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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Amerika Serikat dan Indonesia telah lama menjalin hubungan kemitraan 

yang begitu dekat dalam realitas politik global. Hubungan tersebut terus 

terbangun dengan landasan komitmen serta pengakuan pada eksistensi common 

ground yang memberikan kekuatan dan penguatan bagi terbangunnya relasi 

yang sinergis dan progresif. Hubungan ini semakin diperkuat dengan upaya 

kedua negara untuk terus berusaha memahami dan mengenal satu dengan yang 

lainnya. Dalam paradigma ini AS mengambil peran aktif untuk mampu 

mengenal dan memahami Indonesia melalui paradigmanya dalam tantangan dan 

kebutuhan dalam kerja sama bilateral. 

Melalui program IVLP, penulis mengidentifikasikan peranan struktur 

yang dibagi menjadi dua bagian yakni tentang bagaimana struktur yang 

berbentuk idesonal itu memiliki eksistensi serta memengaruhi agen. IVLP yang 

bertindak sebagai agen dalam analisis ini sangat dipengaruhi oleh gagasan 

mutual understanding yang membayanginya dalam Smith Mundt Act, yakni 

undang-undang deseminasi informasi internasional Amerika Serikat. Eksistensi 

IVLP sebelum dan sesudah pengesahan Smith Mundt Act secara pragmatis 

sebenarnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Tetapi eksistensi struktur 

tersebut hakikatnya memberikan visi yang jelas serta membentuk nilai, norma 

bahkan identitas terhadap IVLP dalam penyelenggaraannya untuk mencapai 

tujuan AS dalam membangun relasi-relasi sosial lintas negara. 

Selanjutnya dalam eksistensi agen yang telah dipengaruhi oleh 

keberadaan struktur, pada dasarnya juga bergerak sesuai nilai yang berhasil 

dicitrakannya dalam bentuk tindakan. IVLP melalui struktur kemudian 

bertindak dalam kapabilitasnya untuk mempromosikan nilai-nilai dan 

pandangan Amerika bagi dunia internasional secara khsuus dalam hal ini adalah 
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Indonesia. Indonesia dipandang sebagai negara yang dalam segala kekayaan 

dan kemampuannya merupakan mitra kerja yang sangat penting bagi AS dalam 

realitas politik hubungan internasional di wilayah Asia-Pasifik, sehingga 

kemudian tindakan IVLP untuk mempromosikan American values pada 

dasarnya merupakan cerminan dari bagaimana peran struktur memengaruhi 

agen dalam tindakannya. 

Selanjutnya dalam tindakan agen juga turut dipengaruhi oleh 

kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya melalui proses 

sosialisasi dan pembelajaran. Proses ini pada dasarnya dimaknai tentang 

bagaimana tindakan serta kepentingan AS terhadap Indonesia melalui program 

IVLP ini pada dasarnya dipengaruhi oleh atmosfer hubungan bilateral kedua 

negara yang sangat baik, didukung oleh keberadaan infastruktur kerja sama 

yang telah ada melalui pelbagai kerja sama-kerja sama bilateral. Hal ini juga 

pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana peran dan paradigma kebijakan luar 

negeri di era Jokowi dan Trump juga berperan penting menjustifikasi tindakan 

kedua negara untuk terus membina hubungan dan membangun kesepahaman 

melalui program IVLP.  

Selain itu melalui upaya untuk memahami konteks masalah dan tantangan 

Indonesia juga pada dasarnya merupakan kesatuan proses yang tidak terlepas 

dari adanya sosialisasi dan pembelajaran IVLP terhadap lingkungannya. 

Pemahaman yang sungguh terhadap hal-hal penting yang menjadi prioritas 

dalam misi AS terhadap Indonesia ini pada akhirnya termanifestasikan dalam 

tema-tema IVLP yang berusaha sebaik mungkin mengenal Indonesia lebih 

dekat serta menjadi mitra kerjanya yang mampu memberikan sudut pandang 

yang luas melalui perspektif AS dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tersebut. Demikian melalui proses ini, Hubungan Indonesia dan 

AS semakin erat dalam arus yang positif untuk terus memperkuat keterlibatan 

aktifnya, memahami  serta membangun hubungan yang inklusif dan juga 

progresif. 
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Pada akhirnya dalam penerapan IVLP yang melibatkan Indonesia ini, 

keberadaan struktur dan agen sangatlah penting. Struktur berperan 

memengaruhi agen, tetapi pada saat yang bersamaan juga saling memengaruhi 

satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian melahirkan norma-norma yang 

secara sederhana dapat dipakai untuk menjustifikasikan hubungan AS dan 

Indonesia dalam realitas politik global. IVLP sebagai program pertukaran orang 

yang dibentuk AS serta melibatkan Indonesia dalam hubungan tersebut pada 

dasarnya bertumpu pada adanya tujuan AS untuk secara implisit menjaga 

wilayah Asia-Pasifik melalui membangun kedekatan dalam relasi sosial tetapi 

juga berupaya keras untuk dapat mempromosikan pandangan-pandangan serta 

nilai AS kepada Indonesia.  

Demikian Indonesia sebagai negara partisipan juga banyak belajar dan 

memperoleh pelbagai masukan serta inovasi yang sangat kritis, karena isu yang 

dibahas sangat dekat dengan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh 

Indonesia. Hal ini menimbulkan presepsi yang positif terhadap program ini, 

terkhususnya dalam rangka menjembatani ruang-ruang privat dalam interaksi 

sosial masyarakat. Pada akhirnya Indonesia dan AS memiliki pandangan yang 

sama, karena adanya hasil dari sharing ide yang kemudian berhasil membentuk 

realitas politik AS dan Indonesia yang dekat sebagai sahabat, mitra, partner 

kerja dan bukan sebagai lawan politik dalam kontestasi hubungan internasional. 

 

6.2 Saran 

Melalui tulisan ini, penulis juga banyak menyadari bahwa masih terdapat 

banyak ruang yang dapat diperluas untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut di 

masa yang akan datang.  IVLP merupakan salah satu program tersukses dalam 

kebijakan diplomasi publik Amerika Serikat yang hingga kini tidak saja 

membangun serta mempromosikan nilai-nilai dan pandangan AS kepada dunia 

internasional, tetapi secara aktif dan terbukti juga telah berhasil membangun 
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komunitas internasional yang lebih inklusif melalui para emerging leaders yang 

tidak sedikit saat ini telah menduduki kursi penting dan berperan penting dalam 

pelbagai dimensi seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya, baik 

pada level nasional, regional bahkan hingga internasional. Sehingga ruang 

tersebut sangat menarik dan masih dapat digali dalam hubungannya dengan 

para partisipan Indonesia, contohnya. 

Penelitian mengenai program ini masih dapat dikatakan sangat minim di 

Indonesia. Salah satu pandangan penulis, mungkin diakibatkan bentuk 

karakteristik program ini yang dalam penerapannya sedikit ekslusif karena 

setiap partisipan harus melalui sistem nominasi untuk terpilih, sehingga 

informasi dan akses data mengenai sejarah dan perkembangannya juga sedikit 

sulit untuk diperoleh. Meski demikian, penulis memandang bahwa topik 

mengenai IVLP ini penting untuk terus diperluas dalam kajian-kajian ilmiah 

karena keuntungannya yang sangat besar memahami konteks politik luar negeri 

AS seperti dalam analisis diplomasi publik, kepentingan nasional bahkan 

hingga analisis komunikasi sosial-kebudayaan. 




