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BAB II 

HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT 

2.1 Potensi-Potensi Yang Dimiliki Oleh Indonesia 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni 

dan budaya. Selain itu, keanekaragaman bahasa juga dimiliki oleh Indonesia dimana 

di setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan di 

Indonesia sebagai bahasa nasional yang diambil dari bahasa melayu. Beberapa 

bahasa daerah yang digunakan seperti bahasa sunda, jawa, aceh, betawi, dan lain-

lain. Sama halnya dengan bahasa, Indonesia juga memiliki berbagai macam rumah 

adat. Berbagai macam rumah adat yang dimiliki Indonesia di setiap daerahnya 

seperti rumah joglo. Selain sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber 

daya budaya juga menjadi modal dasar pembangunan Indonesia. Berbagai macam 

budaya tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke 

Indonesia. Jika dikemas dengan baik, kekayaan budaya tersebut dapat menjadi 

keuntungan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat. 

Selain sebagai pariwisata, pemanfaatan budaya juga dilakukan dalam rangka 

mempererat persahabatan antar negara. Melalui budaya, hubungan antar bangsa dan 

antar warganya akan makin erat dengan mengenal budayanya. 
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Selain kekayaan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang 

melimpah sehingga Indonesia disebut sebagai negara “Zamrud Khatulistiwa”.30 

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi peluang untuk 

memajukan perekonomian Indonesia. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia juga 

menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia 

yang dapat menjadi penggerak perekonomian dan menjadi peluang pasar bagi 

Indonesia. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut dapat menjadi 

penopang perekonomian Indonesia dengan didukung oleh besarnya konsumsi 

domestik.  

 Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan dari kekayaan 

tersebut pemerintah Indonesia harus dapat memanfaatkannya secara maksimal. 

Menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat merupakan salah satu 

langkah pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh 

Indonesia secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia maupun 

teknologi yang dimiliki Indonesia. Luas wilayah Indonesia yang cukup besar dengan 

beberapa lahan kosong yang belum dimanfaatkan dapat menjadi potensi lahan 

produk pertanian untuk masa mendatang. 

Indonesia memiliki perbandingan luas wilayah laut yang lebih besar daripada 

luas wilayah darat yaitu kurang lebih 70% atau 2/3 dari luas wilayah daratan 

                                                           
30“Kekayaan Alam Indonesia Yang Mendunia”, diakses dalam http://www.invonesia.com/kekayaan-
alam-indonesia-yang-mendunia.html, pada 23/11/2016 (12:58 WIB). 

http://www.invonesia.com/kekayaan-alam-indonesia-yang-mendunia.html
http://www.invonesia.com/kekayaan-alam-indonesia-yang-mendunia.html
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Indonesia31, hal ini tentunya berdampak terhadap potensi sumber daya alam yang 

dihasilkan. Dengan luas wilayah laut yang lebih besar memberi dampak pada potensi 

sumber daya laut yang cukup besar pula. Besarnya sumber daya laut Indonesia yang 

begitu besar tentunya perlu dikelola secara maksimal sehingga mampu meningkatkan 

daya saing dengan produk dari luar negeri.   

Disamping kekayaan budaya dan sumber daya alam, Indonesia juga memiliki 

potensi pariwisata dengan pemandangan yang bagus, banyaknya tempat pariwisata 

alam yang banyak diminati oleh wisatawan asing seperti Bali dan Lombok. 

Banyaknya tempat wisata membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Keanekaragaman budaya dan pariwisata 

tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pesan ke-Indonesiaan dan dapat 

meningkatkan investasi dalam negeri dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung 

ke Indonesia.  

Banyaknya potensi-potensi dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia tersebut 

harus dapat dimanfaatkan dengan baik agar dapat tercapai kesejahteraan sosial 

bersama dan dapat menjadikan keunggulan bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan penduduk yang penduduknya mayoritas 

beragama islam terbesar di dunia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika 

                                                           
31 “WWF Indonesia: Marine Buddies”, diakses dalam 
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/marine_buddies/, pada 
13/02/2017 (13:18 WIB). 

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/marine_buddies/
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Serikat Barrack Obama bahwa Indonesia memiliki kontribusi bagi keamanan global 

dengan jumlah penduduk yang beragama islam terbesar di dunia.32 

Pada sektor perdagangan, Amerika melalui Menteri Luar Negeri Amerika 

Serikat John Kerry ingin meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia yang 

dinilai mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pesat sebagai salah satu 

negara APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation).33 Indonesia merupakan salah 

satu negara mitra yang penting bagi Amerika karena memiliki peraturan perdagangan 

yang transparan. Indonesia salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi 

yang besar di dunia dan salah satu negara kunci dalam G20 seperti yang dikatakan 

oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat Michael Froma. Selain itu, Indonesia 

juga merupakan salah satu negara eksportir terbesar dengan sumber daya yang 

melimpah sehingga dinilai dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan di 

kawasan Asia Pasifik dan sistem ekonomi global.34 

Seperti yang diperkirakan oleh McKinsey Institute bahwa pada tahun 2030 

pertumbuhan kelas konsumen Indonesia dapat mencapai 135 juta dari 45 juta 

penduduk yang rata-rata pendapatan pertahunnya USD 3.600 per kapita.35 Hal ini 

dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara besar dalam kekuatan 

                                                           
32 “Obama: Indonesia Berkontribusi Bagi Keamanan Dunia”, diakses dalam 
https://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/10/078620893/obama-indonesia-berkontribusi-bagi-
keamanan-dunia, pada 24/11/2016 (14:52 WIB). 
33

 “Amerika Serikat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi Dengan Indonesia”, diakses dalam 
http://www.antaranews.com/berita/399065/amerika-serikat-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-dengan-
indonesia, pada 28/11/2016 (15:30 WIB). 
34 Ibid 
35

 Sindo News: “Potensi Indonesia Menjadi Kekuatan Ekonomi Global”, diakses dalam 
http://nasional.sindonews.com/read/1010858/18/potensi-indonesia-menjadi-kekuatan-ekonomi-global-
1433899211, pada 11/11/2016 (14:45 WIB). 

https://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/10/078620893/obama-indonesia-berkontribusi-bagi-keamanan-dunia
https://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/10/078620893/obama-indonesia-berkontribusi-bagi-keamanan-dunia
http://www.antaranews.com/berita/399065/amerika-serikat-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-dengan-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/399065/amerika-serikat-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-dengan-indonesia
http://nasional.sindonews.com/read/1010858/18/potensi-indonesia-menjadi-kekuatan-ekonomi-global-1433899211
http://nasional.sindonews.com/read/1010858/18/potensi-indonesia-menjadi-kekuatan-ekonomi-global-1433899211
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ekonomi dunia. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri 

sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui beberapa program 

meliputi:36 

1. Program hilirisasi industri yang berbasis migas dan bahan tambang 

mineral. 

2. Program peningkatan daya saing industri berbasis SDM (Sumber 

Daya Manusia), pasar domestik, dan ekspor. 

3. Program pengembangan industri kecil dan menengah dan lain-lain. 

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti sektor pertanian, 

kelautan, kehutanan, dan pertambangan yang bisa menjadi sumber pertumbuhan 

nasional bangsa Indonesia. Hal penting dalam mendayagunakan potensi tersebut 

yaitu dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada. 37 

Besarnya peluang dan potensi yang dimiliki Indonesia tersebut dapat 

menjadikan peluang bagi Indonesia untuk memajukan perekonomian Indonesia. 

Selain bertumpu pada sumber daya alam, Indonesia juga didorong dengan konsumsi 

domestik yang cukup besar dan didukung pula oleh sumber daya manusia yang 

melimpah dapat menciptakan peluang pasar yang dapat menjadi penggerak 

                                                           
36 “Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: Peran Sektor Industri Dalam Mendorong 
Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, diakses dalam http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-
Sektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional, pada 06/12/2016 (15:48 WIB). 
37 Sindo News, Op. Cit  

http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional
http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional
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perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat didorong oleh 

beberapa faktor sebagai berikut:38 

1. Sumber daya alam atau komoditas yang beragam dan melimpah. 

2. Populasi generasi muda yang besar dan sedang berkembang. 

3. Stabilitas politik. 

4. Lokasi yang strategis terhadap perekonomian besar China dan India. 

5. Indonesia merupakan pasar berkembang. 

Potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut dapat menjadi pijakan 

kuat dalam memajukan negara Indonesia, mensejahterakan masyarakat dan 

menambah investasi negara. Pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam yang 

melimpah membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang kreatif dan 

berwawasan tinggi. Potensi-potensi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi negara 

lain untuk bekerjasama atau menjadi investor di Indonesia khususnya Amerika 

Serikat sebagai negara adikuasa di dunia. 

2.2 Amerika Sebagai Negara Mitra Yang Potensial Bagi Indonesia 

 Amerika merupakan salah satu negara yang mempunyai hegemoni dan 

kekuatan besar dalam tatanan dunia internasional dimana Amerika selalu yakin 

memiliki misi bagi dunia dan berbuat untuk kepentingan dunia baik melalui hard 

                                                           
38

 “Ekonomi Indonesia”, diakses dalam http://www.indonesia-
investments.com/id/budaya/ekonomi/item177?, pada 28/11/2016 (17:43 WIB). 

http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177
http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177
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power maupun menggunakan soft power.39 Amerika memiliki kebudayaan yang 

banyak diminati oleh masyarakat internasional. Banyaknya minat wisatawan asing 

yang ingin mempelajari atau berkunjung ke Amerika menunjukkan bahwa budaya 

yang dimiliki Amerika mendapatkan posisi tertentu pada masyarakat internasional. 

Amerika juga merupakan negara dengan industri musiknya yang besar seperti musik 

pop, musik rock, musik jazz, dan musik blues. Sebagai negara industri musik, 

Amerika juga sebagai tempat pertunjukan musik dunia. 

  

    Tabel 2.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Amerika Serikat  

Tahun Jumlah Wisatawan 

2012
40

 156 Juta 

2013
41

 169 Juta 

2014
42

 181 Juta 

2015
43

 191 Juta 

   
                                                           
39 David M. Potter, 1990, Bangsa Yang Makmur: Kemakmuran Ekonomi Dan Watak Amerika, 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 126. 
40 “World Tourism Organization UNWTO: International Tourism To Reach One Billion In 2012”, 
diakses dalam http://media.unwto.org/press-release/2012-01-16/international-tourism-reach-one-
billion-2012, pada 02/12/2016 (15:13 WIB). 
41 “World Tourism Organization UNWTO: International Tourism Exceeds Expectation With Arrivals 
Up By 52 Million in 2013”, diakses dalam http://media.unwto.org/press-release/2014-01-
20/international-tourism-exceeds-expectations-arrivals-52-million-2013, pada 02/12/2016 (15:15 
WIB). 
42 “World Tourism Organization UNWTO: Over 1.1 Billion Tourist Travveled Abroad in 2014”, 
diakses dalam http://media.unwto.org/press-release/2015-01-27/over-11-billion-tourists-travelled-
abroad-2014, pada 01/12/2016 (13:17 WIB). 
43 “World Tourism Organization UNWTO: International Tourist Arrivals up 4% Reach a Record 1.2 
Billion in 2015”, diakses dalam http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-
arrivals-4-reach-record-12-billion-2015, pada 02/12/2016 (15:19 WIB). 

http://media.unwto.org/press-release/2012-01-16/international-tourism-reach-one-billion-2012
http://media.unwto.org/press-release/2012-01-16/international-tourism-reach-one-billion-2012
http://media.unwto.org/press-release/2014-01-20/international-tourism-exceeds-expectations-arrivals-52-million-2013
http://media.unwto.org/press-release/2014-01-20/international-tourism-exceeds-expectations-arrivals-52-million-2013
http://media.unwto.org/press-release/2015-01-27/over-11-billion-tourists-travelled-abroad-2014
http://media.unwto.org/press-release/2015-01-27/over-11-billion-tourists-travelled-abroad-2014
http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals-4-reach-record-12-billion-2015
http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals-4-reach-record-12-billion-2015
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Tabel di atas membuktikan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang 

memiliki kunjungan wisatawan mancanegara yang cukup banyak dan mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi pijakan oleh pemerintah 

Indonesia untuk mendirikan program rumah budaya.  

Kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membuat 

Amerika menjadi negara yang maju dan besar. Selain itu, kemajuan Amerika juga 

didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mengolah 

sumber daya alam dengan baik dan memiliki standar hidup yang relatif tinggi 

sehingga tingkat kualitas hidup masyarakatnya memiliki kesejahteraan hidup yang 

baik. Amerika juga memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi juga 

pendidikan dan keterampilan yang memadai. 

Sedangkan dalam bidang ekonomi, Amerika merupakan negara maju dengan 

perekonomian tertinggi di dunia dan juga sebagai negara pelopor organisasi 

internasional. Amerika memiliki peran penting di berbagai organisasi internasional, 

salah satunya adalah WTO (World Trade Organization) yang bergerak dalam bidang 

ekonomi dan perdagangan. Peran penting tersebut membuat Amerika Serikat 

memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan arah kebijakan suatu organisasi 

internasional yang menjadi acuan bagi negara-negara lain dalam merumuskan 

kebijakan.44 Kesuksesan perekonomian Amerika tersebut ditunjang oleh tingkat daya 

beli yang tinggi sehingga membuat perekonomian di Amerika mengalami kemajuan. 

                                                           
44

 “Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia-Amerika Serikat di Bidang Ekonomi dan Keuangan”, 
diakses dalam http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-kerja-sama-bilateral-indonesia-amerika-
serikat-di-bidang-ekonomi-dan-keuangan, pada 02/12/2016 (15:46 WIB). 

http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-kerja-sama-bilateral-indonesia-amerika-serikat-di-bidang-ekonomi-dan-keuangan
http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-kerja-sama-bilateral-indonesia-amerika-serikat-di-bidang-ekonomi-dan-keuangan
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Hal ini didukung oleh infrasturktur dan juga pengolahan sumber daya alam serta 

sumber daya manusia dengan baik. Kemajuan perekonomian Amerika tentu saja 

akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemakmuran masyarakat Amerika.  

Majunya perekonomian Amerika Serikat tidak luput dari adanya sumber daya 

manusia atau tenaga kerja yang baik. Masyarakat produktif yang mengubah sumber 

daya alam menjadi barang-barang ataupun jasa mampu mendorong perekonomian 

Amerika. Kualitas sumber daya manusia menjadi hal penting bagi kesuksesan dalam 

sektor industri di Amerika yang mana menjadi perhatian khusus bagi pemerintah 

untuk menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Amerika 

itu sendiri.45 Banyaknya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Amerika 

tersebut, Indonesia ingin tetap menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika untuk 

mencapai kepentingan nasional Indonesia. 

Hubungan khusus antara Indonesia dengan Amerika telah terjalin melalui 

kesepakatan “US-Indonesia Comprehensive Partnership” atau “Kemitraan 

Komprehensif Indonesia-Amerika” sejak tahun 2010 yang telah ditandatangani oleh 

kedua menteri luar negeri dari masing-masing negara waktu itu Hillary Clinton dan 

Marty Natalegawa. Didalam kesepakatan tersebut meliputi beberapa kerjasama 

                                                           
45 Christoper Conte, 2004, Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, office of international information 
programs U.S departemen of state, hal.9 
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dalam bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang 

sosial budaya, bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.46 

Seperti yang telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari 

Marsudi dalam konferensi pers di Washington DC bahwa US-Indonesia 

Comprehensif Partnership yang membahas tentang bagaimana Indonesia dengan 

Amerika Serikat bisa meningkatkan kerjasama tersebut dimasa depan. 

“Tahun ini tepat lima tahun US-Indonesia Comprehensive 
Partnership. Saya bersama Menlu Kerry membahas tentang 
bagaimana kami bisa meningkatkan kerjasama ini di masa depan. Ini 
merupakan saat-saat terbaik bagi Indonesia dan Amerika untuk 
duduk bersama, membahas apa yang masih bisa dilakukan oleh 
kedua negara.”47 
 

Kesempatan tersebut merupakan waktu yang tepat bagi kedua negara untuk 

membahas apa yang masih dapat dilakukan untuk Indonesia dan Amerika. Amerika 

masih menjadi tujuan utama ekspor Indonesia yang dapat dilihat dari tingginya nilai 

ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. 

Amerika merupakan negara yang penting bagi Indonesia, karena Amerika 

memiliki beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Beberapa 

perusahaan milik Amerika yang ada di Indonesia ingin melakukan kerjasama baru 

dalam beberapa sektor baik dari sektor sumber daya energi maupun teknologi. 

Kerjasama baru tersebut bukan hanya untuk kepentingan Amerika semata melainkan 

juga untuk kepentingan Indonesia terutama untuk UKM-UKM yang ada di Indonesia 

                                                           
46 “Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika”, diakses dalam 
http://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika-/3022841.html, pada 
19/10/2016 (13:22 WIB). 
47 Ibid 

http://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika-/3022841.html


35 
 

yang membutuhkan teknologi dari Amerika. Dengan adanya bantuan teknologi dari 

Amerika untuk UKM (Usaha Kecil Menengah) Indonesia dapat berkembang dengan 

pesat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.48 Pemerintah 

Amerika Serikat juga memberikan bantuan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN dengan mengadakan program seperti melakukan pelatihan bagi 

UKM seperti pemasaran dan logistik.49 

Amerika memiliki potensi pasar yang besar bagi Indonesia dimana peraturan 

perizinan yang mudah dan ekonomi yang terbuka dapat memberikan banyak peluang 

bagi Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya importir asal Indonesia yang telah 

sukses di negara Amerika. Konsulat Jenderal RI untuk Los Angles Umar Hadi telah 

memberikan arahan kepada para Usaha Makro, Kecil, dan Menengan (UMKM) 

untuk dapat menembus pasar di Amerika dengan mengajak sejumlah importir ke 

Surabaya dan Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu importir makanan 

dan minuman produk Indonesia seperti mie instan, kerupuk, makanan ringan, dan 

makanan kemasan dapat dijumpai di berbagai supermarket di Amerika. Selain 

makanan dan minuman produk furnitur Indonesia juga berpeluang besar di Amerika 

                                                           
48 “Wakil Dubes AS Temui Jokowi Jejaki Kerjasama Baru”, diakses dalam 
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/20/078813745/wakil-dubes-as-temui-jokowi-jajaki-
kerjasama-baru, pada 24/11/2016 (13:57 WIB). 
49 “Amerika Siap Bantu RI Masuki Pasar Bebas 2015”, diakses dalam 
https://dunia.tempo.co/read/news/2014/12/03/116626212/amerika-siap-bantu-ri-masuki-pasar-bebas-
2015, pada 24/11/2016 (14:43 WIB). 

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/20/078813745/wakil-dubes-as-temui-jokowi-jajaki-kerjasama-baru
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/20/078813745/wakil-dubes-as-temui-jokowi-jajaki-kerjasama-baru
https://dunia.tempo.co/read/news/2014/12/03/116626212/amerika-siap-bantu-ri-masuki-pasar-bebas-2015
https://dunia.tempo.co/read/news/2014/12/03/116626212/amerika-siap-bantu-ri-masuki-pasar-bebas-2015
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seperti yang disampaikan oleh American Furniture Manufacture and D’Art 

Collection.50 

Peran Amerika bagi Indonesia dalam perdagangan internasional merupakan 

salah satu mitra dagang utama.51 Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti 

memaparkan berdasarkan data US Department of Commerce Indonesia memiliki 4 

produk andalan ekspor Indonesia meliputi pakaian, mesin listrik, alas kaki, dan 

seafood. Produk lain yang menjadi ekspor Indonesia seperti produk tekstil, sepatu, 

dan produk pertanian seperti karet, kopi, cacao, produk kayu dan furnitur. Seperti 

yang dijelaskan oleh Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti bahwa Amerika 

Serikat merupakan pasar penting bagi Indonesia dan pemerintah Indonesia optimis 

ekspor ke Amerika Serikat akan terus berkembang.52 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
50 “Kiat Konjen RI-LA Menembus Pasar Amerika”, diakses dalam 
https://dunia.tempo.co/read/news/2016/10/12/116811758/kiat-konjen-ri-la-menembus-pasar-amerika, 
pada 24/11/2016 (14:17 WIB). 
51

 “Perdagangan Luar Negeri Indonesia-Amerika Serikat”, diakses dalam 
http://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/viewFile/1390/1249, pada 29/11/2016 (17:06 WIB). 
52 “Empat Produk Ini Paling Banyak Diekspor Ke AS”, diakses dalam 
http://ekonomi.kompas.com/read/2014/02/12/1609129/Empat.Produk.Ini.Paling.Banyak.Diekspor.ke.
AS, pada 29/11/2016 (17:24 WIB). 

https://dunia.tempo.co/read/news/2016/10/12/116811758/kiat-konjen-ri-la-menembus-pasar-amerika
http://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/viewFile/1390/1249
http://ekonomi.kompas.com/read/2014/02/12/1609129/Empat.Produk.Ini.Paling.Banyak.Diekspor.ke.AS
http://ekonomi.kompas.com/read/2014/02/12/1609129/Empat.Produk.Ini.Paling.Banyak.Diekspor.ke.AS
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Tabel 2.3 Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Amerika Serikat 

Periode: 2012-2015
53 

 

Uraian 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Ekspor 
14.874.386,4 15.691.706,4 16.530.103,0 16.240.798,2 

Migas 283.445,4 609.789,2 673.123,4 932.623,8 

Non Migas 14.590.941,0 15.081.917,2 15.856.979,6 15.308.174,4 

Impor 
11.602.612,1 9.065.660,0 8.170.107,7 7.593.201,2 

Migas 133.753,5 191.721,1 67.711,4 42.426,8 

Non Migas 11.468.858,6 8.873.938,8 8.102.396,3 7.550.774,3 

Neraca 

Perdagangan 
3.271.774,4 6.626.046,5 8.359.995,3 8.647.597,0 

Migas 149.692,0 418.068,1 605.412,0 890.196,9 

Non Migas 3.122.082,4 6.207.978,4 7.754.583,3 7.757.400,1 

(Nilai: Ribu US$) 

 

Dalam bidang sosial melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika 

Serikat (USAID) United States Agencies International Development, Amerika 

menjalankan hubungan kemitraan dengan pemerintah Indonesia dalam memajukan 

keadilan sosial dan melindungi hak-hak warga negara dalam Program Empowering 
                                                           
53

 “Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: Neraca Perdagangan Dengan Negara Mitra 
Dagang”, diakse dalam http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-
import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=111, pada 01/12/2016 (20:46 WIB). 

http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=111
http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=111
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Access to Justice yang berlangsung selama 5 tahun. Aktivitas program tersebut 

berlangsung di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan 

Papua. Program Empowering Access to Justice telah memberikan dukungan teknis, 

instrumen, dan pelatihan pada lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia, organisasi 

masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, universitas, maupun kelompok agama.54 

Kontribusi yang diberikan pemerintah Amerika kepada Indonesia melalui 

kedutaanya di Jakarta telah memberikan bantuan kemanusiaan dalam mengatasi 

banjir di Jakarta tahun 2013 sekitar Rp 1,4 miliar. Dalam siaran pers disebutkan 

bahwa USAID dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah memberi bantuan 

kemanusiaan kepada pemerintah Indonesia seperti bencana banjir di Ambon pada 

tahun 2012, letusan gunung merapi tahun 2010, gempa bumi di Padang tahun 2009, 

gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, dan tsunami di Aceh pada tahun 2004.55 

2.3 Hubungan Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat 

2.3.1 Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat Dalam Bidang Ekonomi 

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika terbentuk sejak 

Indonesia merdeka. Akan tetapi kemitraan komprehensif Indonesia dengan 

Amerika dimulai sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Presiden Barrack Obama. Hubungan kedua negara menunjukkan 

                                                           
54 “MAJU, Kemitraan Terbaru AS-Indonesia Untuk Keadilan Sosial”, diakses dalam 
https://dunia.tempo.co/read/news/2016/08/10/116794907/maju-kemitraan-terbaru-as-indonesia-untuk-
keadilan-sosial, pada 24/11/2016 (14:34 WIB). 
55 “AS Bantu Indonesia Atasi Banjir Rp 1,4 Miliar”, diakses dalam 
https://dunia.tempo.co/read/news/2013/01/20/116455742/as-bantu-indonesia-atasi-banjir-rp-1-4-miliar, 
pada 24/11/2016 (15:08 WIB). 

https://dunia.tempo.co/read/news/2016/08/10/116794907/maju-kemitraan-terbaru-as-indonesia-untuk-keadilan-sosial
https://dunia.tempo.co/read/news/2016/08/10/116794907/maju-kemitraan-terbaru-as-indonesia-untuk-keadilan-sosial
https://dunia.tempo.co/read/news/2013/01/20/116455742/as-bantu-indonesia-atasi-banjir-rp-1-4-miliar
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hubungan yang baik dan bersinergi sejak Presiden Amerika Serikat dipimpin 

oleh Barrack Obama dengan tercapainya kemitraan menyeluruh Comprehensive 

Partnership Agreement (CPA) pada tahun 2010. Hubungan kemitraan tersebut 

telah menjembatani bagi peningkatan hubungan dan kerjasama antara Indonesia 

dengan Amerika berdasarkan prinsip kesetaraan, berpandangan ke depan, dan 

mengoptimalkan segala kesempatan yang ada.56 Upaya pemerintah Indonesia dan 

Amerika Serikat dalam meningkatkan kerjasama selain menandatangani CPA 

ada beberapa forum untuk memfasilitasi kerjasama kedua negara, seperti: US-

Indonesia Trade and Investment Dialogue, Commercial Dialogue, dan Overseas 

Private Investment Corporation (OPIC).57 

Pada sela-sela KTT APEC pada tanggal 10-12 November 2014 Presiden 

RI mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. 

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pertemuan bilateral antara MENLU 

RI dengan MENLU Amerika Serikat pada tanggal 8 November 2014.58 

Terlaksananya The 4th Joint Commision Meeting (JCM ke-4) tingkat MENLU di 

Jakarta pada tanggal 17 Februari 2014, kunjungan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono ke Washington DC pada tanggal 25-27 September 2014, dan 

                                                           
56 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014,  “Diplomasi Indonesia 2014”, Jakarta: 
Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian 
Luar Negeri Republik Indonesia, hal.33, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202014.pdf, pada 28/11/2016 
(14:42 WIB). 
57

 “Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia-Amerika Serikat di Bidang Ekonomi dan Keuangan”, 
diakses dalam http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-kerja-sama-bilateral-indonesia-amerika-
serikat-di-bidang-ekonomi-dan-keuangan, pada 02/12/2016 (15:46 WIB). 
58 Diplomasi Indonesia 2014, Op. Cit 

http://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202014.pdf
http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-kerja-sama-bilateral-indonesia-amerika-serikat-di-bidang-ekonomi-dan-keuangan
http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-kerja-sama-bilateral-indonesia-amerika-serikat-di-bidang-ekonomi-dan-keuangan
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pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Presiden Barrack Obama pada 

sela pertemuan APEC di Beijing pada tanggal 10 November 2014 merupakan 

tanda penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat.59 

 

Gambar 2.1 Kerangka Kerjasama Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat
60

 

 

Dalam sektor ekonomi, hubungan antara Indonesia dengan Amerika 

mengalami peningkatan dalam bidang perdagangan dan investasi. Pembentukan 

Indonesia-US Investment Alliance antara US Chamber of Commerce dengan 

KADIN (Kamar Dagang dan Industri) dan APINDO (Asosiasi Pengusaha 

Indonesia) pada Mei 2014 merupakan bukti meningkatnya investasi Amerika 

Serikat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika merupakan investor 
                                                           
59 Diplomasi Indonesia 2014, Op. Cit 
60
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ke-3 terbesar di Indonesia. Dalam rangka untuk meningkatkan investasi Amerika 

Serikat ke Indonesia, pada November 2014 telah dilaksanakan US-Indonesia 

Investment Summit dan kunjungan 20-20 Investment Assosiation (sebuah asosiasi 

investasi internasional).61 

Adanya fenomena-fenomena seperti adanya goncangan pasar keuangan 

dan nilai tukar yang timbul dari beberapa faktor diantaranya isu quantitative 

easing kebijakan dari Amerika yang akan membeli kembali surat-surat 

berharganya secara fundamental yang mengakibatkan kepanikan pasar dan 

pasokan ekspor Indonesia yang relatif tidak memiliki nilai tambahan yang 

tinggi.62 Beberapa kebijakan pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga 

perekonomian nasional agar tetap berada pada angka yang realistis dalam 

menghadapi fenomena-fenomena tersebut adalah sebagai berikut:63 

1. Pemerintah memberikan additional deducation tax pada sektor padat 

karya untuk mendorong ekspor Indonesia. 

2. Memberikan insentif industri padat karya. 

3. Optimalisasi fungsi pelayanan terpadu satu pintu  khususnya sektor 

strategis untuk menyederhanakan perizinan. 

Kepala Ekonomi PT. BNI Ryan Kiryanto mengatakan bahwa Indonesia 

dalam menghadapi pulihnya perekonomian global yang berada di tengah transisi 
                                                           
61 Diplomasi Indonesia 2014, Op. Cit 
62 “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: Menko Perekonomian 
Memberikan Keynote Speech Pada Acara Rakornas Ristek 2013”, diakses dalam 
https://www.ekon.go.id/berita/view/menko-perekonomian-memberikan.192.html, pada 08/12/2016 
(10:45 WIB). 
63 Ibid 

https://www.ekon.go.id/berita/view/menko-perekonomian-memberikan.192.html
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untuk menjadi upper middle income countries akan menyiapkan kebijakan untuk 

mengantisipasi kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dalam upaya untuk memperkuat daya saing dan produktivitas.64 

Banyaknya kerjasama-kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia 

dengan Amerika Serikat membuat kedua negara ingin terus tetap menjaga 

hubungan baik antara kedua negara. Dalam menjaga hubungan kerjasama antara 

Indonesia dengan Amerika Serikat perlu adanya keharmonisan atau saling 

memahami antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu pemerintah Indonesia 

mambangun program rumah budaya sebagai pijakan untuk melakukan diplomasi 

budaya dengan Amerika Serikat. 

2.3.2 Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat Dalam Bidang Politik 

Keamanan 

Kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan 

menunjukkan hubugan yang cukup baik. Indonesia dan Amerika telah 

mengadakan 200 jenis latihan bersama dan pengiriman 300 personil ke Amerika 

Serikat terutama ke USPACOM (United States Pacific Command) untuk 

mengikuti pelatihan militer dalam kerjasama Army to Army, Navy to Navy serta 

Airman to Airman.65 Kunjungan Menteri Pertahanan (MENHAN) Republik 

                                                           
64 “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: RI Optimis Dapat Hadapi 
Pulihnya Ekonomi Global”, diakses dalam https://www.ekon.go.id/berita/view/ri-optimistis-dapat-
hadapi.646.html, pada 08/12/2016 (11:16 WIB). 
65 “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: Ke Amerika Serikat, MenhanTingkatkan Kerjasama 
Pertahanan”, diakses dalam https://www.kemhan.go.id/2015/10/08/ke-amerika-serikat-menhan-
tingkatkan-kerjasama-pertahanan-2.html, pada 07/12/2016 (09:51 WIB). 

https://www.ekon.go.id/berita/view/ri-optimistis-dapat-hadapi.646.html
https://www.ekon.go.id/berita/view/ri-optimistis-dapat-hadapi.646.html
https://www.kemhan.go.id/2015/10/08/ke-amerika-serikat-menhan-tingkatkan-kerjasama-pertahanan-2.html
https://www.kemhan.go.id/2015/10/08/ke-amerika-serikat-menhan-tingkatkan-kerjasama-pertahanan-2.html
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Indonesia Ryamizard Ryacudu ke Amerika Serikat sebagai upaya dalam 

meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan kedua negara 

sebagai awal dari kunjungan kerja pada tanggal 7-15 Mei 2015.66 Pada 

kunjungan kerja tersebut, MENHAN melakukan pertemuan dengan Admiral 

Samuel J. sebagai Commander United States Pacific Command (USPACOM) 

dan General Vincent K. Brooks sebagai Commander United States Army Pacific 

(USARPAC) di Hawaii.67 Beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan 

tersebut meliputi:68 

1. Terorisme. 

2. Bencana alam (gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami). 

3. Bencana akibat kelengahan manusia. 

4. Pelanggaran perbatasan. 

5. Wabah penyakit (flu burung, severe acute respiratpry syndrome (SARS), 

Middle East respiratory syndrome (MERS), dan ebola). 

Program Foreign Military Sale (PMS) pada tahun 2014 merupakan salah 

satu bentuk kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang militer 

dengan dikirimnya 5 unit pesawat f-16. Pengiriman 5 unit pesawat tersebut 

merupakan proses pengiriman bertahap sampai tahun 2016.69 Pada tahun 2014 

telah diselenggarakan 5 kali pelatihan anti teror yang di selenggarakan di 
                                                           
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Ibid 
69 Diplomasi Indonesia 2014, Op. Cit 
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Amerika Serikat yang diikuti oleh 100 POLRI dari satuan Brimob, Gegana, dan 

Densus 88.70 

Kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang 

pertahanan terbentuk dalam Kerjasama Pertahanan Komprehensif antara 

KEMHAN RI dan DEPHAN Amerika Serikat yang disepakati pada bulan 

Oktober 2015.71 Worksop Hukum Militer merupakan salah satu wujud 

implementasi dari Kerjasama Pertahanan Komprehensif antara KEMHAN RI dan 

DEPHAN Amerika Serikat.72 Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan 

Amerika Serikat berfokus pada dua hal, yaitu:73 

1. Pertukaran informasi dan intelejen. 

2. Teknologi pertahanan. 

Komitmen Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mendukung dan 

mendorong kerjasama keamanan yang berorientasi ke depan telah menerima 

Kunjungan delegasi perwira siswa capstone General and officer US 

congressionally-mandated course sebagai perwira senior angkatan bersenjata 

Amerika Serikat dan pejabat-pejabat senior di institusi pemerintahan Amerika 

                                                           
70

 Diplomasi Indonesia 2014, Op. Cit 
71 “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: Dirjen Strahan Buka Workshop Militer Kerjasama 
Kemhan RI dan DIILS Amerika Serikat”, diakses dalam https://www.kemhan.go.id/2016/07/18/dirjen-
strahan-buka-workshop-hukum-militer-kerjasama-kemhan-ri-dan-diils-amerika-serikat.html, pada 
07/12/2016 (10:24 WIB). 
72 Ibid 
73 “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: AS-RI Tingkatkan Kerjasama Pertahanan”, diakses 
dalam https://www.kemhan.go.id/2015/05/19/as-ri-tingkatkan-kerjasama-pertahanan.html, pada 
07/12/2016 (10:58 WIB). 

https://www.kemhan.go.id/2016/07/18/dirjen-strahan-buka-workshop-hukum-militer-kerjasama-kemhan-ri-dan-diils-amerika-serikat.html
https://www.kemhan.go.id/2016/07/18/dirjen-strahan-buka-workshop-hukum-militer-kerjasama-kemhan-ri-dan-diils-amerika-serikat.html
https://www.kemhan.go.id/2015/05/19/as-ri-tingkatkan-kerjasama-pertahanan.html
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Serikat di Jakarta.74 Dalam menyambut kunjungan delegasi perwira siswa 

capstone general and flag officers US congressionally-mandated course, Menteri 

Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan Kementerian Pertahanan dalam 

melaksanakan kerjasama pertahanan berpedoman pada 3 pilar, yaitu:75 

1. Membangun saling percaya. 

2. Membangun kapasitas pertahanan. 

3. Mendorong kemandirian industri pertahanan. 

Selain itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menyampaikan 

beberapa penekanan dalam bidang pertahanan, meliputi:76 

1. Diplomasi pertahanan dan komunikasi strategis dialihfungsikan bagi 

kepentingan perdamaian dunia. 

2. Militer dihadirkan sebagai instrumen perdamaian dan mendorong 

kesejahteraan dan keamanan masing-masing bangsa. 

3. Adaptif dan fleksibelnya institusi militer. 

4. Hubungan militer dan kerjasama pertahanan diharapkan memiliki andil 

untuk menjembatani hubungan bilateral yang baik antar negara. 

Beberapa program yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat 

dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahana, 

                                                           
74 “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: Kemhan RI Pedomani Tiga Pilar Kebijakan Dalam 
Melaksanakan Kerjasama Pertahanan”, diakses dalam 
https://www.kemhan.go.id/2015/10/13/kemhan-ri-pedomani-tiga-pilar-kebijakan-dalam-
melaksanakan-kerjasama-pertahanan.html, pada 07/12/2016 (10:39 WIB). 
75 Ibid 
76 Ibid 

https://www.kemhan.go.id/2015/10/13/kemhan-ri-pedomani-tiga-pilar-kebijakan-dalam-melaksanakan-kerjasama-pertahanan.html
https://www.kemhan.go.id/2015/10/13/kemhan-ri-pedomani-tiga-pilar-kebijakan-dalam-melaksanakan-kerjasama-pertahanan.html
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diantaranya adalah workshop internasional dengan tema enhancing defence 

cooperation on public affairs yang diselenggarakan pada tahun 2012 di kantor 

KEMHAN RI. Program workshop internasional tersebut merupakan bentuk 

kerjasama tahunan public affairs dari Pusat Komunikasi Publik (PUSKOM 

Publik) KEMHAN RI dengan public affairs (PA) US.77 Diselenggarakanya work 

shop internasional tersebut bertujuan sebagai acuan bagi publikasi media dalam 

bidang kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat serta memberikan 

pemahaman pada pemangku kepentingan pertahanan dan media masa dalam 

publikasi kerjasama pertahanan internasional khususnya antara Indonesia dan 

Amerika Serikat.78  

Dalam upaya untuk mengeksplorasi perspektif baru bagi keamanan 

regional maupun global, Indonesia dan Amerika Serikat melakukan dialog atau 

Indonesia-US Security Dialogue (IUSSD) XIII pada tanggal 1-2 September 2015 

yang merupakan tindak lanjut dari IUSSD sebelumnya yang dilaksanakan pada 

tahun 2014 di Washington D.C.79 Beberapa isu yang diangkat dalam dialog 

tersebut meliputi:80 

1. Perkembangan negosiasi nuklir Iran. 

                                                           
77 “Kementerian Pertahanan republik Indonesia: Kemhan RI Bersama Dephan Amerika Serikat 
Selenggarakan Workshop Perdana Public Affairs”, diakses dalam 
https://www.kemhan.go.id/2012/02/09/kemhan-ri-bersama-dephan-amerika-serikat-selenggarakan-
workshop-perdana-public-affairs.html, pada 07/12/2016 (11:13 WIB). 
78 Ibid 
79 “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: IUSSD XIII Eksplorasi perspektif Baru Bagi 
Keamanan Regional dan Global”, diakses dalam https://www.kemhan.go.id/2015/09/03/iussd-xiii-
eksplorasi-perspektif-baru-bagi-keamanan-regional-dan-global.html, pada 07/12/2016 (11:39 WIB). 
80 Ibid 

https://www.kemhan.go.id/2012/02/09/kemhan-ri-bersama-dephan-amerika-serikat-selenggarakan-workshop-perdana-public-affairs.html
https://www.kemhan.go.id/2012/02/09/kemhan-ri-bersama-dephan-amerika-serikat-selenggarakan-workshop-perdana-public-affairs.html
https://www.kemhan.go.id/2015/09/03/iussd-xiii-eksplorasi-perspektif-baru-bagi-keamanan-regional-dan-global.html
https://www.kemhan.go.id/2015/09/03/iussd-xiii-eksplorasi-perspektif-baru-bagi-keamanan-regional-dan-global.html
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2. Kebijakan pemerintah dalam bidang maritim. 

3. Rebalancing Amerika Serikat di Asia Pasifik. 

4. Peace keeping. 

5. Counter terrorism. 

6. Perkembangan ASEAN. 

7. Foreign military financing (FMF). 

8. Pembangunan institusi pertahanan. 

Tujuan utama Indonesia-US Security Dialogue (IUSSD) atau dialog keamanan 

antara Indonesia dengan Amerika Serikat adalah sebagai berikut:81 

1. Memberi kesempatan bagi Indonesia dan Amerika untuk berbagi 

pandangan dan mendiskusikan isu-isu geostrategi. 

2. Mengusulkan program kerjasama bilateral pertahanan dimasa mendatang 

antara Indonesia dengan Amerika Serikat. 

3. Meninjau kembali program kerjasama yang telah terjalin. 

Adapun kesepakatan dari hasil dialog tersebut adalah pemerintah Indonesia dan 

Amerika Serikat akan membentuk kelompok kerja maritim sebagai upaya untuk 

mendukung kebijakan maritim yang akan terbentuk di Indonesia dan kedua 

negara bersepakat bahwa IUSSD adalah langkah untuk mengembangkan dan 

meningkatkan hubungan yang lebih erat lagi.82 

                                                           
81 Ibid 
82 Ibid 
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Upaya lain dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang 

pertahanan adalah dengan adanya kunjungan commander of US pacific fleet, 

Admiral cecil haney ke kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Isu-isu 

yang dibahas dalam kunjungan tersebut meliputi keamanan maritim di wilayah 

regional ASEAN dan Asia Pasifik seperti, selat malaka dan wilayah Laut China 

Selatan.83 Peningkatan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam 

bidang pertahanan juga terbukti dengan adanya bantuan alat radar pengawasan 

laut atau integrated maritime surveillance system sebagai kontribusi dari pihak 

Amerika Serikat.84 

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan personel KEMHAN/TNI, 

Kepala Pusat Komunikasi Publik KEMHAN RI Brigjen TNI Hartind Asrin 

melakukan kunjungan ke Defence Information School (DINFOS) sebagai 

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 32 kursus di bidang public affairs 

pada tanggal 16 Mei 2012 di Amerika Serikat.85 Peserta dalam kursus yang 

dilakukan oleh DINFOS meliputi siswa-siswa militer maupun sipil dari US 

Department of Defence, US Army, US Navy, US Air Force, US Marine Coprs, 

dan siswa dari mancanegara. Keikutsertaan Indonesia dalam kursus yang 

diadakan oleh DINFOS merupakan salah satu bentuk kerjasama public affairs 

                                                           
83 “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: Menhan Menerima Kunjungan Commander of US 
Pacific Fleet”, diakses dalam https://www.kemhan.go.id/2012/07/17/menhan-menerima-kunjungan-
commander-of-us-pacific-fleet.html, pada 07/12/2016 (12:53 WIB). 
84 Ibid 
85 “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: Kemhan RI dan Pentagon Jalin Kerjasama Public 
Affairs”, diakses dalam https://www.kemhan.go.id/2012/05/21/kemhan-ri-dan-pentagon-jalin-
kerjasama-public-affairs.html, pada 07/12/2016 (13:07 WIB). 

https://www.kemhan.go.id/2012/07/17/menhan-menerima-kunjungan-commander-of-us-pacific-fleet.html
https://www.kemhan.go.id/2012/07/17/menhan-menerima-kunjungan-commander-of-us-pacific-fleet.html
https://www.kemhan.go.id/2012/05/21/kemhan-ri-dan-pentagon-jalin-kerjasama-public-affairs.html
https://www.kemhan.go.id/2012/05/21/kemhan-ri-dan-pentagon-jalin-kerjasama-public-affairs.html
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sebagai bentuk peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan 

Amerika Serikat.86 

Beberapa kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat selain kerjasama 

pertahanan dalam bidang industri pertahanan dan pengadaan alutsista kedua 

negara juga melakukan kerjasama pertahanan yang mencakup area pendidikan 

dan pelatihan seperti pacific partnership, garuda sail exercise, global peace 

operations initiative, maritime security initiative, dan pertemuan-pertemuan 

angkatan bersenjata kedua negara.87 Kerjasama dan program-program yang 

dilakukan antaran Indonesia dengan Amerika Serikat tidak lain bertujuan untuk 

terus berupaya mempererat dan meningkatkan kerjasama pertahanan termasuk 

hubungan antar angkatan bersenjata. 

2.3.3 Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat Dalam Bidang Budaya 

Presiden Obama ingin terus menjalin hubungan diplomatik dengan 

Indonesia karena dianggap sebagai negara yang sangat berpengaruh di dunia 

khususnya di ASEAN dan di kawasan Asia Tenggara. Baiknya hubungan 

diplomatik Indonesia dengan Amerika pada masa pemerintahan Barrack Obama 

                                                           
86 Ibid 
87 “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: Kemhan Terima Kunjungan Delegasi US Capstone”, 
diakses dalam https://www.kemhan.go.id/2016/10/10/kemhan-terima-kunjungan-delegasi-us-
capstone.html, pada 07/12/2016 (11:27 WIB). 

https://www.kemhan.go.id/2016/10/10/kemhan-terima-kunjungan-delegasi-us-capstone.html
https://www.kemhan.go.id/2016/10/10/kemhan-terima-kunjungan-delegasi-us-capstone.html
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terbukti dengan dibuatnya patung Presiden Barrack Obama pada masa kecilnya 

saat di Indonesia dulu.88 

Seiring berkembangnya kebudayaan dunia dan globalisasi, Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia telah mengadakan program Beasiswa Seni dan 

Budaya Indonesia (BSBI). Program BSBI pertama kali diadakan pada tahun 2003 

yang diikuti oleh 56 negara salah satunya adalah Amerika Serikat sebagai peserta 

dalam program BSBI.89 Tujuan dari diadakannya program BSBI tersebut tidak 

lain untuk memperkenalkan ragam identitas dan kepribadian bangsa Indonesia 

kepada negara-negara lain.90 Peserta program BSBI akan mempelajari berbagai 

macam seni budaya Indonesia seperti tari-tarian, lagu daerah, adat istiadat, 

upacara adat maupun upacara keagamaan sehingga dapat turut mempertahankan 

dan menyebarkan seni budaya yang dimiliki oleh Indonesia di negara asal. 

Pada tahun 2012 program BSBI yang bertemakan Future Faith Leaders 

yang diikuti oleh calon pemuka agama dari masing-masing negara peserta. Tahun 

2013 program BSBI berlangsung di HI Universetas UPN Veteran Yogyakarta 

yang bertemakan Studies For Indonesian Diaspora dan diikuti oleh 10 negara 

peserta seperti Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, 

Jerman, Italia, Suriname, Rusia, dan Italia. Tema program BSBI pada setiap 

                                                           
88 Dewa Gede Sudika Mangku, “Hubungan Diplomatik Indonesia-Amerika Serikat”, diakses dalam 
http://balipost.com/read/opini/2016/11/22/66168/hubungan-diplomatik-indonesia-amerika-
serikat.html, pada 28/11/2016 (14:16 WIB). 
89

 “Tabloid Diplomasi Online: Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) Mengenalkan Ragam 
Identitas dan Kepribadian Bangsa Indonesia”, diakses dalam http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-
version/1779-beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia-bsbi.html, pada 05/12/2016 (11:16 WIB). 
90 Ibid 

http://balipost.com/read/opini/2016/11/22/66168/hubungan-diplomatik-indonesia-amerika-serikat.html
http://balipost.com/read/opini/2016/11/22/66168/hubungan-diplomatik-indonesia-amerika-serikat.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-version/1779-beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia-bsbi.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-version/1779-beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia-bsbi.html
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tahunya selalu berbeda seperti pada tahun 2014 yang bertemakan Indonesia 

Studies Future Indonesianist.91 Sedangkan pada tahun 2015, program BSBI 

diikuti oleh 70 peserta dari 40 negara yang mengikuti program tersebut termasuk 

salah satunya adalah Amerika Serikat.92 

Program BSBI yang dijalankan sejak tahun 2003 merupakan salah satu 

strategi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mencapai 

friends of Indonesia di luar negeri. Para alumni dari program BSBI yang berasal 

dari berbagai negara tersebut telah memberikan kontribusi terhadap upaya 

promosi Indonesia yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri.93 

Selain itu, program beasiswa BSBI merupakan salah satu bentuk soft power 

diplomacy untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-

negara peserta dan akan menciptakan friends of indonesia di luar negeri.94 

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) pada tahun 2012 

menghasilkan rekomendasi untuk mendirikan Indonesian Studies di berbagai 

negara strategis sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia termasuk 

Amerika. Program lain seperti Program American Batik Exhibition merupakan 

salah satu rangkaian kegiatan untuk menjalin dan memperkuat hubungan dengan 

                                                           
91

 Ibid 
92

 “70 Peserta Dari 40 Negara Raih Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia”, diakses dalam 
http://www.antaranews.com/berita/484181/70-peserta-dari-40-negara-raih-beasiswa-seni-budaya-
indonesia, pada 05/12/2016 (11:54 WIB). 
93 “Universitas Indonesia: FIB UI Menyambut 60 Peserta Program Orientasi Budaya BSBI 
Kementerian Luar Negeri”, diakses dalam http://fib.ui.ac.id/berita/fib-ui-menyambut-60-peserta-
program-orientasi-budaya-bsbi-kementerian-luar-negeri.html, pada 08/12/2016 (13:50 WIB). 
94 “Tabloid Diplomasi: Menggalang Friends of Indonesia Melalui Seni dan Budaya”, diakses dalam 
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-version/1503-menggalang-friends-of-indonesia-melalui-seni-dan-
budaya.html, pada 10/12/2016 (10:08 WIB). 

http://www.antaranews.com/berita/484181/70-peserta-dari-40-negara-raih-beasiswa-seni-budaya-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/484181/70-peserta-dari-40-negara-raih-beasiswa-seni-budaya-indonesia
http://fib.ui.ac.id/berita/fib-ui-menyambut-60-peserta-program-orientasi-budaya-bsbi-kementerian-luar-negeri.html
http://fib.ui.ac.id/berita/fib-ui-menyambut-60-peserta-program-orientasi-budaya-bsbi-kementerian-luar-negeri.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-version/1503-menggalang-friends-of-indonesia-melalui-seni-dan-budaya.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-version/1503-menggalang-friends-of-indonesia-melalui-seni-dan-budaya.html
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Amerika melalui strategi budaya dengan menampilkan karya batik Indonesia 

yang didesain oleh warga negara Amerika dengan sentuhan pesan, variasi, 

interpretasi, dan gaya Amerika. Program tersebut merupakan hasil kerjasama dari 

KBRI Washington D.C, Grand Indonesia Shooping Town, dan Museum Tekstil 

Indonesia. Selain itu program lainya adalah Indonesian Food Day yang bertujuan 

untuk memberikan kesempatan bagi para murid untuk mencoba berbagai variasi 

makanan Indonesia.95 

Kerjasama Indonesia dengan Amerika dalam bidang seni dan budaya 

menunjukkan hubungan yang semakin berkembang. Hal tersebut terbukti dengan 

adanya pameran batik di Alleira Butik Plaza Indonesia yang dilaksanakan pada 

tanggal 13 sampai 23 Januari 2014.96 Batik yang dipamerkan di Alleira Butik 

Plaza Indonesia merupakan hasil karya dari designer Amerika yang memadukan 

ciri khas Indonesia dan Amerika. Pameran batik tersebut merupakan hasil 

kerjasama dari KBRI Washington D.C, Alleira Batik, dan USINDO.97 

Berbagai bidang yang telah terjalin dari hubungan Indonesia dengan 

Amerika seperti bidang ekonomi, bidang politik, maupun bidang sosial budaya 

merupakan bidang yang cukup signifikan untuk dijalankan hubungan komunikasi 

dalam hubungan diplomatik dengan tujuan untuk saling membantu satu sama lain 

                                                           
95 “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Kemdikbud Akan Dirikan Indonesia Studies di 
Berbagai Negara”, diakses dalam http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2012/02/kemdikbud-akan-
dirikan-indonesian-studies-di-beberapa-negara-176-176-176, pada 08/12/2016 (14:06 WIB). 
96 “Melihat Pesona Batik Ala Amerika di Butik Alleira”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Melihat-Pesona-Batik-Ala-Amerika-di-Butik-
Alleira.aspx, pada 05/12/2016 (12:11 WIB). 
97 Ibid 

http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2012/02/kemdikbud-akan-dirikan-indonesian-studies-di-beberapa-negara-176-176-176
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2012/02/kemdikbud-akan-dirikan-indonesian-studies-di-beberapa-negara-176-176-176
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Melihat-Pesona-Batik-Ala-Amerika-di-Butik-Alleira.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Melihat-Pesona-Batik-Ala-Amerika-di-Butik-Alleira.aspx
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dalam mewujudkan cita-cita dan kepentingan nasional serta mendekatkan dan 

mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.98 

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat 

menunjukkan hubungan yang semakin membaik. Terbukti dengan meningkatnya 

kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi dengan Amerika Serikat yang 

dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang terbentuk 

dalam perjanjian Join Council on Higher Education Partnership pada tanggal 18 

April 2012.99 Hal tersebut dikarenakan banyaknya mahasiswa Amerika yang 

ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang budaya dan bahasa yang dimiliki oleh 

Indonesia.100  

Penyelenggaraan Konferensi Diaspora Indonesia (KDI) di Los Angles, 

California, Amerika Serikat pada tanggal 6-8 Juni 2012 yang memiliki tujuan 

untuk mendorong terjalinnya kebersamaan antar diaspora Indonesia dan 

membangun kekuatan Indonesia. Konferensi Diaspora Indonesia mendapat 

dukungan dari masyarakat Amerika dengan banyaknya pengunjung dari 

masyarakat Amerika yang bertanya di stand Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (KEMDIKBUD) tentang beasiswa dalam dan luar negeri, rumah 

                                                           
98 Hubungan Diplomatik Indonesia-Amerika Serikat, Op. Cit 
99 “Mahasiswa Amerika Kaji Sosial Budaya Indonesia”, diakses dalam 
http://nasional.tempo.co/read/news/2012/04/18/079398030/mahasiswa-amerika-kaji-sosial-budaya-
indonesia, pada 03/12/2016 (13:16 WIB). 
100 Ibid 

http://nasional.tempo.co/read/news/2012/04/18/079398030/mahasiswa-amerika-kaji-sosial-budaya-indonesia
http://nasional.tempo.co/read/news/2012/04/18/079398030/mahasiswa-amerika-kaji-sosial-budaya-indonesia
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budaya, Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia (UKBI), dan tentang duta budaya 

Indonesia.101
.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan 

dan Pembinan Bahasa dalam mengupayakan penguatan program Bahasa 

Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) mengirimkan 14 pengajarnya ke sejumlah 

negara salah satunya adalah Amerika Serikat pada tahun 2015.102 

Untuk meningkatkan komunikasi budaya antar bangsa telah diadakan 

konferensi pendidikan antar budaya. Pada tahun 2015, Konferensi Pendidikan 

Antar Budaya diadakan di Bali yang diikuti oleh 16 negara perwakilan salah 

satunya adalah Amerika Serikat dengan tema Learning to Live Together-

Intercultural Education: From Ideas to Action.103 Konferensi pendidikan antar 

budaya tersebut bertujuan untuk mempelajari kebenaran dari kenyataan melalui 

pemikiran-pemikiran antar budaya yang memiliki sikap dalam kehidupan sehari-

hari sehingga akan meningkatkan pengertian dan pemahaman budaya antar 

                                                           
101 “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Stand Pameran Kemdikbud Meriahkan Kongres 
Diaspora Indonesia II”, diakses dalam http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2013/08/stand-
pameran-kemdikbud-meriahkan-kongres-diaspora-indonesia-ii-1636-1636-1636, pada 08/12/2016 
(14:26 WIB). 
102 “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Kemdikbud Tingkatkan Pengembangan Program 
Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)”, diakses dalam 
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/02/kemendikbud-tingkatkan-pengembangan-program-
bahasa-indonesia-bagi-penutur-asing-bipa, pada 08/12/2016 (12:01 WIB). 
103 “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jalin Komunikasi Antar Bangsa Melalui Konferensi 
Pendidikan Antar Bangsa 2015”, diakses dalam 
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/04/jalin-komunikasi-antar-bangsa-melalui-konferensi-
pendidikan-antarbudaya-2015-4095-4095-4095, pada 08/12/2016 (12:20 WIB). 

http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2013/08/stand-pameran-kemdikbud-meriahkan-kongres-diaspora-indonesia-ii-1636-1636-1636
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2013/08/stand-pameran-kemdikbud-meriahkan-kongres-diaspora-indonesia-ii-1636-1636-1636
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/02/kemendikbud-tingkatkan-pengembangan-program-bahasa-indonesia-bagi-penutur-asing-bipa
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/02/kemendikbud-tingkatkan-pengembangan-program-bahasa-indonesia-bagi-penutur-asing-bipa
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/04/jalin-komunikasi-antar-bangsa-melalui-konferensi-pendidikan-antarbudaya-2015-4095-4095-4095
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/04/jalin-komunikasi-antar-bangsa-melalui-konferensi-pendidikan-antarbudaya-2015-4095-4095-4095
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bangsa. Selain itu, dalam konferensi pendidikan antar budaya juga mengadakan 

pertukaran pelajar internasional untuk meningkatkan komunikasi antar budaya.104 

Salah satu peningkatan kerjasama budaya Indonesia dengan negara lain 

khususnya Amerika adalah telah terbentuknya program rumah budaya Indonesia 

di Amerika Serikat. Program rumah budaya Indonesia di Amerika Serikat 

merupakan salah satu insiatif dari suksesnya program rumah budaya Indonesia 

yang telah terlaksana sebelumnya di negara lain seperti di Dili pada tanggal 13 

November 2012,105 di Jerman pada tahun 2012.106 Keberhasilan program rumah 

budaya Indonesia dan tingginya respon masyarakat internasional terhadap 

program rumah budaya yang sebelumnya telah terlaksana memberikan inovasi 

bagi pemerintah untuk membangun program rumah budaya Indonesia di Amerika 

Serikat. 

 
2.4 Peran Budaya Bagi Indonesia dan Amerika Serikat 

 2.4.1 Peran Budaya Bagi Indonesia 

Budaya merupakan salah satu instrumen penting bagi Indonesia karena 

budaya merupakan unsur dasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang 

menyangkut nilai-nilai kehidupan sebagai sebuah landasan dalam tatanan 

                                                           
104 Ibid 
105 “Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Republik Demokratik Timor-Leste: Diseminasi 
Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri Dili, 13 November 2012”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/dili/id/arsip/siaran-pers/Pages/DISEMINASI-RUMAH-BUDAYA-
INDONESIA-DI-LUAR-NEGERI-Dili-13-November-2012.aspx, pada 08/12/2016 (13:19 WIB). 
106 “Universitas Pasundan: Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kebudayaan Serta Kontribusinya 
Terhadap Program Rumah Budaya Indonesia”, diakses dalam http://repository.unpas.ac.id/9591/, 
pada 08/12/2016 (13:32 WIB). 

http://www.kemlu.go.id/dili/id/arsip/siaran-pers/Pages/DISEMINASI-RUMAH-BUDAYA-INDONESIA-DI-LUAR-NEGERI-Dili-13-November-2012.aspx
http://www.kemlu.go.id/dili/id/arsip/siaran-pers/Pages/DISEMINASI-RUMAH-BUDAYA-INDONESIA-DI-LUAR-NEGERI-Dili-13-November-2012.aspx
http://repository.unpas.ac.id/9591/
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kehidupan masyarakat. Disamping itu, Indonesia merupakan negara yang 

memiliki kekayaan seni dan budaya yang melimpah. Hal tersebut dapat dilihat 

dari berbagai daerah yang ada di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-

beda. Pembangunan kebudayaan menjadi hal penting bagi Indonesia dalam 

program pembangunan bangsa yang maju demi tercapainya masyarakat yang 

adil, makmur, demokratis, dan sejahtera. Kurangnya pemahaman budaya suatu 

bangsa akan membuat bangsa tersebut kehilangan spirit dan ruh kehidupan 

masyarakat bangsa tersebut.107 

Sebagai contohnya adalah kemajuan Korea Selatan yang telah 

memanfaatkan kebudayaan menjadi produk-produk industri kreatif. Hal 

tersebut menunjukkan bahwasanya masyarakat Korea Selatan telah menjadikan 

kebudayaan sebagai sendi-sendi kehidupan yang telah mengakar dengan kuat 

dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut dapat diartikan bahwa 

masyarakat Korea Selatan menjadikan tradisi ataupun kebudayaan sebagai 

landasan dalam setiap sendi kehidupan. Salah satu bentuk keberhasilan 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat Bali yang telah menjadikan nilai 

budaya dan tradisi sebagai landasan untuk membangun sendi-sendi kehidupan 

masyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari.108 

Pentingnya pembangunan dan pengembangan budaya karena budaya 

memiliki fungsi yang sangat mendasar. Masyarakat suatu bangsa yang 

                                                           
107 “Peran Budaya Dalam Membangun Bangsa”, diakses dalam http://www.presidenri.go.id/topik-
aktual/peran-budaya-dalam-membangun-bangsa.html, pada 16/01/2017 (13:09 WIB). 
108 Ibid 

http://www.presidenri.go.id/topik-aktual/peran-budaya-dalam-membangun-bangsa.html
http://www.presidenri.go.id/topik-aktual/peran-budaya-dalam-membangun-bangsa.html
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kehilangan nilai budaya mereka akan menjadi masyarakat yang kehilangan 

fondasi etnik dalam kehidupan mereka karena pendidikan kebudayaan 

merupakan pembangunan karakter suatu masyarakat. Dengan ini maka 

pendidikan kebudayaan memiliki peran yang fundamental bagi program-

program pembangunan bengsa Indonesia. Untuk membangun dan memajukan 

bangsa Indonesia adalah dengan membentuk karakter dan moral bangsa 

Indonesia khususnya bagi para generasi muda bangsa. Adanya pendidikan 

kebudayaan dapat membangun karakter bangsa  sebagai salah satu upaya dalam 

revolusi mental.109 

Keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dapat 

menjadi daya tarik bangsa asing untuk berkunjung dan mempelajarinya. Salah 

satu contoh dari kebudayaan Indonesia yang menjadi daya tarik bagi wisatawan 

asing adalah kebudayaan yang masih berkembang di Bali. Banyaknya 

wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dapat membantu kegiatan 

perekonomian masyarakat Bali dengan berbagai macam barang dan jasa yang 

diperjual belikan.110 Selain sebagai penopang perekonomian masyarakat 

Indonesia, juga sebagai langkah untuk mengembangkan kebudayaan nasional. 

Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh 

                                                           
109 Ibid 
110 “Institut Pertanian Bogor: Analisis Potensis Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Kesempatan 
Kerja dan Pendapatan Masyarakat Profinsi Bali”, diakses dalam 
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/11496, pada 13/02/2017 (13:59 WIB). 

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/11496
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sebagian besar warga negara yang memiliki sifat khas dan dibanggakan serta 

memberikan identitas terhadap masyarakat suatu negara. 

Terkait dengan kebudayaan dewasa ini dapat mendorong people to people 

contact dan sebagai wahana meningkatka saling pengertian dan saling 

menghormati dalam menjaga komunikasi atau kerjasama dengan negara lain.111 

Adanya saling pengertian dan saling memahami antara Indonesia dengan 

negara lain khususnya Amerika Serikat dapat mendorong kerjasama antara 

kedua negara baik dalam bidang sosial budaya maupun dalam bidang lainnya 

seperti dalam bidang ekonomi maupun politik keamanan. Kerjasama yang baik 

dapat menjadi jembatan bagi setiap negara untuk mencapai kepentingan-

kepentingan yang telah direncanakan. 

Keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia perlu dibanggakan 

karena budaya merupakan alat sekaligus aset dalam upaya untuk menciptakan 

image baik atau citra positif masyarakat internasional tentang Indonesia. 

Menggunakan budaya akan lebih mudah untuk menyentuh hati masyarakat 

suatu negara untuk dapat mengenal Indonesia lebih dalam lagi dan untuk 

menjaga hubungan kerjasama lebih inten dengan Indonesia. Pandangan 

Indonesia terhadap keanekaragaman budaya yang dimiliki sebagai identitas 

bangsa yang harus tetap dijaga dengan baik. Penyelengaraan festival 

kebudayaan maupun pertunjukan kebudayaan merupakan sebagian upaya yang 

dilakukan oleh KBRI atau pemerintah Indonesia dengan melibatkan masyarakat 
                                                           
111 Program Beasiswa Seni Dan Budaya Indonesia 2006, Op. Cit 
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dan diaspora Indonesia untuk memperkenalkan dan mempromosikan 

kebudayaan Indonesia di luar negeri. Promosi budaya yang dilakukan tentunya 

akan mendukung upaya peningkatan citra positif Indonesia pada masyarakat 

internasional.112  

Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya 

adalah angklung yang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa 

Barat. Kedatangan 9 diplomat asing dari berbagai negara yang tergabung dalam 

pelatihan internasional Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU) 

menunjukkan ketertarikan negara asing dengan kebudayaan yang dimiliki oleh 

Indonesia. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk mempererat kerjasama dan 

persahabatan negara lain dengan Indonesia dalam menciptakan budaya 

perdamaian. Selain memperkenalkan budaya Indonesia turut juga diperkenalkan 

kebijakan luar negeri Indonesia, sistem politik, dan peran Indonesia dalam 

tingkat regional maupun internasional.113 

Salah satu perwujudan dari peran budaya dalam melakukan kerjasama 

dengan negara lain adalan program rumah budaya. Melalui program rumah 

budaya tersebut Indonesia dapat memperkenalkan keanekaragaman seni budaya 

                                                           
112 “Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Mahasiswa Universidad Autonoma 
Metropolitana_Meksiko Belajar Sejarah Budaya Indonesia”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-
perwakilan/Pages/Mahasiswa%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20Metropolitana%20%E2%80
%93%20Meksiko%20Belajar%20Sejarah%20Budaya%20Indonesia.aspx, pada 19/01/2017 (14:18 
WIB). 
113 “Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Asiknya Diplomat Asing Main Angklung di Saung 
Angklung Udjo”, diakses dalam http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/diplomat-asing-angklung-
udjo.aspx, pada 19/01/2017 (14:38 WIB). 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Mahasiswa%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20Metropolitana%20%E2%80%93%20Meksiko%20Belajar%20Sejarah%20Budaya%20Indonesia.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Mahasiswa%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20Metropolitana%20%E2%80%93%20Meksiko%20Belajar%20Sejarah%20Budaya%20Indonesia.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Mahasiswa%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20Metropolitana%20%E2%80%93%20Meksiko%20Belajar%20Sejarah%20Budaya%20Indonesia.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/diplomat-asing-angklung-udjo.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/diplomat-asing-angklung-udjo.aspx
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yang dimiliki oleh Indonesia pada negara-negara lain khususnya Amerika 

Serikat. memberikan pemahaman budaya akan memberikan kemudahan dalam 

melakukan kerjasama atau komunikasi dengan negara lain khuususnya Amerika 

Serikat karena budaya merupakan unsur dasar dalam kehidupan sehari-hari 

manusia. Selain itu, keunikan budaya-budaya yang dimiliki oleh Indonesia 

dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk mempelajari dan 

memahami lebih mendalam. Intinya dengan menggunakan budaya dapat lebih 

mempermudah dalam berkomunikasi dengan negara lain. 

 
2.4.2 Peran Budaya Bagi Amerika Serikat 

Selain Indonesia, Amerika Serikat juga merupakan negara yang 

memiliki keanekaragaman budaya. Karakter budaya Amerika Serikat yang 

digunakan dalam diplomasi budaya selalu bersifat komunikatif. Adanya sifat 

komunikatif antara pelaku diplomasi budaya dan audience akan mendorong 

terjadinya interaksi yang lebih mendalam diantara mereka dan menjadikan 

terciptanya keakraban dan kedekatan. Dalam setiap melakukan diplomasi 

budaya, Amerika selalu memiliki nilai-nilai seperti democracy, freedom, 

individualism, tolerance, ethnic diversity, social responsibility, trust in the law, 

dan lain-lain. Contohnya adalah program American Music Abroad (AMA) 

sebagai generasi muda duta musik Amerika Serikat. Program tersebut 

merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Amerika Serikat untuk 

memperkenalkan karya musik dari Amerika Serikat dengan tour ke 100 negara 
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di dunia. Pada setiap akhir acara American Music Aboard mengadakan interaksi 

atau diskusi dengan para audience dari negara tujuan yang diharapkan akan 

lebih mendekatkan masyarakat internasional dengan budaya-budaya Amerika 

Serikat.114
 

Kebudayaan Amerika Serikat digunakan untuk menghilangkan image 

Amerika Serikat yang menyukai perang dan besar mulut oleh masyarakat dunia 

tentang Amerika Serikat. Terbentuknya American National Theatre And 

Academy (ANTA) untuk mengorganisir Cultural Presentation Program 

merupakan salah satu wujud nyata dari Amerika Serikat dalam menciptakan 

image positif Amerika Serikat pada masyarakat internasional.115 Sehingga 

dengan menggunakan budaya, Amerika Serikat dapat memperbaiki citra di 

mata masyarakat internasional.  

Selain itu, Amerika Serikat dengan menggunakan budaya juga sebagai 

alat untuk menyebarkan ideologi pada masyarakat internasional dan untuk 

menunjukkan seni dan budaya yang berasal dari Amerika Serikat. Amerika 

Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki dominasi kebudayaan yang 

diikuti oleh masyarakat internasional terutama industri musik dunia. Hal 

tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Amerika Serikat dengan 

adanya dominasi pasar dunia tersebut. Budaya digunakan oleh Amerika Serikat 

                                                           
114 “Bureau Of Educational And Cultural Affairs: American Music Aboard”, diakses dalam 
https://exchanges.state.gov/us/program/american-music-abroad, pada 19/01/2017 (11:24 WIB). 
115 Ibid 

https://exchanges.state.gov/us/program/american-music-abroad
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sebagai alat diplomasi kebudayaan yang efektif karena dapat memberikan 

keuntungan dengan melakukan kerjasama budaya dengan negara lain.116 

Musik jazz merupakan salah satu contoh dari penggunaan budaya 

Amerika sebagai alat untuk melakukan diplomasi budaya. Mengubah persepsi 

Amerika Serikat di mata masyarakat internasional merupakan tujuan utama dari 

diplomasi budaya Amerika Serikat dengan menggunakan musik jazz. Dengan 

menggunakan budaya, masyarakat internasional dapat mengetahui the real 

America bukan hanya mengenai kekuatan militernya saja. Artinya Amerika 

Serikat merupakan negara yang memiliki kebebasan budaya dan modernitas 

sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat internasional tentang Amerika 

Serikat melalui seni dan budaya. Kaitannya dengan budaya, Amerika Serikat 

dapat membawa negaranya menjadi negara yang mendominasi di dunia 

internasional. Hal tersebut terbukti pada tahun 2012 bahwa Amerika Serikat 

menjadi dominasi dalam industri musik internasional dengan penghasilan 15 

Miliar Dolar Amerika yang merupakan 30% dari total pendapatan yang 

dihasilkan dari industri musik dunia yang berjumlah 50 Miliar Dolar 

Amerika.117  

Contoh lain dari pemanfaatan budaya oleh Amerika adalah dengan 

terbentuknya One Beat yang merupakan sebuah program exchange dalam 

bidang musik yang berskala internasional. Program One Beat merupakan salah 

                                                           
116 Ibid 
117 Ibid 
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satu program yang berada di bawah naungan Departemen Luar Negeri Amerika 

Serikat. Bagi pemerintah Amerika Serikat, budaya merupakan alat yang sangat 

efektif karena dengan menggunakan budaya masyarakat internasional dapat 

lebih mudah menerima pesan ataupun tujuan yang disampaikan. Untuk itu 

Amerika Serikat menunjukkan keinginannya untuk menjalin kerjasama dengan 

negara lain yang less conflict dengan menggunakan kebudayaan.118 

Adanya pemahaman sosial dan budaya antar negara dapat menimbulkan 

saling toleransi terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh negara lain yang akan 

membawa kerjasama yang lebih mudah dengan adanya kesepahaman yang 

harmonis. Dengan menggunakan pendekatan budaya menunjukkan bahwa 

pemerintah Amerika Serikat tidak selalu mengedepankan hard power untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, diplomasi budaya Amerika 

Serikat dengan menggunakan pendekatan budaya memiliki tujuan untuk 

mengklarifikasi kesalahpahaman terkait kebencian masyarakat internasional 

terhadap Amerika Serikat dan isu terorisme.119 

Keaktifan Amerika Serikat dalam melakukan diplomasi budaya membuat 

nilai-nilai budaya Amerika Serikat dapat diterima dan tertanam dalam hati 

masyarakat internasional. Dengan mengutus para artis, seniman, atau pelaku 

budaya lainnya sebagai people (aktor) dalam melakukan diplomasi budaya 

diharapkan dapat terjalin hubungan dan komunikasi yang lebih erat dengan 

                                                           
118 Ibid 
119 Ibid 
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masyarakat internasional. Hal tersebut karena pendekatan terhadap people maka 

idealnya aktor atau pelaku dalam diplomasi budaya dengan people juga. 

Kebudayaan digunakan sebagai alat untuk berdiplomasi karena budaya 

memiliki nilai dan karakter yang dirasa dekat oleh masyarakat yang membawa 

sifat fun dan mengibur. Dengan sifat fun dan menghibur tersebut maka nilai 

yang terkandung dalam sebuah diplomasi dapat lebih melekat pada masyarakat 

dan menanamkan image baru yang lebih baik terhadap Amerika Serikat.120 

Program smART power adalah program Amerika Serikat dengan 

mengirimkan seniman-seniman Amerika untuk berkolaborasi dengan seniman-

seniman lokal yang ada di dunia untuk mencapai proyek-proyek seni yang 

berbasis kemasyarakatan. Program smART power berfokus pada keterlibatan 

masyarakat secara langsung dengan cara berdialog, eksperimen, dan kreativitas 

untuk merangsang isu-isu lokal maupun isu-isu global seperti lingkungan, 

pendidikan, kesehatan, perempuan, dan kebebasan berekspresi.121 Terkait 

dengan hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan kekuatan 

budaya dapat memperkuat perubahan dalam berbagai bidang seperti sosial, 

budaya, maupun ekonomi. 

 

                                                           
120 Ibid 
121 “Bureau Of Educational And Cultural Affairs: smART power”, diakses dalam 
https://exchanges.state.gov/us/program/smartpower, pada 19/01/2017 (11:36 WIB). 

https://exchanges.state.gov/us/program/smartpower

