

Partnership di tahun 2010 yang ditandatangani oleh Presiden Barack 

Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kesepakatan ini dalam 

tulisan (Hiebert, Osius & Poling, 2013) mencakup 54 sub-bagian 

kemitraan yang dibagi menjadi tiga bagian besar yakni Kerja sama politik 

dan keamanan yang mencakup 12 sub-bagian, Kerja sama  ekonomi dan 

pembangunan yang terdiri dari 27 sub-bagian, serta Kerja sama sosio-

kultural, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari15 

sub-bagian.  

Selanjutnya diuraikan lebih lanjut pada situs resmi Kedutaan Besar 

Amerika Serikat untuk Indonesia bahwa dalam kerja sama strategis ini 

pada dasarnya perhatian utama ditujukan untuk usaha-usaha 

meningkatkan dan memperluas kerja sama yang telah terjalin dalam 

kerjasama sebelumnya. Selain itu melalui kerjasama ini diharapkan dapat 

menciptakan kesempatan untuk memampukan AS dan Indonesia terlibat 

aktif dalam mengambil peran dalam kolaborasi hubungan bilateral, 

regional dan juga pada pentas politik global. Oleh sebabnya kerjasama ini 
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berfokus pada enam tema utama yakni; Kerja sama maritim, kerja sama 

pertahanan, kerja sama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kerja 

sama energi, kerjasama dalam ruang lingkup regional dan global, serta 

pembangunan hubungan orang-perorang atau people to peole ties. 

Melalui kenam tema besar tersebut, selanjutnya diuraikan kembali sub-

bagian kerja sama yang ingin diperdalam dan menjadi tujuan utama yang 

terbagi sebagai berikut yang berakar pada keenam komponen di atas. 

1. Kerja sama dalam sektor pertahanan dan keamanan 

2. Kerja sama dalam sektor perdagangan, investasi dan bidang 

pariwisata 

3. Kerja sama dalam sektor pembangunan 

4. Kerja sama dalam sektor energi 

5. Kerja sama dalam sektor lingkungan 

6. Kerja sama dalam sektor ketahanan pangan 

7. Kerja sama dalam sektor kelautan 

8. Kerja sama dalam sektor pendidikan, peace corps, ilmu pengetahuan, 

teknologi dan dialog lintas agama. 

Dengan kedelapan bidang yang disoroti bersama, AS dan Indonesia dapat 

saling bekerja sama untuk membangun hubungan yang semakin baik 

dalam mengembangkan komitmen bersama, bukan saja untuk membawa 

perubahan-perubahan yang baik di antara relasi bilateral kedua negara, 

tetapi juga secara khusus mampu saling berbagi dan memengaruhi ke arah 

yang positif untuk dapat menjaga dan mempertahankan nilai-nilai 

mendasar seperti demokrasi, kebebasan, pluralisme yang mendasari 

kemitraan kedua negara besar ini. 
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4.1.2 Paradigma AS dalam Memandang Tantangan dan Kebutuhan 

Indonesia Tahun 2017-2019 

Meski demikian, untuk dapat memaksimalkan hubungan yang 

terjalin, penting juga untuk dapat terus bekerja sama mengidentifikasi 

pelbagai masalah bersama yang dihadapi untuk dapat dipecahkan demi 

kemajuan dan kepentingan bersama. Demikian dalam paradigma tulisan 

ini, IVLP sebagai salah satu program dari kebijakan luar negeri AS 

mencoba untuk melihat dimensi tersebut yang dimulai dengan melihat 

tantangan dan kebutuhan Indonesia melalui perspektif AS sebagai 

penyelenggara program ini.  

Menurut Edmund McWilliams dalam tulisannya Democracy in 

Indonesia: A Progress Report yang dimuat pada situs American Foreign 

Services Association menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam 

masa perkembangan dan sedang berusaha keras beradaptasi. Ia sempat 

mengutip sebuah ucapan yang lazim disampaikan oleh kebanyakan orang 

Indonesia yang sedikit meragukan penerapan demokrasi di Indonesia 

yang masih belum maksimal. Bahwa evolusi demokrasi dengan 

karakteristik yang demikian begitu bebas dan luas itu sebenarnya 

bukanlah suatu tatanan yang sebelumnya diespektasikan oleh banyak 

masyarakat Indonesia. Mengingat situasi dan kondisi politik Indonesia 

yang sebelumnya penuh kebijakan yang menekan hak-hak individu serta 

bersifat otoriter di era Presiden Suharto. Oleh sebabnya setelah rezim 

tersebut dilengserkan dari tampuk kekuasaannya, Indonesia mengalamai 

transisi besar yang cukup memunculkan banyak sekali tantangan multi 

dimensional. 

Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannya tentu banyak 

menorehkan banyak pencapaian. World Bank salah satunya, cukup 

mengapresiasi pertumbuhan kesejahteran Indonesia yang semakin baik 

terjadi di Indonesia. Hanya saja, dalam tulisan McWilliams, hal ini masih 
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belum begitu seimbang dengan peningkatan kesehatan dan pendidikan di 

Indonesia dan bidang-bidang pembangunan lainnya yang tentunya masih 

memerlukan banyak perhatian khusus. Keadaan ini juga penting dilihat 

berkaitan dengan kecenderungan timbulnya gerakan-gerakan kelompok 

radikal di masayarakat yang tentu sangat memengaruhi kondisi psikologis 

sosial, ekonomi, politik serta keamanan negara. Selanjutnya dalam 

penjelasannya lebih lanjut, ia juga menggarisbawahi mengenai transisi 

pemerintahan di level domestik yakni pada tingkat kota dan provinsi, 

belum mengalami transisi demokrasi yang mulus seperti yang terjadi di 

level nasional. Keadaan ini pada dasarnya berkaitan dengan eksistensi 

pemerintah yang harus transparan dan akuntabel yang perlu dibenahi serta 

ditingkatkan lagi dalam konteks politik masayarakat Indonesia.  

Amerika Serikat dan Indonesia pada dasarnya telah mampu melihat 

kesamaan nilai bahkan juga permasalahan horizontal yang timbul di 

dalam paradigma hubungan kerja sama. Dengan komitmen dan kesamaan 

pandangan, isu-isu tersebut telah diangkat menjadi fokus penting kedua 

negara untuk bersinergi menyelesaikan permasalahan tersebut melalui 

pelbagai kesepakatan partnership seperti strategis partnership yang saat 

ini terus diperhatikan oleh kedua negara sebagai landasan maupun blue—

print kerja sama bilateral yang perlu ditingkatkan lagi.  

Meski demikian di dalam melakukan misinya, AS juga turut 

menyusun dan mengidentifikasi masalah-masalah konkret yang menjadi 

tantangan dan kebutuhan Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai 

sasaran bahkan kerangka kerja dalam periode waktu empat tahunan. 

Dokumen yang disusun tersebut kemudian dikenal sebagai ICS atau 

Integrated Country Strategy. 

Menurut penjelasan yang tertuang dalam US FY 2019 Department 

of State Agency Financial, ICS merupakan “four year strategic plan that 

articulates whole-of-government priorities in a given country and 
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incorporates policy priorities. As a whole-of-government document, each 

ICS incorporates the relevant USAID mission’s Country Development 

coorperation Strategy and the official U.S. Government strategy for all 

Security Sector Assistance in the respective country‖(hal.13). Demikian 

dokumen ini juga turut menjadi landasan bagi pemerintah Amerika 

Serikat melalui setiap perwakilannya di setiap negara untuk dapat 

menyusun serta menentukan tema-tema yang akan diangkat dalam 

penyelenggaraan program IVLP di Amerika Serikat. Dengan kata lain, 

Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta pun akan menyusun bahkan 

menyeleksi setiap awardee program IVLP berdasarkan ICS Indonesia. 

Melalui ICS Indonesia yang dirilis pada tahun 2018 lalu melalui 

situs resmi Department of State AS (2018), setidaknya ada beberapa hal 

penting yang coba difokuskan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam 

mengerjakan misinya di Indonesia sekaligus menjadi landasan bagi 

penerapan program-program IVLP Indonesia. Dijelaskan setidaknya ada 

empat fokus utama pemerintah AS yakni  to Increase Economic 

Engagement, Streghten Security, Advance Global Priorities dan Improve 

Government. Selanjutnya keempat focus utama yang juga menjadi goals 

bagi misi pemerintah Amerika Serikat di Indonesia itu dibagi lagi menjadi 

beberapa bagian sebagai berikut;  

1. Increasing Economic Engagement 

1.1 Mengurangi hambatan dalam perdagangan 

1.2 Kerja sama dan konsultasi (International economic forum) 

2. Strenghten security 

2.1 Pengembangan kepemimpinan sipil 

2.2 Melawan aksi terorisme, kekerasan dan ekstrimisme 

2.3 Melawan kejahatan internasional dan domestik 

3. Advance Global Priorities 

3.1 Partner of choice di kawasan Indo-Pasifik 
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3.2 Perlindungan lingkungan, mempromosikan energi berkelanjutan 

4. Improve Government 

4.1 Memperkuat institusi domestik 

4.2 Mempromosikan sektor keadilan yang berkelanjutan, menjunjung 

tinggi penegakan hukum, penguatan undang-undang, 

profesionalisme dan akuntabilitas 

4.3 Mengembangkan bidang kesehatan, pendidikan serta 

keterampilan. 

4.2 International Visitor Leadership Program 

International Visitor Leadership Program (IVLP) merupakan salah satu 

program diplomasi pemerintah Amerika Serikat yang dikoordinasikan di bawah 

naungan US Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs 

(ECA), Office of International Visitor. Menurut tulisan Robert Zimmerman 

(2015) yang dilansir dalam American Foreign Services Association (AFSA), 

IVLP telah menjadi program unggulan yang mampu membawa 5.000 

kunjungan partisipan internasional ke Amerika Serikat setiap tahunnya. Bahkan 

350 partisipan di antaranya, merupakan para tokoh penting dunia seperti, 

Margareth Thatcher, Tony Blair, Indira Gandhi, Nicholas Sarkozy, dan peraih 

nobel perdamaian Oscar Arias. Tidak ketinggalan juga dua mantan Presiden 

dari Amerika Latin yakni Dilma Roussef (Brazil) dan Tabare Vazquez 

(Uruguay), serta para alumni lainnya yang telah mencapai lebih dari 200.000 

alumnus dari 190 negara di dunia yang telah berpartisipasi selama (80) tahun 

terakhir. 

Keberhasilan ini tidak lepas dari sejarah panjang penerapan program 

international visitor di Amerika Serikat yang berperan besar bagi pembangunan 

citranya, tetapi juga menjembatani hubungan-hubungan antara individu-

individu dalam level masyarakat untuk dapat berbagi pandangan untuk 

mempromosikan kesamaan pandangan guna membangun komunitas 
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internasional yang inklusif. Untuk itulah penting agar kita dapat melihat 

terlebih dahulu bagaimana IVLP terbentuk, yang dimulai dengan disahkannya 

United States Information and Educational Exchange Act (USIEEA) pada 

tahun 1948 yang akan diuraikan sebagai berikut. 

4.2.1 Pembentukan Undang-Undang Deseminasi Informasi Internasional 

Amerika Serikat (Smith Mundt Act / USIEEA) 

United States Information and Educational Exchange Act of 1948 

(USIEEA) merupakan undang-undang yang saat ini mengambil peran 

penting dalam banyaknya kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat. Undang-undang ini diusulkan oleh Karl E. Mundt yang 

merupakan anggota DPR / representatives dari negara bagian South 

Dakota dan senator Alexander Smith dari negara bagian New Jersey pada 

akhir Perang Dunia II. Demikian dokumen ini lazim juga dikenal dengan 

sebutan Smith Mundt Act 1948 (SMA).  

Meskipun disahkan pada tahun 1948, yaitu pada era Perang Dingin, 

SMA mengalami pelbagai proses yang begitu panjang untuk memperoleh 

persetujuan kongres dan juga eksekutif. Burton Paulu (1953) dalam 

tulisannya yang berjudul The Smith-Mundt Act: A Legislative History 

bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pengesahan undang-undang 

ini mengalami hambatan di awal penyusunannya. Pertama, adanya isu 

kurangnya insentif untuk membiayai pembentukan dan kinerja institusi 

AS di negara lain dalam menyebarkan informasi. Kedua, berbeda dengan 

konteks AS melawan propaganda Italia dan Jerman, AS tidak memiliki 

gambaran spesifik tentang bagaimana program ini juga dapat diterapkan 

di negara-negara lain pasca perang besar. Ketiga, tidak adanya konsep 

atau sistem koloni atau persemakmuran seperti yang dimiliki Belanda 

ataupun Britania Raya yang dapat mempermudah AS dalam berkooporasi 

menyebarkan nilai-nilainya. Keempat, adanya tradisi Amerika yang 
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memisahkan pemerintah dari campur tangannya dalam bidang ekonomi 

dan bisnis, sehingga dengan demikian kepemilikan sebuah stasiun radio 

oleh pemerintah pada masa itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan 

janggal bagi kebebasan pers.  

Paulu menjelaskan lebih lanjut dalam tulisan tersebut bahwa 

beberapa langkah yang dilakukan AS pada mulanya dengan mendirikan 

beberapa institusi seperti  Inter-departmental Committee for Scientific 

and Cultural Cooperation (1938), Office of War Information (1941),  

Coordinator of Information dan Foreign Information Services atau FIS 

(1953). Upaya ini dilakukan guna memampukannya menyusun strategi 

serta bertindak melawan misleading informasi yang diarahkan kepadanya. 

Kemudian pada tanggal 15 oktober 1945, seorang anggota DPR dari 

New York, Sol Bloom (partai demokrat) mengajukan sebuah rancangan 

undang-undang yang bertujuan untuk memberi pijakan hokum serta 

legalitas bagi pembentukan kebijakan AS dalam melawan penyebaran 

informasi. Sayangnya usulan ini menimbulkan perdebatan sehingga 

proposal undang-undang berakhir dengan status penundaan. Selanjutnya 

pada tahun 1948, Karl E. Mundt tampil dengan memperkenalkan 

rancangan undang-undang AS yang baru. Menurut Mundt, rancangannya 

merupakan perpaduan hasil penelitiannya, ditambah hasil amatan 

terhadap segala kekurangan dan kelemahan Bloom bill yang sebelumnya 

ditolak. Tujuan proposalnya adalah untuk mengesahkan undang-undang 

yang dapat dipergunakan untuk memperkuat kongres, terlebih lembaga 

penyiaran dalam melakukan deseminasi informasi tentang Amerika 

Serikat secara proper ke seluruh penjuru dunia dalam rangka melawan 

informasi negatif yang selama ini menyudutkan nilai dan pandangan AS.  

Demikian dikutip dari laman Library of Congress, undang-undang 

ini menitikberatkan pada “that the objectives of this Act are to enable 

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

between the people in the United States and the people of other 

countries”. RUU ini pada dasarnya tidak saja menitikberatkan tujuan 

utamanya selain untuk memberi legitimasi terhadap pemerintah, tetapi 

juga memberi amanat kepada setiap kegiatan atau aktivitas yang 

diusahakan oleh setiap unit penyiaran dan institusi pertukaran informasi 

dapat memaksimalkan kemampuannya untuk menjalin relasi serta 

memberikan pemahaman yang tepat dan pantas tentang AS kepada dunia. 

Smith Mundt Act ini kemudian disetujui oleh kongres kedelapan 

puluh dan ditandatangani oleh Presiden AS, Harry S. Truman pada 

tanggal 27 Januari 1948 sebagai undang-undang dengan nama resmi 

United States Information and Educational Exchange Act 1948 atau 

IEEA 1948 (Paulu, 1953). Demikian hal ini menjadi bukti keseriusan 

pemerintah AS dalam menjawab dan memenuhi kepentingan nasional 

terutama dalam membangun relasi lintas negara guna mendorong 

terciptanya kesamaan pandangan dalam nilai-nilai demokrasi dan 

kebebasan yang selama ini dimiliki oleh AS.  

4.2.2 Berdirinya Program IVLP 

Program ini telah dimulai sejak tahun 1940 pada era kepemimpinan 

Presiden Franklin D. Roosevelt yang disahkan pada tahun 1948 dengan 

nama International Visitor Program (IVP) setelah disahkannya USIIEA 

atau Smith-Mundt Act 1948. Mengutip dari laman resmi Bureau of 

Educational and Cultural Affairs, program pertukaran ini pertama kali 

diadakan oleh pemerintah AS dengan mengundang 130 jurnalis dari 

negara-negara Amerika Latin untuk datang dan belajar di Amerika 

Serikat. Hal ini semata-mata sebagai bentuk semangat keterbukaan serta 

upaya mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga dalam 

kerangka ―Good Neighbor Policy‖. Kebijakan good neighbor policy 
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sendiri adalah momentum AS dalam upayanya membangun relasi yang 

positif dengan negara-negara Amerika Latin. AS memandang bahwa 

posisi dan keberadaan negara-negara Amerika Latin begitu penting, 

terlebih situasi saat itu bertepatan dengan berakhirnya perang revolusi di 

banyak negara Amerika Selatan, sehingga perlu dipelihara dengan baik. 

Dengan kondisi sosial-politik yang belum cukup stabil, pemerintah AS 

berinisiasi untuk dapat membuka diri, tetapi juga berusaha membangun 

koorporasi antar masyarakat sambil mengendalikan situasi tersebut tanpa 

terlihat secara eksplisit berusaha menggurui atau bahkan mencampuri 

politik domestik negara mereka.  

Pencetus program ini adalah Nelson Rockefeller yang saat itu 

mengepalai Commercial and Cultural Affairs for the American Republics. 

Melalui inisiasinya, program ini menjadi pionir awal kebijakan 

deseminasi informasi dunia internasional melalui kontak sosial secara 

langsung. Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pelbagai 

perombakan dan perubahan kedudukannya di dalam struktur department 

of state. Meski perubahan ini terjadi di dalam dinamika perkembangan 

IVP, tujuan atau goals utama yang ingin dicapai tetap tidak berubah. 

Penyelenggaraan IVLP seutuhnya didanai oleh pemerintah Amerika 

Serikat yang kemudian dijelaskan melalui situs resmi Educational 

Cultural Affairs bahwa program ini juga berusaha mengembangkan 

citizen diplomacy melalui kerja sama dengan sekitar 85 community 

organizations di 44 negara bagian yang tergabung dalam National 

Council for International Visitor (NCIV) untuk mengordinir serta 

membangun koneksi dengan pemerintah-pemerintah negara bagian, para 

pebisnis, organisasi nonprofit, akademisi professional serta rekan-rekan 

profesional lainnya yang pada akhirnya berkontribusi besar membentuk 

program yang sangat berkualitas bagi para partisipan (Bureau of 

Educational and Cultural Affairs,_). 
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Mengenai bagaimana penerapan program ini, dikutip dari IVLP 

Fact Sheet tahun 2013 (Bureau of Educational and Cultural Affairs,_), 

disebutkan bahwa program ini adalah program kunjungan singkat yang 

memfasilitasi para partisipan untuk dapat berinteraksi secara langsung 

dengan masyarakat serta para counterparts di Amerika. Program ini 

berusaha untuk menyediakan pengalaman nyata dalam membangun dan 

mengolah hubungan yang lestari, tetapi juga memberikan ruang diskusi 

untuk belajar mengenai isu-isu yang sesuai dengan kecakapan atau bidang 

professional masing-masing partisipan serta turut berperan aktif 

mendukung tujuan kebijakan luar negeri AS. Selain itu, para partisipan 

yang terlibat akan mengunjungi tiga hingga empat kota dengan gambaran 

kegiatan seperti; bertemu organisasi-organisasi publik dan juga swasta 

Amerika yang sesuai dengan tema yang diikuti, kemudian mengikuti 

pelbagai kegiatan sosial-budaya termasuk berkunjung dan berinteraksi 

dengan keluarga Amerika. Dan yang terakhir adalah mengeksplorasi 

komunitas atau masyarakat, sejarah dan budaya AS yang juga dipandu 

oleh penerjemah dan pendamping. 

Para partisipan yang terpilih adalah orang-orang yang dipilih 

melalui proses nominasi yang diajukan oleh Kantor Kedutaan AS di 

setiap negara dengan menitik beratkan pada bidang profesional, potensi 

diri serta kemampuannya untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi 

komunitasnya sekaligus mendukung pemerintah AS dalam 

mengembangkan kebijakan dan kentingan luar negeri AS. Hal ini senada 

dengan pernyataan yang dikemukakan dalam dokumen Comprehensive 

Annual Report on Public Diplomacy & International Broadcast tahun 

2017 bahwa “Interagency staff at U.S. embassies worldwide nominate 

and select participants who have the potential to help advance U.S. 

national interests” (hal.102). 
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 Kemudian oleh karena adanya kesadaran untuk mempertegas peran 

program international visitor dalam membangun hubungan serta 

mempromosikan nilai dan pandangan AS kepada dunia, maka pada tahun 

2004 IVP diubah namanya menjadi International Visitor Leadership 

Program (IVLP). Untuk dapat memahami sejarahnya secara lebih 

sistematis, berikut adalah perkembangannya yang diuraikan secara 

kronologis berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui laman resmi 

Department of State; 

No. Tahun Kronologi Sejarah Pengembangan IVLP 

1 1940 

Nelson Rockefeller (Koordinator Commercial and 

Cultural Affairs for the American Republics) 

menginisiasikan program pertukaran yang melibatkan 

130 jurnalis dari negara-negara Amerika Latin untuk 

berkunjung ke Amerika Serikat. 

2 

1942 

Februari, Sebuah transmiter jaringan gelombang pendek 

swasta mulai menyiarkan pembentukan Voice of 

America 

3 

Juni, The Office of War Information (OWI) dibentuk 

untuk mengkonsolidasi agen-agen penyiaran informasi 

baik domestik dan manca negara. 

4 1946 

Presiden Truman memutuskan untuk mengakhiri peran 

OWI dan mengalokasikan semua unit-unit yang tersisa 

ke dalam Department Luar Negeri AS. Pada masa ini 

juga penyusutan personil VOA menyusut dari 11.000 

menjadi 3.000. selain itu OIC di tahun 1946 memiliki 76 

jaringan di seluruh dunia. VOA juga berhasil menyiarkan 

informasi selama 36 jam dalam 24 bahasa asing. 
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5 1947 
OIC diubah namanya menjadi the Office of International 

Information and Educational Exchange (OIIEE) 

6 1948 

Representative Karl E. Mundt dan Senator H. Alexander 

Smith mengajukan rancangan undang-undang yang 

dikemudian hari dikenal sebagai Smith mundt Act / US 

Information and Educational Exchange Act yang 

menandai pengesahan dan dimulainya International 

Visitor Program untuk mempromosikan "a better 

understanding of US in other countries, and to increase 

mutual understanding." 

7 1952 

Program ini kemudian dikonsolidasi ke dalam program 

pertukaran yang dinaungi oleh Department of State / 

Kementerian Luar negeri AS. 

8 1953 

Presiden Eisenhower mengajukan Rancangan  nomor 8 

mengenai reorganisasi badan negara kepada Kongress 

yang kemudian menyetujui pembentukan the United 

States Information Agency (USIA). Kemudian 

memindahkan semua unit-unit penyiaran ke bawah 

naungan USIA sementara program pertukaran budaya 

tetap berada di bawah naungan Department of State. 

9 1959 

Fungsional Program pertukaran dipisahkan dari Bureau 

of Public Affairs dan dimasukan ke dalam Bureau of 

Educational and Cultural Relations. 

10 1960 

Bureau of Educational and Cultural Relations diubah 

namanya menjadi Bureau of Educational and Cultural 

Affairs. 

11 1961 
Fulbright-Hays Act berhasil disahkan sekaligus 

mepertegas peranan Department of State terhadap tujuan 
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utamanya untuk meningkatkan kesamaan pandangan 

diantara masayrakat AS dan negarawan asing. 

12 1978 

USIA diubah namanya menjadi the United States 

International Communication Agency (USICA) yang 

bertanggungjawab terhadap penerapan diplomasi publik 

AS dengan mengombinasikan misi penyiaran informasi 

dan program pertukaran budaya dan pendidikan yang 

dijalankan oleh Department of State. 

13 1982 
Di era kepemimpinan Presiden Ronald Reagan, USICA 

kembali diubah menjadi USIA. 

14 1999 

USIA dipindahkan kedalam US Department of State, dan 

Bureau of Educationl and Cultural Affairs tetap 

menjalankan peranannya di bawah the Fulbright-Hays 

Act, menyusul International Visitor Program. 

15 2004 

International Visitor Program atau IVP diubah namanya 

menjadi international Visitor Leadership Program. Pada 

tahun ini program ini berhasil membawa 4.500 partisipan 

sejak bulan Oktober 2003-September 2004. 

16 2016 
International Visitor Leadership alumni telah mencapai 

lebih dari 200.000 orang di seluruh dunia. 

 

Tabel 1. 1 Sejarah International Visitor Leadership Program 

Sumber : (Situs resmi Bureau of Educational and Cultural Affairs) 

 

Saat ini, dengan berkembangnya program pertukaran unggulan ini 

serta tingginya peluang bagi AS untuk dapat membangun jaringan serta 

mempromosikan pandangan dan nilai-nilai AS di 140 lebih negara 

partisipan, program IVLP telah berkembang menjadi dua sub-bagian 
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divisi program yakni IVLP Divison dan IVLP On-Demand Division. 

IVLP Division yang menaungi program yang dikategorikan berdasarkan 

pengelompokan wilayah (negara, kawasan, hingga global), sedangkan 

IVLP on Demand Division sebagai program yang diperuntukan bagi 

adanya usulan atau permintaan eksternal (United States Advisory 

Commission on Public Diplomacy, 2019). 

Kemudian jika mengacu pada laman resmi Bureau Educational and 

Cultural Affairs pada perayaan IVLP ke-80 di tahun 2020 ini IVLP telah 

berhasil mendatangkan lebih dari 225.000 peserta dari seluruh dunia 

dalam pelbagai isu dan tema-tema kepemimpinan yang sangat beragam 

dan menarik. Tema-tema sangatlah beragam mencakup isu-isu sosial-

budaya, ekonomi-perdagangan, keamanan, pendidikan, kerja sama lintas 

negara, demokrasi dan lain sebagainya.  

Untuk dapat sedikit memberikan gambaran tema-tema yang 

diangkat dalam program ini, berikut penulis jabarkan beberapa tema 

program kegiatan yang dikutip dari laman Global Ties US, meliputi ; 

Civic Education, Combating trafficking in persons, Countering violent 

extremist, Democracy, Diversity, Education, Election Processes, Energy 

Security, English language Instruction, Entrepreneurism, Enviromental 

protection, Food security and safety, Human rights, Global health, 

Journalism, Nationalism, National Security and counter- terrorism, US. 

Foreign Policy, Volunteerism, Women’s Leadership, Youth Leadership. 

Kesembilan belas tema ini belum mencakup keseluruhan tema yang 

diangkat dalam penyelenggaran IVLP, karena di dalam 

penyelenggaraannya, tema yang diangkat sangat bervariasi dan 

bergantung pada situasi serta kondisi suatu negara. Dengan kata lain, 

setiap negara akan memiliki tema-tema kegiatan yang berbeda sesuai 

dengan karakteristiknya masing-masing. Bahkan oleh karenanya, setiap 

tahun tema-tema yang diangkat akan berbeda satu dengan yang lainnya.  
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4.2.3 Tujuan penyelenggaran IVLP 

Tujuan atau motif merupakan hal yang fundamental dalam 

penelitian ini. Dengan mengidentifikasi motif atau tujuan yang 

terkandung di dalam program ini dapat memampukan kita untuk melihat 

lebih jauh lagi tentang bagaimana peranan, haluan/arah bahkan 

kapabilitas program international visitor ini mampu mengakomodir 

kepentingan nasional Amerika Serikat yang begitu besar dan kompleks 

terkhususnya untuk membangun hubungan serta mempromosikan nilai-

nilai dan pandangan AS. 

Demikian ketika berbicara mengenai tujuan penerapan program ini, 

sekilas gambaran mengenai tujuan yang hendak ingin dicapai telah 

tergambarkan melalui penjelasan mengenai sejarah pembentukan 

program. Dimulai dengan dilaksanakannya kunjungan para jurnalis di era 

Franklin Roosevelt sebagai momentum diterapkannya “Good Neighbor 

Policy” dalam kebijakan luar negeri AS, kemudian disahkannya undang-

undang deseminasi informasi luar negeri atau yang dikenal sebagai Smith 

Mundt Act atas urgensi Perang Dingin yang menguras perhatian dan 

biaya politik luar negeri Amerika Serikat. Peran program IVLP 

hakekatnya bukan saja untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang 

muncul saat itu, tetapi kemudian berkembang menjadi salah satu piranti 

diplomasi publik terbaik Amerika Serikat untuk memperkenalkan nilai-

nilai demokrasi serta liberal yang dipercaya dan dipegang oleh setiap 

masyarakat AS kepada seluruh dunia (Zimmerman, 2015). 

Program ini dalam penerapannya pun dapat dikatakan sangat 

mencerminkan bagaimana nilai-nilai demokrasi dan liberal hidup dan 

berakar dalam budaya kehidupan masayarakat Amerika Serikat. IVLP 

pada dasarnya tidak sama sekali berupaya untuk mengubah sebuah cara 

pandang ataupun kritik tertentu secara radikal menurut apa yang 
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diinginkan atau direncanakan. Melainkan berusaha untuk mengarahkan, 

bahkan tidak jarang justeru mempertegas anggapan maupun gagasan-

gagasan yang telah terbangun tanpa mengubah status quo dari paradigma 

itu sendiri. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa perubahan sudut pandang 

tidak akan terjadi dalam penyelenggaraan IVLP. Namun perubahan yang 

dimaksud sebenarnya merupakan perwujudan sebuah hasil reflektif dan 

pemahaman yang diperoleh melalui dorongan keingintahuan dari dalam 

diri yang kemudian dikonfirmasi dengan fakta atau bukti yang lihat secara 

nyata. Dengan kata lain, keingintahuan atau dorongan dari dalam diri 

yang dimulai dengan presepsi awal sangatlah berperan penting untuk 

melihat sejauh apa program ini mampu memberikan hasilnya. Hal ini 

senada dengan tulisan John Kelly di laman BBC yang menggambarkan 

IVLP sebagai program yang sebenarnya ―aiming not to convert 

opponents but to give future opinion-formers an understaning of how 

America works” (29/03/2011). 

Kemudian jika telah dipahami dengan baik tujuan normatif dari 

penyelenggaraan program ini bukanlah sebuah bentuk propaganda atau 

suatu kebijakan politik yang berkonotasi negatif, maka kemudian apa 

yang menjadi motif utama IVLP, serta mengapa kemudian motif tersebut 

memperteguh AS untuk terus menggunakan IVLP hingga saat ini. Motif 

penyelenggaran program ini terdiri dari beberapa poin penting. Dikutip 

dari (United States Advisory Commission on Public Diplomacy, 2017) 

bahwa IVLP bertujuan “providing  unique opportunities to reach and 

influence important leaders and policy decision makers at all levels in 

countries around the world” (hal.102). Dengan kata lain, IVLP mencoba 

memberi ruang untuk dapat berjumpa, memengaruhi serta membangun 

relasi dengan para calon pemimpin masa depan yang ditangannya citra 

AS di masa yang akan datang bahkan hubungan individu lintas negara 

dibentuk.  
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Selain itu pada halaman yang sama juga dijelaskan bahwa “IVLP 

projects provide opportunities for participants to explore issues in the 

U.S. context, meet with their American professional counterparts, 

experience U.S. society, and understand American values” (hal.102). 

Dengan kata lain, melalui perjumpaan yang terjadi antara Amerika 

Serikat yang diwakili oleh para akademisi, para professional, pemerintah 

dan juga masyarakat sipil, para partisipan dapat mendalami nilai-nilai 

serta pandangan yang dipegang oleh masyarakat Amerika. Poin ini yang 

kemudian akan danalisis dalam tulisan ini sebagai tujuan IVLP dalam 

mempromosikan American values atau nilai dan pandangan Amerika 

kepada dunia.  

Tujuan ini tentu tidak dapat terlepas dari segala tantangan politik 

luar negeri yang selama ini telah dialami AS. Dengan kondisi hubungan 

internasional yang telah memunculkan pelbagai aktor-aktor baru dalam 

pentas politik global serta adanya kesenjangan yang muncul akibat 

kurangnya interaksi antar aktor, maka AS menyadari pentingnya ruang 

perjumpaan yang dapat mengakomodir terjadinya transfer informasi serta 

budaya AS keseluruh dunia guna membangun relasi politik internasional 

yang harmonis dan saling bersinergis.  

Tujuan program ini juga secara tidak langsung merupakan 

manifestasi logis dari upaya dan kesadaran pemerintah dalam menjangkau 

komunitas internasional dalam membangun common ground untuk 

mengurangi gesekan serta kesalahpahaman terhadap struktur gagasan 

serta tindakan AS. Demikian hal tersebut ditegaskan dalam amanat 

USIEEA 1948 ―…to promote a better understanding of the United States 

in other countries, and to increase mutual understanding between the 

people in the United States and the people of other countries”.  

 

4.2.4 Kontribusi IVLP bagi Amerika Serikat 
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Program pertukaran internasional atau yang sering dikenal dengan 

International Visitor bagi Amerika Serikat merupakan suatu kunci masa 

depan dalam mencapai tujuan-tujuan diplomatik maupun tujuan strategis 

luar negeri AS di masa yang akan datang. Meski secara pragmatis 

program pertukaran dianggap banyak menghabiskan biaya 

penyelenggaran yang cukup besar, tetapi dalam kacamata kebijakan luar 

negeri, program ini sangat berperan penting bagi usaha pembangunan 

kualitas negara secara holistis (Zimmerman, 2015). Salah satu contoh 

penting adalah program ini telah mampu membawa para warga negara 

asing lebih dekat dengan nilai-nilai dan kebudayaan, sosial-politik 

Amerika Serikat. Demikian hal ini menajdi identitas IVLP yang diuraikan 

dalam US Comprehensive Annual Report on Public Diplomacy & 

International Broadcasting 2017 bahwa “The IVLP brings international 

understanding and exposure to both rural and urban communities 

throughout the United States, while supporting local economies” 

(hal.102). 

Pada masa-masa kritis dalam kontestasi politik global, terkhususnya 

pada akhir perang besar PD II. Scott-Smith (2008) misalnya 

mengungkapkan dalam bukunya Networks of empire: The US State 

Department’s Foreign Leader Program in the Nederlands, France, 

Britain 1950-1970. Scott-Smith berpendapat bahwa IVLP secara 

pragmatis telah menjadi aksesor yang efektif untuk memelihara hubungan 

aliansi transatlantik antara AS dan negara-negara di benua Eropa. Bahkan 

dalam implementasi penyelenggaraan pertukaran ini dalam skenario 

pembaharuan rezim dalam rangka mendemokratisasi sistem politik 

jerman pasca perang, memberikan hasil yang sangat baik. 

Selanjutnya menurut studi yang dilakukan pada tahun 2003 (Global 

American, 2017) yang dilakukan terhadap para peserta International 

Exchange untuk menganalisis perilaku dan respons para partisipan, 
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diperoleh hasil; 99% dari setiap peserta pogram pertukaran internasional 

ke AS dapat memahami dengan labih mudah mengenai budaya AS. 

Kemudian 96% diantaranya menyatakan bahwa mereka dapat 

memperoleh pengetahuan yang baik dan real mengenai sistem politik AS. 

Selain itu juga, terdapat 95% suara dari para partisipan  mengungkapkan 

bahwa mereka bahkan sangat berharap untuk dapat terus menjalin dan 

menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan para kolega yang 

ditemui dalam pelaksanaan program ini di AS. 

Pengakuan ini tidak saja berhasil didapatkan di negara-negara yang 

secara historis memiliki kedekatan politis bergantung terhadap eksistensi 

AS di pentas politik global. Menurut laporan akhir program IVLP tahun 

2006 yang secara khsusus dirilis oleh Bureau of Educational and Cultural 

Affairs mengenai penyelenggaraan IVLP wilayah Eurasia dengan fokus 

pada alumni dari Georgia, Kazakhstan, Rusia dan Ukraina yang 

berpartisipasi pada rentan waktu tahun 1996-2001 dan cenderung 

memiliki gap pemahaman yang begitu besar dengan AS, memberikan 

sebuah gambaran yang sangat positif yang notabenenya menunjukan 

sebuah keberhasilan penyelenggaraan IVLP bagi kepentingan AS. Hasil 

ini bukan saja memberikan sebuah simpulan subjektif terhadap penerapan 

program pertukaran ini dalam batas wilayah ini saja, tetapi juga secara 

tidak langsung mampu memberikan sebuah paradigma besar tentang 

bagaimana program ini dilaksanakan dan mampu mencapai tujuannya 

dalam  

mengubah pandangan serta mentransfer nilai-nilai AS guna 

mencapai kepentingan nasional AS secara holistis di masa yang akan 

datang. Hasil laporan tersebut menunjukan bahwa; 

PRESENTASE CAPAIAN 
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Tabel 1. 2  IVLP Outcome Assesment (Peningkatan Pemahaman) 

Sumber : (Bureu of Educational and Cultural Affairs, 2006) 

 

Selain itu dalam riset yang sama, terdapat 97% alumni IVLP 

menyetujui bahwa IVLP sangat berperan penting untuk mencapai tujuan 

legislatif dalam meningkatkan mutual understanding antara masyarakat 

AS dan komunitas internasional dalam membangun hubungan 

persahabatan, simpati dan hubungan yang damai. Kemudian sebanyak 

91% diantaranya juga mampu menyebarkan informasi yang akurat 

tentang AS kepada khalayak ramai di negara asalnya melalui pengetahuan 

yang telah diperolehnya selama penyelenggaraan IVLP di AS. 

Selanjutnya juga diperoleh data bahwa para alumni IVLP dilaporkan 

sebanyak 73% memiliki pandangan yang jauh lebih positif terhadap 

masyarakat AS, dan 65% memiliki pandangan yang baik terhadap 

pemerintah AS itu sendiri. Selain itu semua, para alumni ini juga mampu 

merekognisi dan mengakui nilai-nilai demokrasi yang dipegang oleh AS 

yakni, Kesetaraan HAM (99%), Rule of Law sebagai dasar demokrasi 

(99%), Pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai tonggak demokrasi 

(98%), Individu dan organisasi memiliki hak kebebasan berpendapat 

(97%). 

Secara domestik, penyelenggaraan IVLP juga menyentuh lini-lini 

sosial-ekonomi kemasyarakatan, seperti isu ketenagakerjaan. Menurut 

survei (Global American, 2017), diperkirakan pada tahun 2015-2016 

88% Memahami AS secara general 

86% Memahami masyarakat AS secara general 

76% Memahami institusi pemerintahan AS 

74% Memahami seperti apa kehidupan di AS 

71% Memahami nilai dan budaya AS 
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program international exchange ini telah berhasil membantu membuka 

400.000 lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat AS. Selain itu, dengan 

suksesnya penyelenggaraan IVLP yang dialokasikan dengan tepat, 

diperkirakan negara juga mengalami keuntungan sebesar $57 juta dolar 

setiap tahun unntuk bidang perhotelan dan pariwisata serta industri 

penerbangan di AS (United States Advisory Commission on Public 

Diplomacy, 2017).  

Dengan banyaknya keberhasilan ini, dunia memandang AS sebagai 

entitas politik luar negeri yang sangat amat penting. Komunitas 

internasional yang memiliki hubungan kemitraan dengan AS memiliki 

kepekaan dan mampu menyadari posisi dan peran AS. Dengan kesadaran 

tersebut kemudian menempatkan AS pada posisi ekslusif yang 

memainkan peranannya sebagai role model yang dapat ditiru bagi adanya 

perbaikan dan pengembangan demokrasi serta peningkatan kualitas 

sistem politik negara. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi 

kontestasi politik antara partai buru dan partai demokrat di Inggris tahun 

1980an, kandidat muda / calon politikus partai buru Tony Blair dan 

Gordon Brown diundang ke AS untuk dapat mempelajari paradigma dan 

perspektif baru dalam kacamata politik AS melalui program IVLP untuk 

dapat memampukan mereka melakukan regenerasi dan memodernisasi 

partai burunya untuk menyelesaikan permasalahan dukungan partai buru 

terhadap unilateral nuclear disarmament di Inggris (Scott-Smith, 2006). 

Sebuah paradigma ini pada akhirnya akan menempatkan adanya 

pengakuan komunitas internasional pada kemajuan serta kredibilitas AS 

serta peran pentingnya sebagai pemimpin di pelbagai wilayah politik 

global. Dengan kesepahaman dan juga pengakuan yang berhasil di 

bangun oleh Amerika Serikat, maka hubungan kerja sama apapun yang 

dibangun oleh entitas poltik maupun sosial ekonomi Amerika Serikat 

akan mudah dibangun karena keduabelah pihak sama-sama mengenali 
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kesamaan nilai yang dipahami untuk tujuan dan pencapaian yang positif 

bagi kemaslahatan bersama. 

4.2.5  IVLP sebagai Media Sharing Nilai dan Pandangan Amerika Serikat 

dan Indonesia 

Amerika Serikat dalam penerapan IVLP di Indonesia memandang 

penting program ini bukan saja sebagai sebuah entitas kebijakan luar 

negerinya semata, tetapi juga memperhatikan bagaimana program ini 

dapat menyentuh kebutuhan Indonesia terkhususnya dalam membangun 

komunitas internasional yang inklusif dan mampu bekerja sama serta 

bersinergis dengan kemajuan Amerika Serikat di masa kini bahkan di 

masa yang akan datang.  

IVLP Indonesia telah dimulai sejak tahun 1952 (Bureau of 

Educational and Cultural Affairs,_) yang dimulai sebagai salah satu 

dukungan serta kesadaran Amerika Serikat terhadap kehadiran Indonesia 

sebagai pemain baru dalam pentas politik global dengan tatanan sistem 

politik yang juga menganut pada asas demokrasi. Keikutsertaan Indonesia 

pada tahun-tahun awal pada dasarnya tidak memiliki rekaman sejarah 

yang begitu jelas, tetapi jika melihat kepada situasi dan kondisi yang 

terjadi saat itu di era kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Dwight D. 

Eisenhower. Pentas politik global didominasi oleh persaingan sengit 

antara poros Amerika dan poros Soviet. Kemudian maraknya propaganda 

Soviet di wilayah Asia-Pasifik yang begitu cepat mengakibatkan banyak 

sekali ketakutan dan kekhawatiran AS terhadap masa depan wilayah ini di 

bawah pengaruh kekuasaan rezim komunis. Kejatuhan Vietnam salah satu 

contoh sempurna untuk menerangkan ketegangan tersebut sehingga 

memaksa Amerika Serikat untuk ikut terlibat mengimbangi kekuasaan 

poros soviet di wilayah tersebut.  



46 
 

Dengan demikian keikutsertaan Indonesia dalam program bergengsi 

pemerintah Amerika Serikat ini bukan saja sebatas adanya pengakuan 

terhadap nilai-nilai demokrasi Indonesia yang baru berdiri sebagai negara 

berdaulat baru di wilayah Asia-Pasifik, tetapi juga memampukan 

Amerika Serikat untuk juga dapat berbagi pandangan dengan individu-

individu maupun kelompok asal Indonesia yang diundang ke Amerika 

Serikat mengenai nilai-nilai demokrasi, pluralisme, akuntabilitas dan isu-

isu multi dimensional lainnya guna memperkuat posisi Indonesia di 

wilayah Asia-Pasifik, terkhususnya Asia Tenggara yang didominasi oleh 

negara-negara yang baru saja dimerdekakan. 

Selain untuk memperkuat pengembangan nilai-nilai demokrasi di 

Indonesia, keikutsertaan Indonesia dalam program IVLP juga pada 

dasarnya untuk memberikan sebuah insight terbaru dari Amerika Serikat 

untuk kemudian dapat diimplementasikan di Indonesia. Hal ini tercermin 

melalui pernyataan Dahlan Iskan yang merupakan CEO Jawa Pos 

sekaligus alumni IVLP tahun 1985. Melalui perbincangannya dalam 

program Sapa Alumni AS yang dipelopori oleh Konsulat Jendral Amerika 

Serikat di Surabaya melalui media sosial instragram pada tanggal 12 

September 2020 lalu, ia mengungkapkan bahwa saat kunjungannya ke 

empat negara bagian di Amerika Serikat termasuk Washington D.C., ia 

memperoleh banyak pengalaman berharga. Salah satunya adalah 

pengalamannya ke banyak kantor redaksi surat kabar di beberapa kota di 

Amerika Serikat yang kemudian turut mengubah total wajah media masa 

Indonesia saat ini.  

Pada sesi yang dikemas untuk mengikat kembali hubuungan 

silahturami para alumni IVLP asal Indonesia dengan pemerintah Amerika 

Serikat tersebut, Dahlan Iskan menguraikan bahwa ia melihat media masa 

seperti koran di Amerika Serikat, tidak dimonopoli oleh koran-koran ibu 

kota. Bahwa setiap kota, entah besar maupun kecil juga memproduksi 
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korannya masing-masing. Demikian ia menjawab “Dari sana saya sadar 

Indonesia ini masa depannya akan sama seperti Amerika Serikat. 

Makanya setelah saya pulang, saya lakukan perubahan besar di dunia 

persurat kabar di Indonesia. Bahwa kelak setiap kota itu harus punya 

koran sendiri-sendiri”. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat baik, 

melihat bahwa Indonesia pada masa itu sangat membutuhkan banyak 

exposure untuk dapat memberikan warna baru bagi pembangunan lini 

masa yang jauh lebih modern dan kreatif.  

Kemudian dalam kesempatan yang sama, Dahlan Iskan juga 

menjelaskan bahwa sebenarnya upaya yang dilakukannya bukan semata-

mata untuk kepuasan dirinya sendiri, tetapi bagaimana ia juga dapat 

mendorong keterlibatan daerah untuk ikut memaksimalkan diri dalam 

kerangka otonomi daerah yang saat itu masih sedikit tabu untuk 

dibicarakan. Ia merasa bahwa AS telah mampu membuktikan dirinya 

mampu menyelenggarakan politik praktis yang sangat baik terkhususnya 

dalam menata otonomi daerah dalam konsep desentralisasi. Meski 

memang sistem dan bentuk desentralisasi yang dianut sedikit berbeda 

karena sistem negara federal yang diterapkan oleh Amerika Serikat, 

Dahlan mengungkapkan bahwa hal ini tetap patut dicontohi untuk 

pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. 

Selain itu, jika melihat pada bagiamana keikutsertaan masyarakat 

Indonesia dalam program IVLP dari tahun 2017-2019 juga memberikan 

dampak positif bagi pembangunan masyarakat serta pandangan politik di 

Indonesia. Hal ini dapat digambarkan melalui pandangan atau pendapat 

beberapa alumninya yang diambil dari program SapaAlumniAS lainnya. 

Faridah Syuaib (Alumni IVLP 2017) yang berprofesi sebagai pelukis 

sekaligus founder of Kampoeng Warna Ternate dalam program sesi sapa 

alumni AS tanggal 15 Mei 2020 mengungkapkan bahwa “saya banyak 

belajar dari lambaga Artworker, membahas bagaimana pendekatan seni 
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dengan lingkungan, bagaimana seni dengan sosial dan pelbagai aspek. 

Disitu saya banyak terinspirasi dari pertemuan itu beberapa gagasan 

mereka yang terangkum dalam program itu yang kemudian saya ambil 

dan saya adaptasikan di Ternate, salah satunya #PerempuanBicara” 

Selanjutnya menurut Dewirini Anggraeni, founder of SeRVE 

Indonesia yang mengikuti program IVLP tahun 2018 berpendapat bahwa 

dalam kesempatan tersebut, Dewirini bisa berinteraksi dan belajar di 

kantor FBI mengenai bagaimana proses policy making. Bahkan dengan 

semua hal yang dialaminya selama di Amerika Serikat mengenai peran 

kepolisian untuk turut terlibat menciptakan social inclusivity, ia 

berpendapat bahwa “mungkin ini adalah salah satu cara untuk kita bisa 

mengcounter terorisme dan mencegah terorisme di indonesia, karena 

Indonesia ini kan besar. Terorisme itu bukan virus yang sedikit. Kita lagi 

berlomba-lomba dengan teroris. Kita juga harusnya bisa bikin kontra 

narasi terhadap hal-hal negative tersebut (seperti di AS)” 

Founder Shhopie Citra Institute, Yusuf Daud yang berkesempatan 

mengikuti IVLP tahun 2019 untuk kedua kalinya juga mengungkapkan 

kekagumannya terhadap kehidupan sosial di AS. Baginya perngalaman 

tersebut mengubah stigmanya tentang individualistis masyarakat 

Amerika. Dalam kesempatan tersebut, ia juga turut berbagi mengenai 

masalah-masalah yang terjadi di Indonesia sebagai kesadaran bahwa 

Amerika Serikat dan Indonesia yang memiliki banyak kesamaan, tentu 

dapat saling berbagi pengetahuann dan pengalaman guna memperkaya 

komunitas masing-masing guna mengembangkan kemampuan problem 

solving yang baik. Melalui pelbagai kesempatan dan perjumpaan yang 

dilewatinya, membantunya untuk dapat berpikir secara holistis tentang isu 

yang menjadi konsern utamanya.  

Demikian di bawah ini dapat dilihat bagaimana implementasi 

program IVLP yang diuraikan melalui tema kegiatan. Tema-tema ini 
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tidak lain merupakan tantangan dan juga kebutuhan Indonesia yang 

dilihat melalui kacamata Amerika Serikat yang tertuang dalam Integrated 

Country Strategy untuk dapat dicapai melalui perjumpaan dan sharing 

knowledge yang terjadi atas komitmen dan kesamaan pandangan untuk 

seterusnya dapat dibentuk kearah yang jauh lebih positif. 

 

GAMBARAN TEMA IVLP AS-INDONESIA TAHUN 

2017-2019 

1. Crisis 

Management 

13. Air Quality 

Monitoring and 

Awareness 

25. Muslim Civil Society 

2. Community 

Development to 

Addressing 

Vulnerable Youth 

14. Aviation 

Infrastructure 

Development 

26. Regional Trade 

Promotion 

3.Promoting 

Innovation and 

Digital Economy 

Development 

15. Capital Markets 

Development 

27. Benefits of Trade 

4. Child Protection 16. Creative 

Economy & 

Entrepreneurship 

Incubators 

28. Maritime Issues 

5. Entrepreneurship 17. Cyber Policy and 

Online Freedom 

of Expression 

29. Promoting Pluralism 

6. Muslim 

Educators 

18. Maritime Crime 

– Addressing 

IUU Fishing, 

Trafficking in 

Persons, and 

Maritime 

30. The Protection of 

Children and Parental 

Rights in the U.S. 

Justice System 

7. Political 

Activism 

19. Religious 

Tolerance 

31. Women in Law 

Enforcement 

8. Accelerating 

Anti-Corruption 

Effort 

20. Sustainable 

Connectivity: 

Port 

32. Promoting Pluralism 

and Tolerance Across 

Religious Divides 
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Infrastructure 

9. Smart Cities 21. Sustainable 

Ecotourism 

33. Marine Protection 

and Conservation 

10. Climate 

Change 

22. Sustainable 

Urban Planning: 

Smart Cities 

34. Honoring 70th 

Anniversary 

Indonesia-USA 

Diplomatic Relations 

11. Regional 

Responses to 

Migration 

Issues  

23. Facts Based 

Journalism in the 

Digital Age 

35. Youth Political 

Engagement in the 

Digital Age  

12. Advocacy and 

Policy for 

Indigenous, 

Minority, 

Underserved 

Communities 

24. Online Approach 

to Countering 

Terrorist 

Recruitment  

36. Energy Policy and 

Sustainability in the 

US  

 

Tabel 1. 3 Tema Program IVLP Indonesia Tahun 2017-2019 

Sumber : (Hasil kompilasi data dari wawancara dengan pihak Kedutaan AS di Jakarta 

dan sesi SapaAlumniAS tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Konsulat Jendral AS di 

Surabaya) 




