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BAB V 

ANALISIS KONSTRUKTIVISME DALAM PROGRAM IVLP 

Pada bab ini akan diuraikan secara deskriptif dan analitis mengenai penerapan 

International Visitor Leadership Program Amerika Serikat yang turut melibatkan 

keikutsertaan Indonesia. Analisis akan dimulai dengan menjelaskan bagaimana teori 

konstruktivisme memandang hubungan ini dalam perspektifnya yang dibangun 

dengan pendekatan sosial-kultural. Menurut akar ide dalam konstruktivisme, politik 

Internasional tidak jauh hubungannya dengan eksistensi struktur dan juga agen 

(Hadiwinata, 2017). Demikian dalam melihat fenomena ataupun tulisan ini, tentu 

terdapat eksistensi struktur yang begitu kuat perannya dalam memengaruhi penerapan 

program pertukaran bergensi di Amerika Serikat ini. Oleh sebab itu analisis yang 

pertama akan berusaha untuk mengidentifikasi struktur dan agen serta bagaimana 

struktur memengaruhi agen. Kemudian analisis akan dilanjutkan dengan memberikan 

penjelasan yang runut serta deskriptif tentang bagaimana eksistensi dan tindakan agen 

turut dipengaruhi oleh adanya proses sosialisasi dan pembelajaran terhadap 

lingkungannya. Terakhir analisis akan berkaitan dengan penerapan IVLP untuk 

mempromosikan American values dalam hubungan Amerika Serikat dan Indonesia. 

5.1 Analisis Pengaruh Struktur terhadap Tindakan Agen 

Struktur dalam paradigma konstruktivisme selalu berkaitan dengan 

gagasan atau kesatuan ide yang hakikatnya bergerak memengaruhi eksistensi 

aktor dengan gagasan ataupun seperangkat norma-norma yang tersimpan 

didalamnya. Oleh sebab itu, penjelasan berikut ini akan mengidentifikasi serta 

menguraikan struktur yang memengaruhi keberadaan IVLP. Kemudian 

penjelasan akan dilanjutkan dengan bagaimana IVLP sebagai agen dipengaruhi 

oleh gagasan atau ide struktur untuk bertindak menciptakan realitas politik 

hubungan internasional dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. 
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5.1.1 Analisis Pengaruh  Gagasan Smith Mundt Act terhadap program 

IVLP 

Menurut gambaran Alexander Wendt yang kemudian dikutip 

kembali dalam (Hadiwinata, 2017), “politik global dituntun oleh ide-ide, 

norma-norma, dan nilai-nilai yang diyakini para aktor dan 

terdistribusikan secara antar-subjek (intersubjectively shared)” (hal. 

275). Artinya bahwa dalam melaksanakan perannya, agen atau aktor 

selalu dibayangi oleh bayang-bayang idesonal atau gagasan yang menjadi 

pendukungnya. Eksistensi aktor tidak akan dapat berdiri sendiri, karena 

aktor selalu bergantung pada nilai atau norma yang secara holistis 

memberikan arahan maupun petunjuk dalam proses penalaran hingga 

tindakan. Dengan demikian dapat diidentifikasikan bahwa dalam tulisan 

ini, program IVLP berperan sebagai agen dan posisi struktur yang 

memengaruhi tindakan aktor dipegang oleh Smith Mundt Act. 

Smith Mundt Act atau United States Information and Educational 

Exchange Act (USIEEA) seperti yang telah diuraikan dengan sangat rinci 

pada bab sebelumnya, hadir dalam peradaban politik Amerika Serikat 

akibat timbulnya tantangan besar yang dihadapi pada masa Perang 

Dingin. Situasi saat itu tidak saja didominasi oleh adanya peningkatan 

aktivitas militer, tetapi juga memunculkan kecendrungan perang 

informasi, merusak citra lawan politik di pentas politik global dengan 

menyebarkan informasi yang dengan sengaja telah difabrikasi dan 

dimanipulasi menurut kepentingan sepihak. Sayangnya, kebijakan AS 

saat itu masih dapat dikatakan belum mampu mengakomodir pelbagai 

kebijakan luar negeri yang memampukannya bergerak dengan leluasa 

melawan propaganda Soviet dan negara blok pendukungnya. 

Pada masa kemunculannya, Smith Mundt Act sangat dinanti-

nantikan karena dapat dikatakan menyediakan legalitas maupun ruang 

kebebasan bagi peran AS yang jauh lebih besar untuk melakukan 
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perlawanan terhadap tingginya perang informasi yang menyudutkan citra 

AS di kancah politik global pasca Perang Dunia II. Dengan 

ditandatanganinya Smith Mundt Act dan disahkan pada tanggal 27 

Januari 1948 di era kepemimpinan Presiden Harry Truman, Amerika 

Serikat tidak saja memperkuat peran program maupun sederet institusi 

yang sebelumnya telah dibentuk, tetapi juga memberikan arahan yang 

jelas tentang peran serta tujuan seperti apa yang hendak dicapai. 

Sebagaimana tertuang dalam public laws Chapter 36 mengenai 

Smith Mundt Act yang dikutip dari US Agency for Global Media, 

dijelaskan “…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”. Gagasan 

yang terbentuk dalam Smith Mundt Act ini kemudian diidentifikasikan 

sebagai kesatuan struktur yang akan memengaruhi tindakan serta peranan 

agen yaitu IVLP. Terlebih karena program ini oada tahun 1952 

ditempatkan di bawah naungan Department of State dan menjadi 

komponen yang tidak terpisahkan dari Bureau of Education and Cultural 

Affairs di tahun 1960 (Educational Cultural Affairs). 

International Visitor Leadership Program sendiri telah dimulai 

sejak yang tahun 1940 melalui inisiasi Nelson Rockefeller yang 

mendatangkan 130 jurnalis asal negara-negara Amerika Latin sebagai 

semangat keterbukaan pada masa kepemimpinan Franklin D. Roosevelt. 

Meski demikian pada dasarnya penyelenggaraan program ini belum 

cukup menampung visi dan misi seperti yang tertuang dengan sangat rinci 

pada Smith Mundt Act tahun 1948. Walaupun secara pragmatis 

penyelenggaraan program ini sebelum dan sesudah pengesahan Smith 

Mundt Act memiliki karakteristik yang sama, pengesahan undang-undang 

tersebut secara fundamental mampu memberikan arahan dan pandangan 

visioner mengenai bagaimana seharusnya IVLP membentuk strategi-
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strateginya guna mencapai tujuan serta kepentingan nasional Amerika 

Serikat yang lebih holistis dalam konteks hubungan internasional. 

Program ini pada awalnya dipandang sebagai perspektif 

revolusioner pemerintah AS yang melihat situasi saat itu sebagai suatu hal 

yang penting untuk dikontrol terutama pasca berakhirnya krisis besar 

serta revolusi sosial yang terjadi di sebagian besar negara-negara Amerika 

Selatan seperti Brazil, Uruguay, Venezuela dan sebagainya (Darmawan, 

2017). Melalui program IVLP, usaha Amerika Serikat dalam menjangkau 

individu maupun organisasi-organisasi internasional yang berada di 

negara-negara Amerika Selatan dapat terjadi. Proses berbagi dan transfer 

informasi dan pengetahuan yang terjadi bukan saja memperkaya 

perspektif mereka mengenai AS, tetapi juga menunjukan dimulainya 

sejarah baru bagi Amerika Serikat dan negara-negara tetangganya untuk 

dapat terlibat dalam hubungan kerja sama di bawah komitmen yang sama 

yakni demokrasi dan liberal. 

Kemudian dengan hadirnya Smith Mundt Act yang menekankan 

pentingnya usaha-usaha membangun mutual understanding, IVLP kian 

mampu berdiri teguh memahami kerangka serta mengimplementasikan 

programnya untuk mencapai tujuan besar bagi kepentingan nasional AS. 

Dalam paradigma ini, tidak dapat dipungkiri juga bahwa IVLP yang 

merupakan program yang dilegitimasi oleh eksistensi Smith Mundt Act 

kemudian sangat dipengaruhi secara signifikan oleh tujuan atau nilai dan 

gagasan yang tertuang pada undang-undang deseminasi informasi 

internasional ini. Pada bagian objectives Smith Mundt Act poin pertama 

memberikan legalitas untuk mendeseminasikan informasi ke seluruh 

dunia mengenai Amerika Serikat beserta rakyat dan kebijakan-

kebijakannya yang dibentuk oleh Kongres, Presiden, Sekretaris Negara 

serta pihak-pihak terkait yang turut memengaruhi urusan luar negeri. 

Selanjutnya mengenai peran dan tugas program yang senada seperti 
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program pertukaran budaya contohnya seperti IVLP ini, peranannya 

diperjelas pada poin kedua yakni, menyelenggarakan program pertukaran 

pendidikan untuk dapat membangun kerja sama dengan negara-negara di 

dunia dalam aspek-aspek berikut, yakni pertukaran orang, pengetahuan 

dan ketrampilan, kemudian memberikan layanan teknikal dan lain 

sebagainya, serta pertukaran pembangunan dalam bidang pendidikan, seni 

dan ilmu pengetahuan.  

IVLP sendiri dalam menerjemahkan tugas dan peranannya yang 

telah diamanatkan melalui Smith Mundt Act kemudian membentuk tujuan 

penerapannya. Tujuan inilah yang pada dasarnya menjadi semacam nilai 

dan norma yang terikat pada badan IVLP itu sendiri untuk dapat 

mengimplementasikan setiap kegiatannya, tetapi dengan tujuan dan 

capaian yang terarah.  

IVLP sebagai lembaga yang berada dibawah naungan Department 

of State, Bureau of Educational and Cultural Exchange Affairs bertujuan 

untuk memberikan ruang untuk menjangkau para calon pemimpin masa 

depan serta para pembuat kebijakan pada semua level profesional di 

setiap negara di seluruh dunia serta memberikan kesempatan bagi mereka 

untuk mengeksplorasi serta mendalami isu dan permasalahan dalam sudut 

pandang AS yang dilakukan melalui pertemuan dengan para rekan 

profesional AS serta lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk belajar 

menganai American values (US Advisory Commission on Public 

Diplomacy, 2017). 

American values dalam pandangan AS ini pada dasarnya sangat 

sejalan dengan Smith Mundt Act dalam implementasinya yakni berusaha 

untuk melawan narasi-narasi pendek yang kurang tepat mengenai AS. 

Demikian relasi struktur terhadap agen sangat terlihat di sini tentang 

bagaimana eksistensi struktur mampu memberikan penegasan serta 

kerangka berpikir bagi penerapan program IVLP sehingga tujuan atau 
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motif penerapannya adalah berusaha untuk menyediakan ruang interaksi 

bagi para calon pemimpin masa depan dengan Amerika Serikat, yang 

mana melalui interaksi tersebut diharapkan mampu membangun 

pemahaman yang tepat tentang nilai-nilai AS. Hal ini juga membuktikan 

bahwa IVLP sebagai agen tetap memiliki tujuan yang sama dengan tujuan 

Smith Mundt Act untuk dapat menyelenggarakan program yang dapat 

mempertemukan para calon pemimpin masa depan dunia dengan para 

rekan professional AS, bukan saja untuk dapat memperkenalkan 

mengenai American values, tetapi juga menumbuhkan kesepahaman yang 

dibangun atas kesamaan nilai, pandangan kolektif. 

 

5.1.2 Analisis Pengaruh Tujuan Mempromosikan American Values IVLP 

terhadap Indonesia. 

Penerapan IVLP pada dasarnya adalah untuk mampu 

memperkenalkan American values secara tepat kepada masyarakat 

internasional melalui hubungan antar individu seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Demikian peran yang dimainkan IVLP sejalan 

dengan nilai-nilai yang juga diwariskannya dari Smith Mundt Act untuk 

dapat membentuk kesepahaman bersama antara Amerika Serikat dengan 

aktor-aktor internasional yang diprediksikan sebagai calon pemimpin 

masa depan. Melalui kesepahaman yang berhasil dibentuk, AS 

berpeluang besar untuk dapat membangun relasi-relasi kerja sama yang 

lebih banyak lagi, serta berkontribusi aktif untuk membangun peradaban 

dunia yang inklusif dan saling bersinergis. 

Peranan IVLP yang begitu signifikan memberikan kontribusi untuk 

membangun hubungan relasi sosial dan juga kesepahaman dilakukan 

melalui cara dan pendekatan humanis yang mementingkan bagaimana 

pengetahuan dapat tersalurkan dengan tepat tanpa menimbulkan 
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kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Tindakan tersebut yakni dengan 

menekankan, bahwa perannya bukan berusaha untuk mengubah cara 

pandang atau kritik dan skeptisisme tertentu yang muncul terhadap citra 

Amerika Serikat secara radikal, tetapi semata-mata berusaha untuk 

mengetengahkan dan mempertegas asumsi atau presepsi yang 

sebelumnya telah dibangun (Scott-Smith, 2008).  

IVLP dalam peranannya berupaya memberikan pengetahuan serta 

pengalaman yang utuh dan nyata kepada setiap partisipan dengan setiap 

tokoh-tokoh praktisi publik, sehingga informasi yang didapatkan 

merupakan informasi primer. Hal ini juga ditegaskan Victoria Eastwood 

(Alumni IVLP asal Inggris) kepada BBC, “but what they are doing is 

exposing you to people in power so that if I’m looking at something like 

Iran sanctions I know the person who’s responsible for putting that policy 

into practice” (29/03/2011). Artinya bahwa hakekatnya dalam pendekatan 

yang dibangunn oleh Amerika Serikat dalam program ini, tidak ada usaha 

apapun untuk mengubah skeptisisme para partisipan terhadap tindakan 

politik luar negeri AS yang kadang terlihat berlebihan dan tidak adil. 

Namun narasi yang ditampilkan adalah mampu mengenali dan 

mengapresiasi bagaimana sistem Amerika dijalankan sekaligus 

memastikan bahwa melalui pengalamannya terhadap paradigma tersebut 

dapat memampukannya membangun khasanah berpikir yang jauh lebih 

dalam.  

Hal ini pada dasarnya mencerminkan adanya keterbukaan serta 

semangat kebebasan berpikir yang terarah. Apapun pandangan maupun 

pemikiran skeptis terhadap kebijakan-kebijakan AS di luar negeri, selalu 

ada paradigma lain yang perlu untuk ditampilkan dan dilihat agar dapat 

melihat dengan kacamata yang jauh lebih luas. Melalui usaha untuk 

melihat paradigma yang lain tersebut, IVLP secara bertanggung jawab 

berkontribusi untuk memberikan sudut pandang yang inklusif untuk 



57 
 

mendorong timbulnya tindakan kontemplatif terhadap nilai atau gagasan 

yang dipercayanya selama ini.  

Selain itu juga, peran softpower dalam diri IVLP itu sendiri 

berkontribusi besar memberikan dampak reflektif-analitis secara 

multidimensional dalam proses membangun relasi sosial dan 

mempromosikan American values. Salah satunya dengan melibatkan 

dimensi sosial dan kebudayaan (Depkat, 2004). Faktor softpower dalam 

kerangka kacamata politik Amerika Serikat dewasa ini pada dasarnya 

merupakan hal yang muncul atas adanya kesadaran bahwa pendekatan-

pendekatan yang menggunakan tekanan, ketakutan, serta militer pada 

periode perang besar di masa lampau tidak lagi sejalan dengan kondisi 

dan paradigma yang hadir di dalam masayarakat. Bahkan pergeseran 

nilai, norma, aturan serta identitas para aktor-aktor secara umum telah 

mengakibatkan adanya juga perubahan cara pandang dalam melihat dan 

menilai sebuah tindakan politik. Oleh karena itu, kemampuan yang lebih 

halus dan lembut dalam diri IVLP yang baru ini menjadi salah satu hal 

yang unggul dan penting untuk terus dijaga dalam melaksanakan peranan 

pentingnya memperkenalkan American values serta membangun 

hubungan orang-perorangan yang semakin membawa lebih dekat individu 

atau komunitas internasional pada kesamaan pandangan dengan 

masyarakat Amerika Serikat. 

Selain itu dengan penggunaan elemen ini di dalam pendekatan 

model diplomasi publik yang diperankan oleh IVLP, memberikan 

dorongan serta mendorong terjadinya sebuah proses berpikir dan 

berefleksi yang alami untuk merenungkan asumsi dan presepsi yang 

sebelumnya telah dibangun untuk dibandingkan dengan paradigma real 

yang dialami secara langsung. Keadaan ini sekaligus memberi ruang 

terhadap adanya transfer pandangan, informasi, pengetahuan secara utuh 

serta dapat diterima di dalam hati dan pikiran setiap individu partisipan 
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program tanpa adanya perasaan terpaksa, tertekan atau dimanipulasi oleh 

pengalaman yang dialami. Dengan kata lain, karakteristiknya yang 

banyak memunculkan dialog sosial-kebudyaan dalam membahas pelbagai 

American values sangat berpengaruh terhadap suksesinya program ini 

untuk menjembatani ruang-ruang privat dalam relasi sosial.  

Selanjutnya, dalam penerapannya sebagai program yang bertujuan 

untuk mempromosikan American values, IVLP bergerak pada level relasi 

sosial yang lebih rendah dengan berusaha menyentuh individu atau 

bagian grass roots dari komunitas internasional. Individu yang dimaksud 

ini pun pada dasarnya menekankan pada adanya ekspektasi peranan yang 

dapat ditimbulkan. Karena itulah aktor-aktor yang dipilih untuk terlibat 

dalam program ini pada dasarnya adalah mereka yang secara jenjang karir 

dan pengalamannya cukup mapan serta menunjukan adanya potensi untuk 

dapat menciptakan ruang kolaborasi antara pemerintah maupun 

counterparts AS dengan para partisipan ini. Sekali lagi, dipilihnya 

sekelompok orang atau individu secara selektif ini pada dasarnya 

berupaya untuk menjamin peranan yang dapat ditimbulkannya setelah 

program berakhir dalam menunjang dan mengembangkan kepentingan 

negara AS tetapi juga mampu menjembatani komunitas masyarakat yang 

jauh lebih luas. Dalam kasus ini juga pada dasarnya IVLP juga 

memberikan dampak besar bagi para partisipan tersebut untuk dapat 

memperoleh jejaring dan koneksi yang jauh lebih luas sehingga 

memampukan mereka dapat mengakselerasi peningkatan karirnya jauh 

lebih cepat di masa yang akan depan. Demikian hal yang sama disebutkan 

oleh Giles Scott-Smith dalam penelitiannya yang kemudian di kutip Kelly 

(29/03/2011). 

Demikian untuk dapat terus menyebarkan pandangan-pandangan 

postif sekaligus berusaha membangun dan menjembatani individu-

individu dengan Amerika Serikat, Indonesia dilihat sebagai salah satu dari 
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190 negara yang pada hakekatnya memiliki posisi yang sangat penting 

bagi politik luar negeri AS terkhsusnya di wilayah Asia-Pasifik. Indonesia 

dan Amerika Serikat merupakan dua negara besar yang banyak memiliki 

kesamaan. Menurut sejarah hubungan bilateralnya, kedekatan Indonesia 

dan Amerika Serikat bahkan telah dimulai sejak zaman kolonialisme di 

wilayah tersebut. Kehadiran dan kemudian pengakuan yang utuh terhadap 

Indonesia selanjutnya semakin berkembang pasca pelbagai dukungan 

Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam rentetan konflik penyelesaian 

sengketa pengakuan kedaulatan Indonesia dengan Kerajaan Belanda pada 

masa itu.  

Meski demikian hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pada 

dasarnya berjalan sangat dinamis, selain banyak dukungan dan pandangan 

positif yang tercipta, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat juga tidak 

jarang dihadapkan pada adanya perbedaan pandangan. Meski demikian 

pelbagai usaha dan upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak berhasil 

membangun kembali atmosfer hubungan bilateral yang baik (Hamilton & 

McRae, 2015). 

Indonesia dalam kacamata AS adalah negara yang saat ini telah 

menduduki banyak sekali posisi penting bahkan memainkan peran sentris 

dalam pentas politik global. Pengakuan dan perhatian Amerika Serikat 

terhadap Indonesia pada mulanya sangat terlihat pada era kepemimpinan 

Obama dengan gagasan kebijakan pivot to Asia. Obama menyatakan 

bahwa Indonesia tidak saja penting bagi kawasannya, tetapi dengan 

identitasnya sebagai negara Islam terbesar, populasi penduduk ke-4 

terbesar di dunia serta kemampuan ekonominya yang sangat menjanjikan 

hingga kemudian menjadi bagian dari anggota G-20, sangat penting serta 

punya potensi besar untuk dapat membangun hubungan yang jauh lebih 

dalam dengan AS (The White House, 15/11/2009). 



60 
 

Fakta bahwa kedua negara memiliki banyak kesamaan juga 

merupakan hal fundamental yang sangat memengaruhi pendekatan AS 

melalui IVLP terhadap  Indonesia. Kedua negara secara demografi pada 

dasarnya memiliki bentuk kesamaan yang sama, yakni adanya 

kemajemukan identitas masyarakat baik agama, kepercayaan, etnis, 

golongan. Bahkan dengan mengenali identitas tersebut, AS dan Indonesia 

sama-sama berkomitmen untuk dapat selalu mengakui dan 

mengedepankan nilai-nilai pluralisme sebagai identitas sosial-kultural 

yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara dan masyarakatnya di 

pentas politik global. 

Saat ini, hubungan Indonesia dan AS juga kian meningkat ke arah 

yang positif karena adanya pelbagai kerja sama serta pelbagai inisiasi 

kebijakan yang dibangun atas dasar komitmen dan kemaslahatan 

bersama. Salah satunya strategic partnership yang juga mendorong kerja 

sama dalam enam bidang yakni, Kerja sama pertahanan, kerja sama 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kerja sama dalam bidang 

Energi, Kerja sama dalam ruang lingkup regional dan global serta Kerja 

sama dalam usaha untuk membangun hubungan orang-perorangan atau 

people to people ties. 

Hubungan kerja sama juga ditingkatkan dalam banyak lini kerja 

yang bertujuan mengakomodir implementasi strategic partnership seperti 

kerja sama melawan terorisme, kekerasan dan ekstimisme serta kejahatan 

internasional lainnya. Kemudian juga bekerja sama untuk melindungi 

ketahanan ekosistem lingkungan hayati serta mempromosikan 

pengelolaan energi berkelanjutan serta isu-isu non-militer lainnya seperti 

kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dan pengetahuan. 

Usaha-usaha ini pada dasarnya merupakan hal yang menunjukan adanya 

komitmen bersama untuk dapat memperteguh hubungan dan kerja sama 

bilateral AS dan Indonesia kea rah yang lebih baik. 



61 
 

Selain itu, alasan lain kedekatan ini juga dipertegas dengan 

kesamaan geografis kedua negara. Indonesia dan AS sama-sama berada 

pada wilayah Asia-Pasifik dengan peranan sentris di kawasan regionalnya 

masing-masing. Bahkan dengan keuntungan geografis ini, AS 

memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi menjadi 

regional power dengan global influence di dalam relasi politik global. 

Oleh karena itu jugalah saat ini dapat dikatakan bahwa AS memberi 

perhatian yang begitu besar bagi Indonesia (Denmark, Sukma & 

Parthemore, 2010). 

Tidak terkecuali melalui tema-tema IVLP yang selama ini di angkat 

sebagai media dan komitmen Amerika Serikat untuk dapat membangun 

hubungan yang mampu memberikan pengaruh positif bagi kedua negara 

terhadap masa depan hubungan bilateral yang jauh lebih baik. Melalui 

Integrated Country Strategy yang diterbitkan pada awal tahun 2018 lalu, 

AS merumuskan sebagian besar misi pentingnya terhadap pengembangan 

kualitas pemerintah AS dengan masyarakat Indonesia yang kemudian 

diterjemahkan dalam unit-unit program professional seperti IVLP salah 

satunya. Empat misi tersebut yakni, meningkatkan hubungan kerja sama 

ekonomi, memperkuat keamanan, mengembangkan kerja sama yang 

mencakup isu dan prioritas global, serta berupaya memperkuat institusi 

pemerintah. Ini merupakan perspektif AS dalam memandang tantangan 

dan kebutuhan Indonesia yang harus dikejar melalui penyusunan tema-

tema program IVLP untuk masyarakat Indonesia. 

Tema-tema yang terbentuk pada tahun 2017-2019 menurut data 

yang berhasil di rangkum mencakup 36 tema kegiatan IVLP yang 

penerapannya mencakup dua divisi program, yakni  IVLP Divisi pertama 

yang terbagi menjadi empat regional program (Single country project, 

Regional project, Sub-regional project, dan Multi-regional project) serta 
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IVLP on-Demand Division yang didesign untuk mengakomodir 

pemintaan tambahan program IVLP yang diajukan oleh negara lain. 

Pembentukan tema jika dilihat dari kerangka analitis 

konstruktivisme pada dasarnya merupakan cara yang dilakukan untuk 

dapat mengakomodir segala tantangan dan kebutuhan Indonesia tetapi 

juga memberikan pengetahuan dan gambaran yang jelas tentang 

bagaimana Amerika Serikat memandang paradigma atau masalah tersebut 

serta cara seperti apa yang tepat untuk menyelesaikannya. Melalui 

kedekatan yang terbangun dan adanya sharing nilai dan gagasan, proses 

ini juga dapat menyentuh aspek-aspek pendukung lainnya yang pada 

hakikatnya dapat mempertajam serta memperdalam gagasan atau ide 

kesepahaman antara kedua belah pihak.  

Melalui hal itulah maka usaha untuk dapat menyebarluaskan 

kesepahaman terhadap American values dalam kerangka membangun 

hubungan orang-perorang dapat terwujud, tetapi juga mampu 

menjembatani dan menjawab kebutuhan serta tantangan yang dihadapi 

Indonesia melalui kerangka dan sudut pandang AS yang tercermin 

melalui implementasi tema-tema kegiatannya. Dalam kacamata 

konstruktivisme relasi struktur sangat memengaruhi tindakan agen atau 

aktor. Paradigma ini juga menjelaskan  juga turut menjelaskan bahwa 

dalam relasi yang diakibatkan oleh eksistensi aktor pada dasarnya akan 

bertindak sesuai dengan nilai, norma, aturan bahwa identitas yang dibawa 

dalam gagasan atau struktur yang kemudian memengaruhi tindakan aktor 

terhadap objek dari proses berpikir dan bertindak tersebut. 

 

5.2 Analisis Pengaruh Struktur terhadap Pembentukan Identitas IVLP 

Pandangan Konstruktivisme memandang bahwa sebenarnya dalam proses 

interaksi akan selalu terjadi proses sosialisasi dan pembelajaran, di mana 
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melalui proses tersebut para aktor akan terus menerus berusaha menyesuaikan 

diri dengan kondisi lingkungannya (Hadiwinata, 2017). Begitu juga dalam 

peranan IVLP terhadap Indonesia yang secara sadar terus berupaya untuk 

mengembangkan paradigmanya memandang relasi pendukung seperti 

hubungan bilateral maupun aspek-aspek lainnya untuk dapat membentuk 

implementasi yang tepat dan berguna untuk dapat memperkuat relasi sosial 

tersebut tetapi juga dapat memperkenalkan pandangan-pandangan atau 

American values kapada komunitas masyarakat Indonesia yang jauh lebih luas. 

Salah satu poin penting yang tidak dapat dilepaspisahkan dalam 

paradigma sejajar penerapan IVLP serta hubungannya dengan usaha dalam 

mengamanatkan pembentukan mutual understanding pada dasarnya sangat 

terlihat dari bagaimana peran tema tema yang secara berbeda dan ekslusif 

dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap paradigma yang dialami 

Indonesia. Tentu telah dijelaskan sebelumnya bahwa tema-tema tersebut 

mengacu pada tantangan serta kebutuhan Indonesia yang dilihat dari kacamata 

AS sebagai mitra Indonesia dalam mengemban misi kerja sama bilateral. 

Artinya bahwa kesepahaman tersebut menjadi kunci dan dipegang erat untuk 

dapat membangun hubungan yang saling memahami konteks gagasan maupun 

kebutuhan kedua belah pihak. 

Keberadaan gagasan atau struktur dalam peran IVLP ini sangatlah 

fundamental karena posisinya yang menjadi pioneer dalam melihat serta 

menganalisis seperti apa kebijakan yang dibangun dapat memperkuat relasi 

yang telah terbangun atau justru sebaliknya. Dalam paradigma ini aspek 

kesamaan kembali menjadi hal yang penting untuk dibicarakan. Tanpa adanya 

gagasan yang jelas antara Indonesia maupun aktor, maka pada dasarnya 

kepentingan AS untuk membangun relasi orang-perorang itu juga akan berbeda 

pendekatannya. Dalam melihat masalah ini, beruntungnya AS dan Indonesia 

telah berada dalam suatu kesepakatan bersama yang juga tertuang dalam 

strategic partnership di mana hal itu mendorong banyak sekali usaha-usaha 
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bersama untuk dapat memperkuat hubungan bilateral bersama dengan 

menumbuhkan kesepahaman serta adanya pertukaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna kemasalahatan bersama.  

Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat juga sangat baik saat 

ini. Meskipun awalnya banyak muncul kekhawatiran terhadap kepemimpinan 

Donald Trump yang dalam banyak tindakannya menimbulkan banyak komentar 

negatif, tetapi lingkungan yang sama tetap memberikan ruang yang sangat besar 

bagi terbangunnya kolaborasi serta partisipasi aktif untuk dapat membangun 

kemitraan yang inklusif serta progresif.  

Momentum ini juga dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk terus 

memberikan sosialisasi bahwa meskipun saat ini terjadi banyak pemangkasan 

dana yang dilakukan diera Donald Trump guna mewujudkan pelbagai visi yang 

lebih menguntungkan masyarakat internal di Amerika Serikat, IVLP tetap 

menjadi komponen yang dapat secara aktif memberikan pengaruh dan 

dampaknya bagi pembentukan hubungan orang-perorang serta mempromosikan 

American values. Pasalnya selama ini paradigma yang bermunculan cenderung 

skeptis bukan terhadap kepemimpinan AS di kancah internasional, tetapi dalam 

relasi hubungan internasional antara negara dengan negara. Posisi Donald 

Trump dengan visinya untuk mencapai kepentingan AS masih sejalan dengan 

tujuan dan politik luar negeri AS dan Indonesia dalam kerangka kerja bilateral 

terkhususnya untuk membangun relasi sosial kemasyarakatan. 

Pada dasarnya keberadaan hubungan kemitraan serta kesepakatan yang 

tertuang di dalam strategic partnership juga turut membentuk seperti apa 

kepentingan yang harus dilakukan atau dijalankan oleh IVLP itu sendiri. Seperti 

halnya IVLP yang berusaha untuk membangun hubungan orang-perorang 

antara masyarakat AS dan Indonesia, kesepakatan kerja sama startegis AS dan 

Indonesia juga menyoroti hal yang sama tentang bagaimana mengupayakan 

pembangunan hubungan antara masyarakat serta pengembangan pelbagai aspek 

yang notabenenya mendukung hubungan yang harmonsi dan bermanfaat bagi 
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sesama. Melalui kerangka tersebut juga IVLP dapat bergerak untuk 

mengembangkan wilayah kerja sama dalam pendekatan yang lebih privat yakni 

menjangkau para partisipan yang notabene merupakan professional yang juga 

diproyeksikan sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. 

Seperti diketahui bahwa IVLP menyasar hubungan-hubungan antar 

individu dalam level grass root, sedangkan implementasi kesepakatan dan 

kebijakan seperti strategic partnership lebih mencakup ruang lingkup kerja 

yang luas serta didominasi oleh unit-unit negara. Maka pada posisi ini tentu 

peran yang dimainkan IVLP akan semakin memberikan dampak yang lebih 

besar bagi pembentukan kesepahaman serta mempromosikan American values 

kepada masayarakat Indonesia. IVLP dalam perannya mengutamakan 

kemampuan para partisipan yang telah seleksi secara tepat berdasarkan 

kemampuan serta dayanya untuk dapat berperan penting menyalurkan 

pemahaman dan pandangan kepada orang disekitar. 

Sosialisasi dan pembelajaran dalam sudut pandang lain juga secara 

pragmatis juga terjadi dalam sudat pandang bagaimana AS mencoba 

merumuskan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Bahwa melalui tantangan yang dihadapi ini, IVLP sebagai agen utama dapat 

membantu Indonesia dalam mengembangkan bahkan memodernisasi 

kemampuan dan ketrampilan bagi kemajuan dan kemaslahatan hubunagn 

bilateral kedua negara. 

Demikian dapat dilihat bahwa pada dasarnya tindakan aktor atau agen 

dalam kerangka konstruktif juga sangat dipengaruhi oleh proses sosialisasi serta 

pembelajaran yang mana memampukannya untuk dapat melihat dan 

mengidentifikasi kondisi serta masalah-msalah yang dapat muncul sebagai 

tantangan atau juga sebagai batu lancatan bagi kemajuan dan pengembangan 

tujuannya  
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5.3 Analisis Peran IVLP untuk mempromosikan pandangan AS  

Sejak dimulai pada tahun 1952 dan melibatkan Indonesia, sepuluh tahun 

terakhir setidaknya IVLP telah berhasil mencetak 1000 alumni di seluruh 

Indonesia. Para alumni dan jejaring yang dibentuk ini bukan saja berfokus pada 

satu aspek saja tetapi mencakup banyak sekali isu dan permasalahan global 

maupun tantangan dan isu yang juga dihadapi oleh Indonesia. Hal ini 

mencerminkan komitmen IVLP itu sendiri untuk dapat menjangkau lini-lini 

sosial kemasyarakatan melalui proses mengidentifikasi tantangan dan 

kebutuhan Indonesia yang selanjutnya menentukan implementasi tema yang 

tepat bagi penerapan program ini. 

Usaha yang dipakai dalam penerapan program ini juga mengandalkan 

adanya ruang dialektika di antara para partisipan dan AS yang terbentuk secara 

langsung untuk membangun khazanah berpikir dan bertukar pandangan yang 

lebih nyata dan mendalam guna menemukan dan memperkuat common ground. 

Dalam konteks konstruktivis, hal ini adalah core dari pentingnya peran agen 

untuk juga memengaruhi struktur yang telah ada dan membentuk tindakan dan 

perilaku mereka. IVLP kemudian melihat bahwa proses untuk membangun 

relasi sosial dan mempromosikan pandangan serta nilai AS harus dimulai 

dengan komunikasi dua arah yang mencoba menganalisis serta menguraikan 

permasalahan sosial, politik, budaya bahkan ekonomi yang dialami. Melalui 

penggambaran dan usaha menyajikan paradigma yang berbeda ini, AS tidak 

seyogyanya mencoba untuk mengubah sudut pandang Indonesia terhadap suatu 

isu atau tema yang diangkat, tetapi memberikan kemampuan analitis yang 

berbeda untuk membuka ruang-ruang berpikir pada paradigma yang lain. 

Salah satu contohnya adalah melalui beberapa pengalaman partisipan 

IVLP seperti Dahlan Iskhan misalnya. Sebelum datang ke AS, paradigmanya 

hanya berbicara mengenai bagaimana informasi itu dimonopoli dan 

didistribusikan dari pusat ke daerah tanpa ada kesadaran penuh bahwa dalam 

ekologi demokrasi, media seharusnya tidak dimonopoli oleh suara pusat saja, 
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tetapi bagaimana daerah juga dapat dengan aktif membentuk informasi apa 

yang tepat untuk dikonsumsi. Hal ini pada dasarnya menunjukan bahwa 

perluasan pandangan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat positif. 

Sharing idea yang diberikan itu mampu memberikan percikan semangat serta 

inspirasi untuk mampu menciptakan peluang serta inovasi lainnya di Indonesia.  

Konteks berbagi pandangan dan menganalisis permasalahan ini juga pada 

dasarnya tidak terputus hanya pada jenjang tersebut saja. Hal-hal mengenai 

demokrasi, keterbukaan, akuntabilitas dan lain sebagainya juga pada dasarnya 

akan sangat mudah untuk diakses melalui komunikasi seperti ini. Demikian 

melalui bentuk komunikasi seperti ini pandangan dan nilai AS tersalurkan. 

Peran IVLP yang terus berusaha untuk membangun relasi ini pada 

dasarnya merupakan cerminan usaha-usaha untuk dapat memperkecil gap atau 

kesalahpahaman yang dapat muncul dalam relasi sosial maupun politik antar 

negara. Artinya melalui media ini AS dan Indonesia dapat terus menjaga 

identitasnya sebagai kawan dalam relasi politik internasional sekaligus 

berupaya untuk memperkecil segala kemungkinan untuk terjadinya konflik atau 

gesekan tidak menguntungkan yang pada dasarnya dapat dihindari melalui 

kesadaran dan upaya konstitutif.  

Di sini struktur gagasan dan ide dalam ruang interaksi sangat berperan 

aktif menciptakan identitasnya terhadap keberadaan struktur maupun para aktor 

yang terlibat.  Presepsi serta pandangan AS seiring dengan dibangunnya 

program ini dan menyentuh pelbagai lini sosial, ekonomi, politik dan budaya di 

Indonesia semakin mempererat relasi tersebut dan menciptakan paradigma 

positifnya. Indonesia melihat program ini sebagai salah satu ajang memperkuat 

hubungan sosial tetapi juga media untuk belajar dan membangun channel bagi 

usaha-usaha kerja sama yang dapat diinisiasikan melalui kesamaan komiteman 

dan nilai yang telah dipahami dan dipegang bersama.  

Secara strukturalis, hubungan ini menjelaskan besarnya pengaruh gagasan 

membangun mutual understanding yang tadinya mengarahkan IVLP dalam 
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bertindak terhadap Indonesia kemudian membentuk suatu kedekatan dan 

persamaan nilai yang pada akhirnya juga sangat memengaruhi implementasi 

program ini. Kedekatan inilah yang dimaksudkan Alexander Wendt sebagai 

sebuah konstruksi sosial yang pada akhirnya menjustifikasi eksistensi kawan 

atau lawan dalam politik internasional. 




