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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Semakin kompleksnya kebutuhan suatu negara, hampir tidak satupun 

Negara mampu memenuhi sendiri kebutuhannya, sehingga hal yang lazim 

disaksikan adalah adanya kerjasama antar negara baik dengan negara tetangga, 

negara dalam satu kawasan maupun negara yang ada di kawasan lainnya.1Misalnya 

kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam berbagai bidang. 

Melihat letak geografis Indonesia Australia merupakan negara tetangga. 

Negara Australia tersebut adalah negara yang berbatasan dengan Indonesia di luar 

kawasan Asia Tenggara, sedangkan negara Indonesia sendiri merupakan negara 

tetangga Australia yang terbesar yang memiliki jumlah penduduk yang besar serta 

sudut wilayah yang luas. Letak yang strategis ini menimbulkan kedua negara 

tersebut harus melakukan suatu kejasama yang signifikan antar kedua negara ini, 

meskipun antar negara Indonesia dan Australia memiliki beberapa perbedaan yakni 

dalam hal sejarah, budaya, agama, sistem politik, serta pendidikannya.2 

Pemerintah Indonesia membuat kesepakatan bersama dengan Australia 

guna memajukan pendidikan di Indonesia dan hal tersebut disambut baik oleh 

pemerintah Australia melalui program-program yang telah disepakati bersama. 

                                                           
1 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, Bandung, PT remaja Rosdakarya, hal.33. 
2 Mar’iyah Chusnul, 2005, Indonesia-Australia Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan 

Politik Bilateral, Jakarta: Granit, hal.22. 
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Australia memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

di sektor pendidikan serta kemungkinan bantuan lain melalui konsultasi dengan 

Pemerintah Indonesia dan donor-donor lain, termasuk Bank Dunia dan Amerika 

Serikat.3 Sebagai contoh, Australia bekerja erat dengan Bank Dunia serta 

Pemerintah Indonesia dalam melakukan peninjauan di sektor pendidikan. Hasil 

peninjauan yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah Indonesia, akan 

memberikan suatu kerangka acuan bagi bantuan pendidikan baru dari Australia, 

Amerika Serikat, bank pembangunan multilateral serta donor-donor lain. Australia 

juga mendorong kemitraan para donor untuk bekerja dengan Pemerintah Indonesia 

dalam suatu pendekatan terkoordinasi sampai ke implementasi prioritas reformasi 

yang diindentifikasi dalam peninjauan tersebut, selain bantuan bagi pendidikan 

dasar, proyek-proyek bantuan Australia mendukung peningkatan kualitas teknis 

dan pendidikan kejuruan serta berusaha mencapai kebutuhan pembangunan sumber 

daya manusia Indonesia di bidang-bidang utama yang menjadi prioritas 

pembangunan. 

Pada tanggal 10 November 2010 Indonesia kedatangan kunjungan bilateral 

resmi pertama oleh Perdana Menteri Julia Gillard, sebelumnya di tahun yang sama 

pada 9-11 maret 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan 

kunjungan bilateralnya ke Australia dalam agenda utama membahas tentang 

kerjasama kedua negara, serta mecari solusi atas penanganan imigran gelap yang 

masuk ke Australia atau yang biasa disebut “manusia perahu”. Dalam 

                                                           
3Dampak Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Australia Dalam Bidang 

Pendidikan Tahun 2003-2008,http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t9940.pdf diakses (2/6/2016, 

02:55 WIB) 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t9940.pdf%20diakses%20(2/6/2016,%2002:55
http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t9940.pdf%20diakses%20(2/6/2016,%2002:55
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pertemuannya itu juga Presiden SBY diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pidatonya di depan kementrian Australia, dimana ini merupakan momen yang 

sangat langka, karena suatu kehormatan yang sangat besar bagi Indonesia yang 

diberi kesempatan ini. Kunjungan pada bulan November lalu merupakan kunjungan 

lanjutan dimana Julia Gillard sebagai Perdana Menteri baru Australia. Tidak jauh 

berbeda dengan kunjungan Presiden SBY sebelumnya, kunjungan ini juga 

mengagendakan kerjasama yang sudah dan sedang dilakukan ole kedua negara, 

dengan tujuna untuk lebih dipererat lagi, serta diperbaharui agar kerjasama berjalan 

dengan baik. 

Ada 28 poin pembahasan kerjasama pada pertemuan tersebut, salah satunya 

adalah kerjasama dalam peningkatan pendidikan di masing-masing negara. Dengan 

adanya kerjasama ini, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan jumlah 

siswa yang belajar di negara masing-masing.4 Upaya tersebut didukung melalui The 

Australian Schoolarship, ACISIS Program, serta beasiswa darmasiswa Indonesia. 

Indonesia–Australia menyatakan bahwa kerjasama tersebut semakin meningkat 

dalam pertukaran pemuda itu sendiri. 

Dalam buku putih Australia (Defence White Paper) 2013, Perdana Menteri 

Australia, Julia Gillard memasukkan Indonesia kedalam buku putih tersebut, ini 

menunjukkan pentingnya posisi Indonesia terhadap kemitraannya dengan Australia. 

Indonesia merupakan negara yang dapat membantu pertahanan keamanan Australia 

dari serangan-serangan luar, selain itu juga karena letak geografisnya Indonesia 

                                                           
4 Embassy goverment asutralia.2010. Kedutaan Besar Australia Indonesia, Jakarta, 2 

November 2010. http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB201.html, diakses 11 

Juni 2016 14.45 WIB 

http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB201.html
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merupakan jalur perdagangan kapal-kapal Australia yang lewat untuk masuk ke 

Australia.5 

Dalam kerjasama antar dua negara maupun lebih, tentunya tidak terlepas 

dari kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Adapun keuntungan 

yang didapat dari kerjasama bilateral Indonesia Australia ini antara lain, guna 

meningkatkan perekonomian kedua belah pihak, yang mana peningkatan tersebut 

mealalui infrastruktur serta tata kelola perekonomian yang lebih baik. Kerjasama 

ini juga memberikan keuntungan yang besar bagi taraf kesehatan, pendidikan, dan 

melindungi masyarakat miskin yang rentan dari guncangan dan mendukung 

demokrasi. 

Australia sebagai negara maju, memiliki tanggung jawab untuk membantu 

negara berkembang seperti Indonesia dalam pembangunan negara berkembang. Ini 

juga yang terjadi dalam konteks bantuan Australia dalam bidang pendidikan. 

Australia memberikan berbagai macam kontribusi untuk perkembangan pendidikan 

yang ada di Indonesia. Indonesia dan Australia telah menyepakati program baru 

senilai A$500 juta untuk mendukung tujuan Indonesia menyediakan program wajib 

belajar 9 (sembilan) tahun pada tahun 2015 lalu. Indonesia dan Australia memiliki 

ikatan sejarah yang kuat dalam bekerjasama mendukung pendidikan bagi anak-anak 

Indonesia. Sekitar 330.000 anak Indonesia kini telah memiliki akses ke sekolah 

dengan adanya kerjasama di bidang pendidikan dasar. Program baru pendidikan 

senilai A$500 juta akan mendukung kesuksesan ini. Program ini akan membangun 

                                                           
5 Strategi Baru Pertahanan Australia atas Indonesia, diakses dalam 

http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/410200-strategi-baru-pertahanan-australia-atas-indonesia tgl 

28 Juli 2016, 21.15 WIB 

http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/410200-strategi-baru-pertahanan-australia-atas-indonesia%20tgl%2028%20Juli%202016
http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/410200-strategi-baru-pertahanan-australia-atas-indonesia%20tgl%2028%20Juli%202016
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hingga 2.000 sekolah, mendukung sekitar 1.500 sekolah Islam mencapai akreditasi 

standar pendidikan nasional, memperbaiki kualitas pengelolaan sekolah di 

Indonesia, dan mendukung penelitian dan analisis di bidang pendidikan.6 

Upaya pembaharuan kesepakatan kerjasama tahun 2010-2013 dalam bidang 

pendidikan, dimana Indonesia danAustralia menyambut baik kerjasama pendidikan 

berkelanjutan menyangkut kemitraan, program pertukaran, beasiswa dan pelatihan 

pada seluruh tingkatan pendidikan. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk 

meningkatkan jumlah siswa yang belajar di Negara masing masing. Kedua Negera 

mengakui kerjasama yang terus meningkat dalam kepemudaan dan olaraga, 

khususnya dalam pertukaran pemuda, relawan, ahli dan juga program 

kewirausahaan dan kepemimpinan. 

Dari pemaparan diatas latar belakang diatas menjadi modal utama dan 

penting bagi referensi peneliti untuk memperkaya penelitian, sehingga penulis ingin 

lebih jauh meneliti tentangfaktor penyebab Australia pada pembaharan kesepakatan 

kerjasama di bidang pendidikan dengan Indonesia tahun 2010. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Australia menguatkan kerjasama 

pendidikan dengan Indonesia tahun 2010?” 

 

                                                           
6 Embassy goverment asutralia.2010.Kedutaan Besar Australia Indonesia, Jakarta, 2 November 20
10.   
http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB2010.html,diakses 11 Juni 2016 14.45 WIB 

http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB2010.html
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kerjasama pendidikan 

Indonesia- Australia 

b. Untuk mengetahui macam-macam kerjasama pendidikan Indonesia-

Australia yang dipakai sebagai pencapaian tanggung jawab Australia 

periode tahun 2010 

c. Untuk mengetahui pencapaian kepentingan Australia pada kerjasama 

pendidikan dengan Indonesia tahun 2010 

 

1.3.Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat akademis dan manfaat 

praktis, berikut ini adalah dua manfaat tersebut: 

1.3.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat ber-kontribusi pemikiran yang 

bersifat ilmiah bagi studi Hubungan Internasional yang fokus pada 

kerjasama pendidikan Indonesia-Australia dalam bidang pendidikan. 

 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Penelitian mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan dan juga rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan atau 

peneliti selanjutnya. 
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1.4. Penelitian Terdahulu 

Sebagai dasar untuk melengkapi tinjauan pustaka, maka disajikan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan masalah judul penelitian ini, yang bertujuan untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan Siti Ulfatun (2010) “Kerjasama Pendidikan & 

Budaya Dalam Fluktuasi Hubungan Indonesia- Australia (Studi Masa Pemerintahan 

PM John Howard)”.7 Judul ini memakai teori/konsep Hubungan Bilateral dan 

MultiTrack Diplomasi dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian 

ini menyatakan bahwa hubungan Australia- Indonesia pada masa pemerintahan 

John Howard khususnya dalam bidang pendidikan dan budaya dapat terjalin dengan 

erat walaupun dalam masa pemerintahannya dalam bidang politik bersifat 

fluktuatif. Stabilitas kerjasama pendidikan untuk meningkatkan hubungan kedua 

Negara yang memiliki tujuan mengurangi kesalahpahaman, menumbuhkan sikap 

saling percaya dan mempererat hubungan kerjasama melalui: beasiswa, bantuan 

pendidikan dan pertukaran pemuda. Kerjasama ini dapat terjalin dimulai dari Low 

Politic. Kerjasama yang terjadi Indonesia dan Australia dibidang pendidikan dan 

budaya ini tergolong kerjasama fungsional. Hal ini menunjukan adanya kebutuhan 

bahwa antara Indonesia dan Australia perlu saling memahami bentuk budaya yang 

ada di masing-masing Negara untuk membangun hubungan yang lebih baik yang 

dimulai dari People to People. 

                                                           
7 Siti Ulfatun, 2010. “Kerjasama Pendidikan & Budaya Dalam Fluktuasi Hubungan Indonesia- 

Australia (Studi Masa Pemerintahan PM John Howard) Universitas Muhammadiyah Malang. 



8 
 

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Eni Farida (2014) tentang 

“Kerjasama Australia-Indonesia melalui AUSAID dalam meningkatkan pendidikan 

di Indonesia pada masa SBY (2009-2013)”.8 Penulis menggunakan teori/konsep 

kerjasama bilateral pembangunan pendidikan. Metode penelitiannya bersifat 

deskriptif kualitaf. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan mengetahui bentuk- 

bentuk kerjasama Australia Indonesia di bidang pendidikan dengan ukuran konsep 

kerjasama pendidikan yang mencakup empat dimensi sosial, budaya, ekonomi, 

politik dan adanya bentuk bantuan lain yang tidak termasuk dalam cakupan ke 

empat dimensi tersebut, serta mengetahui adanya peningkatan atau tidak dalam 

kerjasama di masa SBY 2009-2013. 

Ketiga adalah penelitian yang ditulis Lia Desmalia, tentang “Analisa 

Bantuan Luar Negeri Australian Kepada Indonesia Melalui Program Australian 

Comminity Development and Civil Society Strengthring Scheme (ACCESS)”.9 

Peneliti menggunakan teori/konsep Bantuan Luar Negeri dan Bureaucratic 

Incrementalist. Metode penelitiannya bersifat eksplanatif. Dalam penelitian ini, 

peneliti berpendapat bahwa bantuan luar Negeri yang diberikan Australia kepada 

Indonesia merupakan bantuan yang bersifat kombinasi antara bantuan 

kemanusiaan, politik dan kepentingan komersil atau kepentingan ekonomi. 

 

                                                           
8 Eni Farida, 2014. Kerjasama Australia Indonesia melalui AUSAID dalam meningkatkan 

pendidikan di Indonesia pada masa SBY 2009-2013. Universitas Muhammadiyah Malnag, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional. 
9 Lia Desmalia Russady. Analisa Bantuan Luar Negeri Australia Kepada Indonesia Melalui 

Program Australian Community Development and Civil Society Strengthring Scheme (ACCESS). 

Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan 

Internasional. 
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Tabel 1.1 

Posisi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

N

o

. 

Nama / Judul Teori / 

Konsep 

Metode 

1 Siti Ulfatun Mukaromah 

Kerjasama Pendidikan & Budaya 

Dalam Fluktuasi Hubungan 

Indonesia-Multi Track Dilomasi 

Bilateral 

 

-Kerjasama Internasional 

-Hubungan Bilateral 

-Multitrack Diplomacy, 

Fungsionalisme 

 

- 

Deskriptif 

- Analitis 

 

2 Eni Farida 

Kerjasama Australia- Indonesia 

Melalui AUSAID dalam 

Meningkatkan Pendidikan di 

Indonesia Pada Masa SBY (2009-

2013) 

-Kerjasama 

-Bilateral Pembangunan 

Pendidikan 

 

-Deskriptif 

-Kualitatif 

3 Lia Desmalia Russady 

Analisa Bantuan Luar Negeri 

Australian Kepada Indonesia 

Melalui Program Australian 

Community Development and 

Civil Society Strengthring 

Scheme (ACCESS) 

-Bantuan Luar Negeri 

-Teori Bureaucratic 

Incrementalist 

-

Eksplanatif 
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1.5 Kerangka Konsep 

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan konsep 

sebagai alat analisis utama dalam menjelaskan suatu fenomena. Konsep juga 

menjadi dasar guna memprediksi mengapa sesuatu terjadi dan kapan diduga akan 

terjadi. 

1.5.1 International Responsibility 

Internasional Responsibility merupakan sebuah wujud tanggung jawab 

internasional dalam permasalahan global. Konsep ini berpandangan bahwasanya 

negara seharusnya tidak mengisolasi dirinya melalui identitas, atau hanya merespon 

kepentingannya, satu negara terhubungkan dengan negara yang lainnya ataupun 

dengan seluruh elemen internasional.10 International responsibility ini mempunyai 

perbedaan dalam menjalankan kerjasama dengan batasan tertentu atas dasar adanya 

hukum yang berlaku atau adanya kesepakatan yang mempunyai standar tertentu 

yang telah ditetapkan. Standar ketetapan tersebut harus mengacu pada empat aspek 

dengan keadaan fluktual yang bersangkutan, yang meliputi (efect), kegiatan 

(activity), ruang lingkup (space) serta sumber dan korban (source and victims).11  

Dalam hal ini hubungan antara satu negara dengan negara lain menjadi hal 

penting dalam komunitas internasional ataupun dengan seluruh elemen 

internasional seperti NGO, individu ataupun elemen masyarakat internasional 

lainnya terkait penyelesaian permasalahan internasional. Hal ini mendasari peneliti 

untuk mengajukan penelitian tindakan Australia terhadap tanggungjawabnya 

                                                           
10Mohtar Mas’oed, 1989. Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi, Penerbit 

Pusat Antar Universitas studi Sosial Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Hal 117. 
11Ibid hal.1159 
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dengan persoalan pendidikan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam MDGs 

dimana persoalan pendidikan tersebut merupakan tanggung jawab Australia yang 

memiliki identitas sebagai negara maju untuk membantu pembangunan nasional 

negara berkembang seperti Indonesia dalam bidang pendidikan. 

1.5.2 Konsepsi Peran Nasional Pembangunan 

Salah satu tipe peran dari 16 tipe peran nasional yang bekaitan dengan kasus 

ini adalah Peran Pembangunan, yaitu tipe peran ke 10 dimana dalam kosnsepsi ini 

menunjukkan kewajiban khusus untuk membantu negara-negara yang sedang 

berkembang. Acuan pada kecakapan khusus untuk melaksanakan tugas yang 

berlanjut seperti ini juga sering terjadi. Kebanyakan negara industri, baik Timur 

maupun Barat, melihat hal ini sebagai salah satu peran internasional atau regional 

mereka.12 Australia sebagai negara maju memainkan peran internasionalnya untuk 

membantu pembangunan negara berkembang, dalam konteks ini, Indonesia.  

 

1.6 Metodelogi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Eksplanatif, dimana isu yang diangkat penulis 

diaplikasikan kedalam teori maupun konsep yang digunakan untuk mendapatkan 

generalisasi atau kesimpulan yang tepat dari Isu yang di bahas. Dalam penelitian 

ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Australia melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang 

                                                           
12 K.J. Holsti, 1988, Politik Internasional: Kerangaka Untuk Analisis (ed.4), Jakarta: Erlangga, 

hal. 131. 
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pendidikan pada tahun 2010. Dengan demikian penulis dapat melakukakn 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai masalah yang diteliti. 

 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah melalui studi kepustakaan (Library Reasearch), yaitu usaha mencari data 

dan mngumpulkan data serta informasi berdasarkan literarur atau referensi, baik 

yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, Koran, artikel-artikel, website, 

laporan-laporan maupun dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

 

1.6.3 Teknis Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu penelitian yang 

menjelaskan dan menggambarkan berdasarkan data- data yang ada secara objektif, 

apa adanya tanpa ada pengaruh subjektifitas penulis dan menjelaskan variabel- 

variabel yang dibangun dari data-data yang ada sehingga diperoleh hubungan satu 

sama lainnya. 

Asumsinya adalah semua pembuat keputusan, dimana pun berada, pada 

dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang serupa. Dengan 

demikian, analisa harus ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan 

internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara bangsa.  
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1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan pembahasan untuk 

memudahkan penulis dalam menganalisa kasus yang diteliti. Adapun batasan yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Dengan alasan bahwa pada 

tahun 2010 ini adalah dimana Indonesia kedatangan kunjungan bilateral negara 

oleh Julia Gillard yang disambut baik oleh Presiden kita pada saat itu bapak 

Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada tahun 2015 merupakan berakhirnya 

program pencapaian MDGs untuk mengembangkan mutu pendidikannya untuk 

mencapai target pendidikan 9 tahun. 

 

b. Batasan Materi 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai batasan materi untuk 

menganalisa topik yang dibahas. Adapun pembahasan penulisan ini berada 

dalam lingkup bentuk pencapaian tanggungjawab kerjasama Indonesia dan 

Australia di bidang pendidikan periode Tahun 2010 

 

1.7 Argumen Dasar 

Indonesia merupakan mitra strategis Australia di Asia, yang tercermin 

dalam buku putih Australia Asian Century White Paper, dimana Australia merasa 
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harus mempererat lebih dalam kerjasama yang terjalin antara negara-negara di Asia 

termasuk Indonesia, demi memenuhi kepentingan Australia di pasar Asia. 

Pendidikan merupakan salah satu target pencapaian Australia, karena pendidikan 

merupakan masalah global yang mempengaruhi faktor kemiskinan di dunia, Sesuai 

dengan target pembangunan MDGs. Pada poin kedelapan dari tujuan MDGs 

disebutkan bahwa negara maju memiliki tanggung jawab untuk membantu 

pembangunan negara berkembang seperti Indonesia, dalam konteks ini membantu 

pembangunan pendidikan di Indonesia lewat berbagai macam program dan berupa 

dana yang diberikan Australia kepada Indonesia. Hipotesa sementara peneliti 

adalah pendidikan bukan hanya masalah bagi negara- negara tertentu saja, 

melainkan merupakan masalah global, karena pendidikan merupakan modal utama 

untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk pembangunan 

bangsa, sehingga setiap negara harus peduli akan perkembangan pendidikan itu 

sendiri. Australia dan Indonesia merupakan salah satu negara yang peduli akan itu, 

sehingga terbentuklah suatu kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Australia. 

Pendidikan di Indonesia masih terbilang jauh ketinggalan dibandingkan pendidikan 

di Australia. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Australia dapat membantu 

perkembangan pendidikan di Indonesia agar lebih maju. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB 1 Pendahuluan 

 Dalam Bab ini berisi tentang pendahuluan peneltian yang terdiri dari: latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian (manfaat akademis dan 
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manfaat praktis), penelitian terdahulu, kerangka teori, metologi penelitian (variabel 

penelitian, level analisa, metode/tipe penelitian, teknik analisa data, teknik 

pengumpulan data, ruang lingkup penelitian), hipotesa, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II Indonesia Sebagai Mitra Strategis Australia di Asia 

 Pada bab II ini dijelaskan mengenai posisi Indonesia sebagai mitra strategis 

Australia, serta bagaimana peran Indonesia dalam ASEAN, dan bentuk kerjasama 

bilateral Indonesia-Australia dalam bidang Politik keamanan, Politik Ekonomi, 

serta Sosial Budaya. 

BAB III Legitimasi Identitas Australia Sebagai Negara Maju Dalam Bantuan 

Program Pembangunan Negara Berkembang (Indonesia) 

 Dalam bab III ini, penulis akan mengupas tentang bagaimana Australia yang 

memiliki identitas sebagai negara maju yang memiliki tanggung jawab dalam 

bantuan pembangunan Indonesia di bidang pendidikan, dan kontribusi apa saja 

yang Australia berikan untuk membantu faktor kesenjangan pendidikan di 

Indonesia. Serta alasan kepentingan Australia dibalik bantuan pendidikan untuk 

Indonesia 

BAB IV PENUTUP 

 Pada bab ini merupakan bab penutup penelitian yang terdiri dari hasil dari 

kesimpulan penelitian. 

 


