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ABSTRAK 

 

ANALISIS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT MENCABUT EMBARGO 

SENJATA KE VIETNAM TAHUN 2016. 

 

Sejarah hubungan Amerika Serikat dan Vietnam dapat dikatakan kurang baik 

mengingat ditahun 1954-1975 pernah terjadi Perang Vietnam yang melibatkan 

keduanya. Berakhirnya perang yang memberikan kekalahan pada Amerika Serikat 

berdampak pada penerapan embargo di Vietnam.  Namun setelah 50 tahun berlalu 

Amerika membuat kebijakan baru terkait pencabutan embargo senjata ke Vietnam. 

Berdasarkan sejarah hubungan antara amerika dan Vietnam penulis memiliki 

ketertarikan untuk mengetahui apa factor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

kebijakan Amerika Serikat. Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep 

kebijakan luar negeri adaptif model milik James Rosenau. Model tersebut penulis 

gunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor 

eksternal internal dan kepemimpinan di Amerika Serikat sehingga mempengaruhi 

pembuatan kebijakan luar negerinya. Hasil penelitian penulis mengenai kebijakan 

Amerika Serikat mencabut embargo senjata ke Vietnam dipengaruhi oleh factor 

eksternal internal dan kepemimpinan. Namun penulis berpendapat factor eksternal 

menjadi factor dominan dalam pengambilan kebijakan tersebut.  

 

Kata kunci; kebijakan luar negeri. Embargo senjata. Amerika. Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF POLICY THE UNITED STATES REVOKED THE ARMS 

EMBARGO ON VIETNAM IN 2016. 

 

History of the United States and Vietnam relationship can be said to be less well, 

considering was in years 1954 – 1975 happened Vietnam war involving both. The 

war ended with the defeat of the United States have an impact on the 

implementation of the embargo on Vietnam. But after 50 years passed, the United 

States made a new policy regarding the lifting of an arms embargo to Vietnam. 

Based on the historical relationship between the United States and Vietnam, the 

authors have an interest to know what the factors that influence US policy making. 

In this study the author used James Rosenau's adaptive foreign policy model 

concept. The model used by the author to explain the changes that occur in the 

internal and external factors of leadership in the United States affecting foreign 

policymaking. The results of the author's research on the policy of the United States 

of revoking the arms embargo on Vietnam are influenced by internal external 

factors and leadership. But the authors argue external factors become the dominant 

factor in the policy-making 

 

Keywords: foreign policy, arms embargo, the United States, Vietnam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sejarah hubungan Amerika Serikat dan Vietnam dapat dikatakan kurang baik 

mengingat pernah terjadinya perang diantara keduanya yang dikenal dengan perang 

Vietnam.1 Perang Vietnam yang berakhir pada tahun 1975 merupakan satu-satunya 

perang yang memberikan kekalahan terhadap Amerika Serikat. Kekalahan Amerika 

Serikat dalam perang membuatnya mengambil kebijakan melakukan embargo 

terhadap Vietnam. Embargo tersebut menadakan bahwa terputusnya semua 

hubungan Amerika Serikat dan Vietnam termasuk ekspor dan import yang pernah 

terjalin baik dibidang ekonomi, sosial, politik, dan militer.  

Pada tahun 1986 Amerika Serikat meresmikan International Traffic in Arms 

Regulations (ITAR)2. ITAR merupakan sebuah regulasi yang bertanggung jawab 

atas ekspor dan import barang-barang pertahanan, layanan pertahanan, dan data 

teknis terkait dengan barang tersebut. Tepatnya pada tahun 1984 secara resmi 

Amerika Serikat memasukan Vietnam kedalam ITAR, sebagai salah satu negara 

yang tidak diberikan ijin untuk mendapatkan layanan pertahanan ataupun barang-

barang pertahanan dari Amerika Serikat3.  

                                                           
1Resky, Muhammad. 2015. Kegagalan Politik Luar negeri Amerika Serikat di Vietnam, Yogyakarta, 

diambil dari 

https://books.google.co.id/books/about/Kegagalan_Politik_Luar_Negeri_Amerika_Se.html?id=CT

V7CAAAQBAJ&redir_esc=y, diakses 27 November 2017, jam 08.00 PM. 
2 Carl. 2014. The US Lifts Arms Embargo: The Ball Is in Vietnam’s di akses dari 

Courthttps://thediplomat.com/2014/10/the-us-lifts-arms-embargo-the-ball-is-in-vietnams-court/ 
3 ibid 
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Embargo yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Vietnam juga 

berdampak terhadap perekonomian di negara tersebut. Vietnam mengalami krisis 

ekonomi dinegaranya. Krisis ekomoni tersebut kemudian mendorong Vietnam 

untuk bisa bangkit dari keterpurukan perekonomian negara, sehingga pada tahun 

1986 reformasi ekonomi yang dikenal dengan sebutan Doi Moi ditetapkan di 

Vietnam4. Reformasi ekonomi tersebut akhirnya merubah arah orientasi kebijakan 

Vietnam, dimana sebelumnnya hanya fokus pada ideologi dan kekuatan politik 

mulai bergeser kearah rehabilitasi ekonomi. Kebijakan Doi Moi di Vietnam juga 

membuat arah perekonomian menjadi ekonomi pasar yang mana sebelumnya 

Vietnam dikenal dengan ekonomi terpusatnya 

Bermula dari reformasi Doi Moi, Vietnam kemudian mulai terbuka dan 

mengadakan berbagai kerjasama di sub sektor global, yang pada akhirnya menjadi 

awal terhubungnya kembali Amerika Serikat dan Vietnam. Amerika dan Vietnam 

mulai memperbaiki hubungan keduanya yang ditandai dengan kunjungan resmi 

presiden Amerika Serikat saat itu ke Vietnam. Tepatnya pada tanggal 3 Februari 

1994, Bill Clinton mengumumkan secara resmi bahwa embargo ekonomi terhadap 

Vietnam dihapuskan.5 Keputusan tersebut akhirnya berhasil menormalisasi 

hubungan keduanya ditahun 1995, dan berkembang kehubungan bilateral yang 

lebih insentif dan komprehensif6. 

                                                           
4M Rizal Noor, dkk.2014. Buliten Komunitas ASEAN. Jakarta. hal 9, diambil dari 

https://www.kemlu.go.id/Majalah/Buletin%20Komunitas%20ASEAN%204.pdf, diakses tanggal 1 

November 2017, jam 10.00 PM 
5Anonimous. 2016. Pernyataan Presiden AS, Barack Obama tentang pencabutan embargo senjata 

mematikan terhadap Vietnam menyerap perhatian dari media massa internasional, VOVworld, 

diambil dari http://vovworld.vn/id-ID/berita/pernyataan-presiden-as-barack-obama-tentang-

pencabutan-embargo-senjata-mematikan-terhadap-vietnam-menyerap-perhatian-dari-media-

massa-internasional-439348.vov, diakses tanggal 3 November 2017, jam 08.00 PM 
6ibid 
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Normalisasi diplomatik yang terjalin antara Amerika dan Vietnam berhasil 

menghasilkan kerjasama militer yang dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan 

awal yaitu pada periode 1996-1999 yang berfokus pada tiga jenis kerjasama militer, 

yaitu: konferensi multilateral dan seminar yang diselenggarakan oleh Komando 

Pasifik Amerika Serikat, kunjungan militer dan kerjasama dalam bidang pencarian 

maupun penyelamatan korban bencana, dan yang terakhir mengenai keamanan 

lingkungan. Tahapan berikutnya dilakukan pada periode tahun 2000-2004, 

hubungan yang semakin strategis diantara keduanya ditandai dengan upaya 

Amerika memodernisasi militer Vietnam dan melakukan latihan pertahanan 

bersama.7 

Normalisasi hubungan yang terjalin dari tahun 1995-2009 membuat 

kerjasama Amerika Serikat dan Vietnam terus bejalan pesat terutama dibidang 

ekonomi dan sosial. Namun bila dilihat dari segi pertahanan dan militer hubungan 

keduanya bisa dikatakan sedikit lambat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa dalam perkembangan dibidang kerjasama militer tidak ada kerjasama yang 

nyata di level military-to-military. Level military-to-military yang dimaksud disini 

lebih ditekankan kepada perjanjian yang bersifat resmi diantara keduanya, sehingga 

kedua negara bisa saling terbuka dan tidak menahan diri dalam menyikapi 

hubungan pertahanan mereka.  

Tahun 2010 menjadi awal baru bagi hubungan kerjasama Amerika Serikat 

dengan Vietnam, dimana pada tahun tersebut terjadi perubahan terkait kerjasama 

                                                           
7Jordan, William, Lewis M. Stern, Walter Lohman. 2012. U.S.-Vietnam Defense Relations: 

Investing in Strategic Alignment. The Heritage Foundation Leadership for America, No. 2707. 
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pertahanan mereka. Amerika Serikat dan Vietnam akhirnya sepakat untuk 

melakukan kerjasama military-to-military, mengadakan dialog pertahanan resmi, 

dan menandatangani perjanjian militer secara resmi.8 Hasil dari perjanjian 

kerjasama tersebut ditandai melalui kunjungan kapal AS USS McCain ke Vietnam 

yang disertai dengan serangkaian kegiatan bagi angkatan laut Vietnam dan Amerika 

Serikat.  

Kerjasama military-to-military Amerika Serikat-Vietnam akhirnya semakin 

menunjukkan peningkatanya ditahun 2011, terlebih ditahun tersebut konflik 

Sengketa Laut Cina Selatan kembali memanas yang menjadikannya sorotan 

internasional. Amerika serikat pun juga tidak tinggal diam demi penyelesaian 

konflik tersebut. Amerika Serikat melakukan latihan militer gabungan dengan 

Vietnam di kawasan Laut tersebut pada 15 Juli 2011.9 Pada September 2011 

Menteri Pertahanan Amerikat Leon Panetta, melakukan kunjungan ke Vietnam 

untuk mengumumkan minat kerjasama yang lebih kuat dalam bidang pertahanan.10 

Menteri pertahanan Vietnam Hung Quang Thanh memberikan respon baik terhadap 

kedatangan menteri pertahanan Amerika Serikat tersebut dengan melakukan 

kesepakatan kerjasama yang lebih erat.  Kunjungan Panetta ke Vietnam juga 

dianggap sebagai bentuk mengunjungi pelabuhan Cam Ranh Bay, bekas markas 

besar militer Amerika pada saat perang Vietnam.  

                                                           
8Sheldon Simon. 2010. US-Southeast Asia Relations: Growing Enmeshment in Regional Affairs. 

Arizona State University.  
9Danang. 2011. Tak Gubris Kecaman Cina, Vietnam-AS Gelar Latihan di Laut Cina Selatan, 

republika.co.id, diambil dari 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/07/15/lodfyy-tak-gubris-kecaman-cina-

vietnamas-gelar-latihan-di-laut-cina-selatan, diakses tanggal 3 November 2017, 08.00 PM. 
10Anonimous, Panetta upayakan kerjasama lebih erat di Vietnam, diambil dari 

http://www.dw.com/id/panetta-upayakan-kerjasama-lebih-erat-di-vietnam/a-15997595, diakses 

pada tanggal 8 Mei 2018, 07.00 PM 
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Pada 24 Juli 2012 Presiden Vietnam melakukan kunjungan resmi ke Amerika 

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kedua yang dilakukan Vietnam ke 

Amerika Serikat paska perang Vietnam, dengan tujuan untuk membicarakan lebih 

serius tentang kerjasama dibidang pertahanan.11 Setahun setelah kunjungan resmi 

yang dilakukan presiden Vietnam ke Amerika, tepatnya pada bulan juni 2013 

Amerika Serikat mulai memberikan bantuan perlengkapan pertahanan dan 

keamanan kepada Vietnam. Ted Osius, duta besar Amerika Serikat di Vietnam 

mengatakan ada sekitar 5 kapal perang dan 2 kapal selam akan diberikan ke 

Vietnam dan sekarang juga semakin rutin diadakan latihan gabungan antara militer 

Vietnam dan AS.12 Selain melakukan latihan militer gabungan Amerika Serikat 

juga mengirimkan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Jendral Martin 

Dempsey dan Ketua Kepala Staf Gabungan Vietnam Letjen Do Ba Ty di Vietnam 

pada tanggal 14 Agustus 2014 untuk jumpa pers. Pada jumpa pers tersebut 

mengatakan bahwa, “Amerika Serikat bertujuan untuk mengadakan peninjauan 

ulang terhadap embargo penjualan senjata di Vietnam”.13 

Sebagai hasil dari pertemuan tanggal 14 Agustus 2014, tepatnya pada 2 

Oktober 2014 Amerika Serikat membuat kebijakan baru dengan mencabut embargo 

penjualan senjata yang selama ini sudah diterapkannya terhadap Vietnam selama 

                                                           
11Rahmadhani, Wahyu. 2015. Latar belakang Amerika Serikat menghapus embargo senjata 

terhadap Vietnam tahun 2014. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta 
12 Ibid, hal 56 
13Anonimous. 2014. Dorong Hubungan Kerjasama, Ketua Kepala Staf Gabungan AS Berkunjung 

ke Vietnam, voaindonesia.com, diambil dari https://www.voaindonesia.com/a/dorong-hubungan-

kerjasama-ketua-kepala-staf-gabungan-as-berkunjung-ke-vietnam/2413051.html, diakses 3 

Desember 2017, 09.00 PM 
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bertahun-tahun.14 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menghapuskan 

sebagian embargo mengenai penjualan senjata dan barang berteknologi yang tertera 

di ITAR ke Vietnam untuk pertama kalinya yang diumumkan dalam perbincangan 

dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam Pham Binh Minh yang sedang melakukan 

kunjungan ke Amerika Serikat. Penghapusan embargo senjata tersebut hanya 

meliputi perlengkapan keamanan maritim dan hanya senjata yang bisa digunakan 

untuk perlengkapan maritim Vietnam. Salah satu yang akan dijual Amerika ke 

Vietnam adalah pesawat pengawas P-3 Orion. Penjualan tersebut dimaksdkan 

Amerika sebagai sarana yang dapat dipakai Vietnam untuk melacak aktivitas Cina 

di Laut China Selatan.15 

Kebijakan pencabutan embargo sebagian senjata ini diberlakukan Amerika 

Serikat terhadap Vietnam dengan tujuan untuk memperlihatkan kemajuan 

kerjasama mereka. Sebagai pembuktian keseriusanya Amerika serikat pada tanggal 

19 Febuari 2015 mengirimkan MAAG (Military Assistance Advisory Grup) atau 

Kelompok Penasihat  Pembantu Militer dikirim ke Vietnam.16 Pengiriman tersebut 

bertujuan untuk memberikan pelatihan khusus terhadap tentara Vietnam. Tidak 

hanya terhenti di tahun 2015 saja, bentuk kerjasama yang semakin baik dari kedua 

belah pihak memunculkan kebijakan baru di tahun 2016. Tepatnya pada tanggal 23 

Mei tahun 2016, Presiden Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu 

juga ikut melakukan kunjungan ke Vietnam. Kunjungan tersebut sebagai upaya 

                                                           
14Anonimous, AS Cabut Embargo Penjualan Senjata ke Vietnam, tempo.co, diambil dari 

https://dunia.tempo.co/read/611731/as-cabut-embargo-penjualan-senjata-ke-vietnam, diakses 

tanggal 3 desember 2017, 10.00 PM 
15 ibid 
16 Rahmadhani, Wahyu. OpCit. Hal 57-58 
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Amerika Serikat meresmikannya pencabutan embargo penjualan senjata secara 

keseluruhan terhadap Vietnam. Bagi Amerika Serikat, hal ini di anggap dapat 

mempererat hubungan keduanya sebagai imbalan dari membaiknya catatan Hak 

Asasi di Vietnam. Penghapusan embargo ini juga sebagai bentuk keprihatinan 

tentang isu-isu maritim serta kepentingan untuk menjaga kebebasan navigasi di 

Laut Cina Selatan, seperti halnya yang disampaikan Presiden Barack Obama."AS 

mencabut semua embargo penjualan senjata ke Vietnam yang sudah berlaku selama 

sekitar 50 tahun".17  

Pasca pencabutan ITAR secara keseluruhan dan peresmian pencabutan 

embargo penjualan senjata secara keseluruhan, hubungan kedua negara tersebut 

semakin membaik satu sama lain terlebih dibidang kerjasama dan pelatihan militer 

bersama. Namun dilihat dari segi transaksi penjualan senjata, Vietnam belum 

pernah melakukan impor senjata dari Amerika Serikat dalam kurun waktu 2 tahun 

terhitung dari tahun 2014 ketika pencabutan embargo sebagian senjata diberlakukan 

sampai pencabutan secara keseluruhan di tahun 2016. Vietnam masih menjadikan 

Rusia sebagai negara pemasok senjata terbesar bagi negaranya. Hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan tabel dibawah ini; 

 

 

 

                                                           
17 Hardoko, Ervan. 2016. Amerika Serikat Resmi Cabut Embargo Senjata terhadap Vietnam, 

kompas, diambil dari 

http://internasional.kompas.com/read/2016/05/23/15062731/amerika.serikat.resmi.cabut.embargo.

senjata.terhadap.vietnam, dakses tanggal 3 November 2017, jam 12.00 PM 
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Tabel 1. Daftar Pembelian Senjata Vietnam 

Sumber ; Trade-Register-2014-2016 sipri.docx18. 

Berdasarkan uraian diatas Amerika Serikat mengalami perkembangan dan 

perubahan yang begitu signifikan terhadap Vietnam, baik dalam bersikap maupun 

mengambil kebijakan. Mengingat Amerika Serikat tercatat memiliki sejarah 

                                                           
18 Anonimous, transfers of major weapons ; deals with deliveries and orders made for 2014 to 2016, 

di ambil dari 

http://www.stopwapenhandel.org/sites/stopwapenhandel.org/files/English/Venezulea%20SIPRI%2

0tabel.pdf, diakses pada 10 Juni 2018, 09.00 PM 
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peperangan yang begitu panjang hingga embargo diberlakukan oleh AS terhadap 

Vietnam. Namun melihat perkembangnya sampai sekarang, Amerika Serikat 

terlihat begitu antusias dalam bekerjasama bahkan sampai mencabut embargo 

penjualan senjata yang sudah diterapkannya di Vietnam hampir 50 tahun. Amerika 

Serikat juga memberikan alasanya dalam pencabutan embargo ini diangap sebagai 

imbalan dari membaiknya catatan Hak Asasi di Vietnam dan juga sebagai bentuk 

keprihatinan tentang isu-isu maritim maupun pentingnya menjaga kebebasan 

navigasi di Laut China Selatan.  

Pengambilan kebijakan dan antusias yang diberikan Amerika Serikat 

terhadap Vietnam begitu tinggi, seolah-olah Amerika Serikat seperti melupakan 

sejarah perang yang membuatnya mengalami kekalahan dan kerugian besar. 

Amerika Serikat justru semakin giat dalam memberikan bantuan terhadap Vietnam 

untuk menangani sengketanya di Laut Cina Selatan. Kebijakan Amerika Serikat 

dalam mencabut embargo senjata dan terus memberikan bantuan terhadap Vietnam 

tentunya secara tidak langsung membuat Amerika Serikat terlibat konflik dengan 

Cina dan konflik sengketa Laut Cina Selatan.  

Kebijakan Amerika Serikat dalam mencabut embargo penjualan senjata dan 

terus memberikan bantuanya terhadap Vietnam sangatlah menarik untuk diteliti 

menurut penulis. Karena kebijakan yang dibuat Amerika Serikat justru 

memberikanya kerugian. Pertama, hubungan Amerika serikat dan Cina menjadi 

buruk. Kedua, kebijakan Amerika Serikat dapat membuatnya terlibat dalam konflik 

Laut Cina Selatan yang jika dilihat secara geografisnya, Amerika Serikat tidak 

memiliki keterkaitan dengan Laut Cina Selatan secara teritorial. Namun 
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berdasarkan dua kerugian tersebut, mengapa Amerika Serikat justru mengambil 

kebijakan yang menjadikanya terlihat dalam konflik. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengetahui yang melatarbelakangi Amerika Serikat mengambil kebijakan tersebut. 

Sehingga, penulis ingin mengkaji penelitian dengan judul “Analisis kebijakan 

Amerika Serikat mencabut embargo senjata ke Vietnam tahun 2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat dalam mencabut embargo senjata ke 

Vietnam tahun 2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

Amerika Serikat dalam mencabut embargo senjata ke Vietnam tahun 2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat 

dalam mencabut embargo senjata ke Vietnam tahun 2016. Penelitian ini 

juga diharapkan memberikan pengetahuan atau informasi tambahan 
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kepada penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam  

penelitian. 

1.4.2 Manfaat praktis penelitian 

1. Manfaat dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat 

menyumbang pemikiran khususnya dalam studi hubungan 

internasional. 

2. Manfaat lain juga diharapkan penelitian ini memberikan masukan 

terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Amerika 

Serikat dalam mencabut embargo senjata ke Vietnam tahun 2016. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1. Studi Terdahulu  

Pada bagian kerangka pemikiran penulis akan menjelaskan mengenai studi 

terdahulu yang berfungsi sebagai alat pembanding serta sebagai referensi bagi 

penulis dalam melakukan penelitian ini. Pada konteks penelitian ini, penulis 

menggunakan studi terdahulu yang telah dikaji sebelumnya baik mengacu pada 

persamaan konsep penelitian ataupun isu penelitian yang diambil oleh penstudi 

sebelumnya. Pertama, sebuah tesis yang ditulis oleh Heggy Kearens dengan judul 

Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra 

Terorisme Pasca Serangan Bom Bali I.19 Tesis ini membahas tentang kebijakan 

luar negeri Australia terhadap Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2008 

mengenai kebijakan kontra terorisme pasca terjadinya Bom Bali I. 

Pada penelitian ini, Heggy Kearens fokus pada rumusan masalah mengapa 

kebijakan luar negeri Australia terkait dengan strategi kontra-terorisme terhadap 

Indonesia lebih mengarah kepada pendekatan soft-approach dibandingkan 

menangani terror dengan hard-approach. Heggy Kearens menjawab rumusan 

masalah diatas mengacu pada konsep kebijakan luar negeri yang dikembangkan 

oleh James N. Rosenau yaitu teori Adaptif Model. Heggy Kearens menjelaskan 

bahwa Australia mengunakan pendekatan soft-approach dalam kebijakan luar 

                                                           
19Heggy Kearens, Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Teroris 

Pasca Serangan Bom Bali I, Universitas Indonesia, diakses pada 26 April 2018 
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negerinya terhadap Indonesia pasca terjadinya serangan Bom Bali I, hal tersebut 

dipengaruhi oleh faktor internal (struktural) ataupun faktor eksternal. Faktor 

internal yang dimaksudkan meliputi pemerintahan (partai) yang berkuasa, opini 

publik dan media masa, sedangkan dari segi faktor eksternal dipengaruhi oleh 

hubungan Australia dan penguatan isu hak asasi manusia. Pembentukan kebijakan 

tersebut juga tidak terlepas dari keberadaan kepemimpinan (leadership) di 

Australia, yang pada masa itu Australia di pimpin oleh Perdana Menteri John 

Horward yang berasal dari partai liberal. Sehingga pada masa pemerintahannya 

tidak diherankan apabila John Horward banyak melakukan kerjasama dengan 

Indonesia, terutama dibidang keamanan. 

Studi terdahulu kedua yang penulis ambil sebagai acuan dalam penelitian ini 

adalah penelitian dari Karsan Budianto mengenai  Kebijakan Luar Negeri Iran 

Menyepakati Perjanjian the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Dalam 

Pembatasan Program Nuklir Iran 2013-2015.20 Pada penelitian ini penulis 

membahas tentang Kebijakan Iran terkait keikutsertaannya dalam Perjanjian the 

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dimasa kepemimpinan Hassan 

Rouhani. Pada masa pemerintahan Hassan Rouhani telah terjadi pergeseran arah 

kebijakan luar negeri Iran, dimana sebelumnya Iran berseteru dengan negara-negara 

barat (Amerika Serikat dan sekutunya) dan bahkan mengakibatkan Iran kerap 

mendapatkan tekanan dari dunia internasional berupa sanksi embargo dari PBB 

karena kegiatan pengembangan teknologi nuklirnya. Namun pada masa 

                                                           
20Karsan Budinto, Kebijakan Luar Negeri Iran Menyepakati Perjanjian the Joint Comprehensive 

Plan of Action (Jcpoa) Dalam Pembatasan Program Nuklir Iran 2013-2015, diakses pada 26 April 

2018 
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pemerintahan Hassan Rouhani, Iran justru lebih dekat dengan negara-negara barat 

yang akhirnya mempengaruhi arah kebijakannya terkait nuklir, hingga tepatnya 

pada pada tanggal 24 November 2013 Iran dan negara-negara P5+1 (Amerika, 

Inggris, Perancis, Rusia, China, dan Jerman) bersedia menandatangani kesepakatan 

The Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) dan pada pada 14 juli 2015 Iran 

bersama negara P5+1 menyetujui untuk mengurangi serta membatasi aktifitas-

aktifitas program nuklirnya. Penelitian yang dibuat oleh Karsan Budianto ini juga 

mengacu pada konsep kebijakan luar negeri milik James N. Rosenau. Namun 

penulis lebih menekankan pada pendekatan Indiosinkratik. Penulis melihat 

bagaimana sebenarnya persepsi seorang pemimpin negara terhadap dunia, sehingga 

dapat mempengaruhinya dalam proses pengembilan keputusan.  

Studi terdahulu yang ketiga mengacu pada jurnal milik Mark E. Manyin yang 

berjudul “U.S.-Vietnam Relations ini 2014: Current issues and Implications for U.S 

policy”.21 Tulisan ini mengulas mengenai hubungan antara Amerika Serikat dengan 

Vietnam sejak keduanya memperbaiki hubungan diplomatiknya sampai tahun 2014 

dan bagaimana hubungan tersebut  memberikan dampak atau pengaruh pada 

kebijakan Amerika Serikat saat ini. Pada bagian awal jurnal, Manyin 

mengambarkan secara singkat normalisasi hubungan diplomatik yang terjadi antara 

Amerika Serikat dan Vietnam pada tahun 1995. Pasca kekalahan Amerika Serikat 

secara politik dan militer dalam perang Vietnam tahun 1973, hampir tidak ada 

hubungan diplomatik dan ekonomi yang terjalin diantara keduanya. Pada ditahun 

                                                           
21Mark E. Manyin. 2014. U.S.-Vietnam Relations in 2014: Current Issues and Implications for U.S. 

Policy. Congressional Research Service. 
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1995, Amerika Serikat dan Vietnam akhirnya bersepakat untuk menormalisasi 

hubungan diplomatik. Kebijakan Amerika ini didasarkan pada penarikan militer 

Vietnam di Kamboja (dimana sejak 1978 Vietnam menginvasi Kamboja terkait 

konflik perbatasan) sebagai bagian dari penyelesaian politik yang komperhensif 

serta adanya kerjasama untuk mencari dan menemukan orang-orang Amerika yang 

terlibat dalam peperangan (missing in action/ MIA) dan masalah kemanusiaan 

lainya. Bagi Vietnam normalisasi hubungan diplomatik ini merupakan upaya untuk 

memperbaiki perekonomiaanya yang terkuras paska invasi kamboja. Pada jurnal 

Manyin juga menjelaskan keuntungan yang dimiliki oleh kedua negara dengan 

adanya kerjasama diantara keduanya, sehingga dapat memberikan dampak atau 

pengaruh pada kebijakan Amerika Serikat saat ini. 

Pasca normalisasi hubungan diplomatik khususnya pada tahun 2010, terjadi 

perubahan karakteristik dan peningkatan-peningkatan signifikan dalam hubungan 

bilateral Amerika dan Vietnam di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan juga 

pertahan atau militer. Tujuan Amerika Serikat berhubungan dengan Vietnam adalah 

membuka pasar untuk perdagangan dan investasi, memajukan hak asasi manusia 

dan demokrasi di Vietnam, melawan Cina dalam meningkatkan pengaruhnya di 

regional, bekerjasama untuk memastikan kebebasan navigasi dan operasi didalam 

dan disekitar Laut Cina Selata, serta memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara.  

Pada tahun 2010 Amerika Serikat mulai aktif melakukan serangkaian 

kerjasama dilevel military-to-military, mengadakan dialog pertahanan resmi, dan 

menandatangani perjanjian militer resmi. Pada tahun 2013, presiden Obama dan 

Vietnam mengumumkan “kemitraan komprehensif” yaitu menyediakan kerangka 
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kerja untuk bergerak kehubungan “babak baru”. Kekhawatiran tentang 

meningkatnya ketegasan Cina di Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan 

telah memberikan pengaruh penting dalam perumusan kebijakan luar negereri 

Amerika Serikat terhadap Vietnam. Manuver-manuver Cina telah membuat Cina 

hadir sebagai sebuah ancaman baru di dunia internasional, termasuk bagi Vietnam 

dan Amerika Serikat. 

Studi dahulu yang terakhir merupakan tesis dari Duong Thanh Nguyen, yang 

membahas tentang The United State and Vietnam Relationship: Benefits and 

Challenges for Vietnam.22 Tesis Duong Thanh Nguyen menjelaskan hubungan 

antara Amerika Serikat dan Vietnam yang dikenal sebagai musuh mengingat 

sejarah perang besar keduanya. Butuh waktu  20 tahun untuk melakukan 

normalisasi dan butuh waktu 40 tahun akhirnya pada 2014 embargo penjualan 

senjata di cabut, walaupun hanya untuk sebagian senjata. Hal tersebutlah yang 

membuat topik ini menarik untuk diteliti menurut Duong Thanh Nguyen. Tesis ini 

berfokus meneliti manfaat dan tantangan bagi Vietnam mengembangkan hubungan 

yang lebih dekat dengan Amerika Serikat. Pada penelitian ini penulis meninjau 

peningkatan hubungan antara Amerika dan Vietnam dengan menggunakan model 

DIME, dimana model ini merupakan alat untuk melihat kekuatan nasional suatu 

bangsa dengan mengunakan empat elemen diantaranya; Diplomatik, Informasi, 

Militer dan Ekonomi. 

                                                           
22Duong Thanh Nguyen. 2016. The United State and Vietnam Relationship Benefit and Challenges 

for Vietnam. Tesis. Fort Leavenworth. Kansas, diakses 1 Mei 2018 
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Berdasarkan pengunaan model DIME, penulis menjelaskan manfaat dan 

tantangan yang diterima Vietnam. Dilihat dari segi manfaat yang diberikan dalam 

mengembangkan hubungan bilateral, tentunya hubungan yang semakin membaik  

dalam berbagai aspek diantaranya ekonomi, keamanan, dan pertahanan nasional. 

Sedangkan ditinjau dari tantangannya perbedaan dalam sistem politik dan 

perspektif pemerintah Vietnam dan Amerika Serikat menjadi tantangan buat 

keduanya.  

Berdasarkan keseluruhan studi terdahulu diatas dapat penulis tabelkan 

sebagai berikut; 

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Literatur 

No Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

1 Heggy Kearens Kebijakan Luar Negeri 

Australia Terhadap 

Indonesia: Kebijakan 

Kontra Terorisme Pasca 

Serangan Bom Bali I 

- Konsep yang 

digunakan 

Adaptif model 

- Isu yang diteliti 

- Negara yang diteliti 

2 Karsan 

Budianto 

Kebijakan Luar Negeri 

Iran Menyepakati 

Perjanjian the Joint 

Comprehensive Plan of 

Action (Jcpoa) Dalam 

Pembatasan Program 

Nuklir Iran 2013-2015 

- Konsep yang 

digunakan 

Adaptif model 

- Isu yang diteliti 

- Negara yang diteliti 

- Pola internal fokus 

sumber 

idiosinkratik 
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3 Mark E. 

Manyin 

U.S.-Vietnam Relations in 

2014: Current issues and 

Implications for U.S 

policy 

- Negara yang 

diteliti 

- Isu yang diteliti 

4 Duong Thanh 

Nguyen 

The United State and 

Vietnam Relationship: 

Benefits and Challenges 

for Vietnam 

- Negara yang 

diteliti 

- Konsep yang 

dipakai 

- Peneliti sebelumnya 

fokus terhadap 

kebijakan Vietnam 

Sumber: Hasil olahan penulis 

2.2. Kerangka Teori 

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika 

yang menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu, sehingga mampu menjelaskan 

fenomena secara ilmiah.23 Teori sebagai pengangkat reposisi yang terintegrasi 

secara sintaksis, yaitu untuk mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat 

berhubungan secara logis antara satu dan lainnya dengan data dasar sehingga dapat 

diamati dan berfungsi sebagai sarana dalam menjelaskan fenomena yang diamati.24 

Kebijakan luar negeri (Foreign Policy) merupakan salah satu kajian teori 

dalam hubungan internasional. Kebijakan luar negeri terdiri dari dua komponen 

kata yakni, policy yang diartikan sebagai seperangkat keputusan yang dijadikan 

                                                           
23Mokhtar Mas’oed. 1998. Teori dan Metodologi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka 

antar Universitas Studi Sosial UGM, Hal. 61. 
24Mokhtar Mas’oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi, Jakarta: LP3ES, 

Hal.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

pedoman untuk bertindak, yaitu berupa aksi untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

sudah ditentukan sebelumnya oleh suatu negara, sedangkan foreign diartikan 

sebagai segala sesuatu yang berhubungan tentang wilayah diluar kedaulatan 

negara.25 Berdasarkan komponen diatas dapat di ambil kesimpulan kebijakan luar 

negeri adalah seperangkat keputusan yang memiliki tujuan agar mendapatkan 

kepentingan nasional sebuah negara yang dilakukan diluar negara tersebut. 

Jemes N. Rosenau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan 

upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan 

memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.26 Rosenau menambahkan 

bahwa kebijakan luar negeri juga ditunjukan untuk memelihara dan menjaga 

kelangsungan hidup suatu negara yang tidak dapat terlepas dari fenomena yang luas 

dan kompoleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal 

(eksternal needs).27  

 

 

 

 

 

                                                           
25Anak Agung Bayu Perwira dan Yayan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Hubungan 

Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 67. 
26 James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introdaction. 

New York: The Free Press, hal.27. 
27 Perwira & Yani. OpCit, hal. 49. 
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2.2.1 Model Adaptif ( The adaptive model ) 

Menurut Rosenau, model adaptif memahami kebijakan luar negeri 

dipengaruhi oleh tekanan internal ataupun tuntutan eksternal dari suatu 

negara28. Pemerintah dalam upaya untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan 

nasionalnya harus berusaha menyeimbangkan tekanan dan tuntutan tersebut. 

Menurut model ini, suatu negara akan selalu melakukan adaptasi terhadap 

lingkunganya, maka dari itu ketika terjadi perubahan dalam tiga aspek yang 

mempengaruhi proses pembentukan kebijakan luar negeri (lingkungan 

eksternal, lingkungan internal, dan kepemimpinan) dari suatu negara, maka 

negara itu akan menyesuaikan kebijakan luar negerinya berdasarkan perubahan 

tersebut dan melakukan adaptasi. Dimana adaptasi yang dilakukan oleh suatu 

negara terhadap perubahan lingkunganya bertujuan untuk merpertahankan 

kepentingan nasional negara tersebut dari tekanan internasional, meskipun 

adakalanya penyesuaian yang dilakukan tersebut memiliki resiko. Oleh karena 

itu, model adaptif menekankan pada adanya perubahan pada dimensi eksternal, 

internal, dan kepemimpinan sehingga negara melakukan respon yang berupa 

daptasi melalui kebijakan luar negerinya.  

 

 

 

                                                           
28 ibid 
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GAMBAR 1. Sumber-sumber Input Politik Luar Negeri 

 Systemic 

Aggregation 

Continuum          

Time Continuum 

 

  

            Sources thattend       

           to change slowly 

 Sources that tend to undergo rapid 

change 

Systemic sources  Great power 

structure 

alliances 

Situational factors: External Issue 

Areas Crises 

 Size  

Geography 

Technology  

Societal sources                          Economic development  Situational factor: Internal 

 Culture and history Social structure 

Moods of 

opinion 

 

 

Governmental 

sources 

 

  

Political 

accountability  

Governmental 

structure 

 

Idiosyncratic 

sources 

  Values, talents, experiences, and 

personalities of leaders 

Sumber: James N. Rosenau, Gavid Boyd, Kenneth W. Thompson.World Politics: An 

Introdaction.New York: The Free Press, 1976, hal. 18 

 

Dari tabel diatas Rosenau mengkategorikan sumber-sumber utama yang 

menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri. Namun Rosenau 
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menekankan bahwa penggunaan sumber-sumber input diatas juga dikembalikan 

kepada kondisi di suatu negara (cluster of inputs).29 sumber-sumber utama tersebut 

diantaranya akan dijelaskan secara rinci dibawah ini;30 

A. Sumber Sistematik (Systematis Sources), adalah sumber yang berasar dari 

ruanglingkup eksternal suatu negara31.  

1. Great power structure 

Faktor Greet power structure adalah jumlah negara besar 

yang turut andil dalam struktur hubungan internasional dan 

bagaimana pembagian kapabilitas diantara negara-negara tersebut. 

Faktor ini menekankan pada pola hubungan yang ada diantara 

negara super power dengan middle power. Perubahan pada faktor 

ini sangat sering diteliti oleh para studi dalam melihat sebuah negara 

mengambil kebijakan luar negeri. Keberadaan faktor greet power 

structure dalam model adaptif ini dikategorikan kedalam faktor yang 

mengalami perubahan tidak lambat dan tidak cepat berubah 

2. Alliances 

Faktor aliansi adalah faktor yang memiliki pengaruh besar 

dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Aliansi memunculkan pola-

pola interaksi antar negara yang kemudian berkomitmen satu sama 

                                                           
29 Ibid. hal 58 
30 Ibid, hal 56-57 
31 James N. Rosenau. 1996. Pre-Theories and Theories of Foreign Policy. Evanston: 

Netwestern University Press dalam A. Eby Hara. 2001. Pengantar Analisis Politik 

Luar Negeri. Bandung. Penerbit Nuansa. 
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lain untuk berusaha mencapai kepentingan bersama. Menurut 

Rosenau faktor aliansi dapat diteliti dengan milihat pola interaksi 

yang tercipta dari para aktor pemerintah seperti menteri luar negeri 

yang secra rutin berpartisipasi dalam pertemuan formal sesuai 

perjanjian yang telah dibuat untuk tetap menjaga keharmonisan 

hubungan antara sekutu. Faktor aliansi juga termasuk faktor yang 

perubahanya tidak lambat dan tidak cepat. 

3. Issue Areas 

Faktor ini bisa dilihat dari respon yang diberikan suatu 

negara dalam menangapi sebuat isu yang sedeang terjadi 

dilingkungan eksternalnya. Isu tersebut diantaranya; isu politik 

ekonomi keamanan militer sosial dan budaya. Faktor isu area ini 

termasuk dalam kategori faktor atau input yang mudah berubah. 

4. Crises 

Hampir sama dengan isu area yang menekankan kepada 

peranan suatu negra dalam merespon isu ekternal yang tengah 

terjadi. Crisis juga melihat peranan negara dalam menyesuaikan 

kebijakan yang diambilnya berdasarkan peristiwa yang terjadi baik 

dalam segi politik ekonomi sosial dan budaya. Faktor eksternal ini 

juga tergolong faktor yang mengalami perubahan sangat cepat. 

B. Sumber Masyarakat (Societal Sources), adalah sumber internal yang 

mencakup beberapa faktor dintaranya adalah; 

1. Size (Ukuran) 
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Ukuran merupakan sumberdaya manusia dan dapat 

mendasari cara pandang masyarakat dalam melihat peran negara 

mereka dalam kegiatan internasional maupun hasil aktual dari 

upayanya untuk merealisasikan suatu tujuan. Faktor ukuran masuk 

kedalam sistem ciuster untuk melihat sberapa peran rules suatu 

negara dalam politik dunia serta bagaimana self images yang 

dibangun akhirnya nemumbuhkan perbandingan antar aktor-aktor 

internasional. Sedangkan dalam sosietal cluster faktorukuran lebih 

melihat populasi suatu negara menentukan kebutuhan internal. 

2. Geography (geografi) 

Posisi geografi dapat menjadi suatu pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan luar negeri dan bahkan secara khusus 

terdapat suatu kajian kebijakan luar negeri yang didasarkan oleh 

faktor geografi yang disebut geopolitik. Selain posisi geografis 

pertimbangan geografis ini dapat berupa topologi negara tersebut 

apakah negara tersebut berupa kepulauan yang memiliki perairan 

yang sangat banyak atau negara tersebut berupa daratan yang tidak 

memiliki wilayah laut. Tentu saja hal ini sangat penting dan 

berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri disuatu negara. sama 

hanya dengan size geografi merupakan faktor yang sangat sulit 

mengalami perubahan. Geografi dilihat dari segi systemic geografi 

lebih memfokuskan pada periubahan geografi atau batas-batas 
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negara sedangkan dilihat dari segi societal lebih ditekankan pada 

bentuk permukaan lahan kesuburan dan cuaca. 

3. Culture and history ( Budaya dan Sejarah ) 

Budaya dan sejarah dapat berupa tradisi norma ataupun nilai 

yang sangat dijunjung tinggi berdasarkan sejarah yang ada yang 

dapat memberi pengaruh dalam pembuatan atau pengambilan 

kebijakan disuatu negara. semakin banyak penduduk yang 

dipersatukan oleh budaya bersama dan oleh pengalaman sejarah 

yang sama maka semakin kuat tujuan kolektif yang dimiliki dan 

dengan demikian prilaku kebijakan luar luar negerinya akan lebih 

efektif. Baik budaya maupun sejarah merupakan faktor yang 

mengalami perubahan lambat. 

4. Technology ( Teknologi) 

Teknologi merupakan salah satu faktor dalam negeri yang 

memiliki pengaruh dalam sistem pembuatan kebijakan luar negeri. 

Sehingga perubahan dan perkembangan yang terjadi pada teknologi 

baik luar maupun dalam keduanya mampu memberikan pengaru 

dalam sebuah kebijakan luar negeri. Perkembangan teknologi dapat 

dilihat dari teknologi di bidang militer bidang ekonomi bidang 

transportasi ataupun komunikasi dan informasi. 

5. Economic development ( pembangunan ekonomi) 

Pembangunan ekonomi dapat mempengaruhi pembuatan 

kebijakan luar negeri dengan melihat beberapa proposisi dari GNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

yang dialokasikan terhadap kepentingan luar negeri suatu negara. 

hal tersebut seperti pengalokasian terhadap pendanaan militer 

program bantuan ekonomi ataupun komitmen dalam memperluas 

hubungan diplomatik. Perubahan perekonomian yang terjadi terkait 

pergerakan ekspor dan impor di faktor pembangunan ekonomi dapat 

dikatakan sebagai hal yang wajar bila terjadi. impor ataupu ekspor 

tidak menjadi faktor penentu dalam pembangunan perekonomia 

menurut rosenau. Pembangunan ekonomi tergolong kedalam faktor 

yang cenderung mendekatin perubahan yang lambat. 

6. Social structure (Struktur Sosial) 

Faktor selanjutnya adalah struktur soaial yang ada dalam 

masyarakat dapat menentukan tingkat besar kecilnya konflik 

ataupun harmoni internal dalam masyarakat. Jika dalam structure 

sosial yang ada terdapat perasaan prasangka dan pembatasan hak 

terhadap kelompok tertentu maka kemungkinan potensi konflik 

internal membesar. Kebijakan luar negeri akhinya merefleksikan 

kondisi tersebut. Selain itu ketika struktur sosial tidak dapat 

mengakomodasi bagi setiap individu atau kelompok untulk 

memiliki hak yang sama maka akan terdapat individu dari kelompok 

yang termarjinalkan tersebut untuk sulit memiliki akses dalam 

proses pembuatan kebijikan luar negeri. 

7. Moods of opinion  
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Dalam proses pembuatan kebijakan opini public masih 

menjadi salah satu sumber yang penting dalam merencanakan 

kebijakan luar negeri. Akan tetapi pengambilan kebijakan luar 

negeri belum tentu didasarkan pada permintaan opini public 

menginggat opini public biasanya muncul untuk merespon 

kebijakan yang sudah diberlakukan. Selain itu opini public tidak 

memiliki struktu yang pasti untuk merespon setiap peristiwa yang 

terjadi dilingkungan eksternal sehingga terjadi generalisasi opini 

public. Meskipun demikian pada negara yang memiliki akuntabilitas 

politik yang tinggi opini public dapat dijadikan faktor pembuatan 

kebijakan luar negeri. Karena tingginya akuntabilitas rakyat 

memiliki hak beropini yang mana akhirnya opini diartikulasikan dan 

dijadikan sebagai faktor atau input kebijakan. 

C. Sumber Pemerintahan (Governmental Sources), adalah sumber internal 

suatu negara. 

1.  Political accountability (akuntabilitas Politik) 

Faktor kebijakan luar negeri yang melihat dari segi 

pertangungjawaban yang dimaksud bisa dilihat melalui pemilu, 

kompetisi partai, dan tingkat kemampuan para pembuat keputusan 

dalam memberikan respon eksternal secara fleksibel. Rosenau juga 

menambahkan bahwa semakin sering terjadi kudeta maka semakin 

rendah pula tingkat akuntabilitas suatu negara. Apabila sebuah 

negara mengunakan sistem pemerintah terbuka maka semakin 
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banyak tuntutan kelompok masyarakat yang harus dipenuhi negara. 

Namun bila negara mengunakan sistem tertutup maka negara bebas 

untuk mangabaikan reaksi publik dan hanya mempertimbangkan 

kondisi domestic negaranya. 

2. Governmental structure 

Struktur pemerintahan ini dapat berupa bagaimana bentuk 

pemerintahan dari negara tersebut. Selain itu faktor ini juga melihat 

struktur pemerintah yang melihat sistem yang dianut. Karena sistem 

partai juga memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan.  

Semakin banyak partai yang berpartisipasi maka semakin banyak 

pula sudut pandang dan kepentingan yang muncul.  

D. Sumber Idiosinkratik (Idiosyncratic Sources), adalah sumber yang berasal 

kepemimpinan suatu negara.  

1. Idiosinkratik (Values, talents, experiences, and personalities of 

leaders) 

Faktor terakhir yairu faktor yang melihat berdasarkan nilai 

bakat pengalaman dan kepribadian seorang pemimpin. Faktor 

tersebut mencangkup semua persepsi pemimpin atau elit politik 

tentang keadaan alamiah dari dunia internasional dan tujuan 

nasional yang ingin didapatkan. 
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Rosenau mengemukakan bahwa dalam model adaptif ini memiliki empat 

kemungkinan pola adaptasi politik luar negeri suatu negara sebagai respon terhadap 

lingkungan ekternal dan iternalnya, yaitu;32 

1. Acquiescent adaptation, adalah pola adaptasi politik yang hanya bersifat 

reponsive terhadap permintaan dan perubahan-perubahan yang terjadi dari 

faktor eksternal saja.  

2. Intransigent adaption, adalah pola adaptasi yang cenderung hanya 

responsive terhadap permintaan dan perubahan yang terjadi dari faktor 

internal saja. 

3. Promotive adaption, adalah pola adaptasi adaptasi politik yang justru tidak 

responsive terhadap baik permintaan dan perubahan yang muncul dari 

faktor eksternal dan juga faktor internal  

4. Preservative adaption, adalah pola adaptasi politik yang terjadi jika 

kebijakan luar negeri suatu negara berasal dari perubahan internal dan 

eksternal, kebijakan ini sebagai bentuk respon untuk menyeimbangkan 

tekanan eksternal dan tuntutan internal. 

2.3 Operasionalisasi Konsep  

Pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat dalam mencabut embargo senjata ke 

Vietnam tahun 2016. Terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antar variable 

dalam penelitian ini yaitu, variable independent yang mempengaruhi variable 

                                                           
32James N. Rosenau. 1981. The Study of Political Adaptation: Essay on the Analysis of World 

Politics. New York. Nichols Publishing, hal 58-61 
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dependent, variable independent dalam penulisan ini adalah perubahan eksternal, 

perubahan internal, dan juga kepemimpinan. Sedangkan variable dependent nya 

adalah pencabutan embargo senjata ke Vietnam sebagai strategi dalam kebijakan 

Amerika Serikat  

Variabel yang penulis jabarkan diataspun menurunkan indikator dari 

perubahan ekternal dapat dilihat berdasarkan keberadaan Great Power Structure. 

Great Power Structure yang dimaksdkan disini bisa dilihat dari pola hubungan yang 

terjalin antara Amerika Serikat dengan negara yang memiliki power besar, sehingga 

mempengaruhi AS dalam mengambil kebijakan pencabutan embargo penjualan 

senjata ke Vietnam pada tahun 2016.  Keberdaan Negara Cina tidak dapat terlepas 

dari faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi AS dalam kebijakanya, dimana 

Cina sebagai negara besar yang sangat berperan penting dalam Sengketa Laut Cina 

Selatan. Cina juga sudah mengklaim Laut Cina Selatan sebagai bagian dari teritorial 

negara. Hal tersebutlah yang kemudian mendasari Amerika Serikat akhirnya 

memberikan dukungannya kepada Vietnam dengan mencabut embargo senjata 

guna membendung kekuasasan Cina di Laut Cina Selatan serta sebagai bentuk 

keprihatianan dan menjaga kebebasan navigasi di Laut China Selatan. 

Faktor eksternal kedua yaitu aliansi. Faktor ini melihat perubahan pola yang 

terjalin antara Amerika Serikat dan Vietnam yang memiliki sejarah perang panjang 

di masalalu kemudian keduanya sepakat untuk saling kerjasama. Selain pola 

Amerika Serikat dan Vietnam, terdapat juga pola Amerika dan Cina. Faktor 

selanjutnya isu area dan kritis yang dapat dilihat dari sengketa di kawasan laut cina 

selatan yang termasuk sebagai isu keamanan kawasan. Dalam faktor ini peranan 
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Amerika serikat dalam menangapi sebuah isu ataupun krisis terkait 

penyelesaiannya. 

Selanjutnya, indikator dari perubahan internal yang berasal dari societal 

sources bisa dilihat berdasarkan tujuh hal, yang pertama size adalah perubahan yang 

dapat dilihat dari ukuran teritori dan jumblah populasi yang dimiliki oleh Amerika 

Serikat. Dari ukuran maupun populasi tersebut dapatkan mempengaruhi sebuah 

kebijakan pencabutan embargo yang dilakukan ke Vietnam. Kedua Geography 

merupakan indikator yang penting dalam perumusan kebijakan luar negeri yang 

bisa di lihat melalui letak geografis, iklim kesuburan tanah, dan saluran air Amerika 

Serikat. Faktor lingkungan tersebut mempengaruhi pengambilan kebijakan dari 

segi kebutuhan lingkungan suatu negara. Ketiga Culture and history, merupakan 

perubahan sejarah nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Amerika 

Serikat dengan para elit pembuat kebijakan yang berpengaruh dalam pengambilan 

kebijakan. Kedekatan yang terjalin dari kesamaan sejarah dan nilai-nilai yang 

dianut disinilah yang lebih ditekankn dalam melihat perubahan ini. 

Keempat faktor Technology, faktor ini dapat dilihat dari kemajun tekonologi 

yang dimiliki Amerika serikat sehingga kemajuan teknologi tersebut berimplikasi 

terhadap pembuatan kebijakan. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi 

memberikan peranan yang besar dalam beraktifitas yang mana kemajuan 

perekonomian militer suatu negara juga ditentukan dengan teknologi yang dimiliki 

oleh sebuah negara. Oleh karena hal tersebutlah walaupun tidak secara langsung 

berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan factor teknologi yang membuat 

ekonomi maupun militer mengalami perubahan menjadi pertimbangan untuk 
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diulas. Faktor kelima Economic development merupakan input kebijakan luar 

negeri yang melihat sector perekonomian negara. Faktor ini menekankan perilaku 

negara dalam merumuskan kebijakan karena terdapat permintaan dan kebutuhan 

dari dalam negeri. Sektor ini melihat bahwa pembangunan ekonomi yang berbeda 

di suatu negara juga akan mempengaruh pemenuhan kebutuhan dan kepentingan 

yang berbeda pula. Negara dengan pembangunan yang tinggi akan memiliki GNP 

yang besar sehingga negara memiliki pilihan kebijakan luar negeeri dalam 

mencapai tujianya. Hal tersebut dapat dilakukan baik berupa bantuan luar negeri 

usaha militer dan perluasan diplomasi yang akan mempermudah proses pembuatan 

kebijakan luar negeri. Factor ke enam Social structure.  Faktor Social structure 

berada didalam masyrakat yang bisa mempengaruhi arah kebijakan yang diambil 

yang menekankan kepada tingkat konflik internal dan harmoni dalam masyrakat di 

amerika serikat. Faktor ketujuh adalah Moods of opinion berfokus kepada opini 

publik masyrakat Amerika serikat yang keberdaanya juga dapat mempengaruhi 

pembutan kebijakan.  Melihat tanggapan dan peranan masyrakat dalam merespon 

sebuah kejadian sehingga pembutan kebijakan dapat terlaksana di Amerika Serikat. 

Indikator selanjutnya yang masih dipengaruhi oleh perubahan internal yaitu 

Governmental Sources yang dapat di lihat berdasarkan Political Accoutability dan 

Governmental structure. Pertama Political Accoutability merupakan perubahan 

dalam tatanan politik internal Amerika Serikat dimana demokrat sebagai partai 

yang memenangkan pemilu akan merubah pola respon pemerintah berdasarkan 

nilai-nilai yang dianut oleh partai tersebut. Kedua Governmental 

structure/perubahan struktur kepemimpinan yang ada pada era pemerintahan Bush 
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dan Obama yang kemudian berimplikasi terhadap pengambilan kebijakan Amerika 

Serikat. 

Terakhir perubahan dari segi kepemimpinan (leadership), yang berfokus 

Idiosinkratik dari Obama sebagai Presiden Amerika Serikat dalam membuat 

kebijakan. Pada variabel ini dijelaskan bagaimana Obama dalam membuat 

kebijakan pencabutan embargo di Vietnam yang mengacu pada nilai, bakat, 

pengalaman, dan kepribadian presiden. 

Tabel 3. Oprasionalisasi Model Adaptif Rosenau 

Konsep Variable Indikator Oprasionalisasi 

Kebijakan 

luar negeri 

Perubahan 

Eksternal 

Greet power Pola hubungan negara 

greet power dilihat melalu 

aksi Cina di Laut Cina 

Selatan 

Aliansi Hubungan Aliansi 

Amerika Aerikat dan 

Vietnam 

Isu Area Isu dan krisis keamanan 

kawasan di Laut Cina 

Selatan  

Crisis 

Perubahan 

Internal 

Size (Ukuran) Luas wilayah dan besar 

populasi Amerika Serikat 
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Geografi Letak geografis, iklim, 

kesuburan tanah, saluran 

air Amerika Serikat 

Budaya dan 

Sejarah 

Pengalaman sejarah dn 

budaya masyarakat 

Amerika Serikat 

Teknologi  Teknologi ekonomi, 

militer Amerika serikat 

Pembangunan 

Ekonomi 

Perubahan proporsi GNP 

dalam pendanaan urusan 

luar negeri. 

Struktur Sosial Struktur Sosial di Amerika 

Serikat 

Opini public Tangapan masyarakat 

Amerika Serikat terhadap 

kebijakan pencabutan 

embargo 

Political 

accountability 

Tingkat akuntabilitas 

politik Amerika Serikat 

Struktur 

Pemerintahan  

Bentuk pemerintahan, 

sistem pemerintahan, 

sistem partai 
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Kepemimpinan Idiosincratik Nilai, bakat, pengalaman, 

dan kepribadian presiden 

AS (Presiden Obama). 

 

Sumber: Hasil olahan penulis 
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2.4 Alur Pemikiran 

Gambar 2. Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan penulis 

Penerapan Embargo di Vietnam 

oleh Amerika Serikat paska 

perang Vietnam 

Bagaimana proses pengambilan kebijakan 

Pemerintah Amerika Serikat dalam mencabut 

embargo penjualan senjata ke Vietnam pada tahun 

2016? 

 

Perubahan Eksternal 

1. Great power 

Structure 

2. Aliansi 

3. Isu Area 

4. krisis 

Perubahan Internal 

1. Size (ukuran) 

2. Geografi 

3. Budaya dan Sejarah 

4. Teknologi 

5. Pembangunan ekonomi 

6. Struktur sosial 

7. Opini publik 

8. Political accountabilitas 

9. Struktur pemerintahan  

Kepemimpinan 

1. Idiosincratic 

 Nilai, bakat, 

pengalaman, dan 

kepribadian 

presiden AS 

(Presiden Obama). 

Hipotesis: Pengambilan kebijakan Amerika Serikat mencabut embargo senjata ke 

Vietnam tahun 2016 sebagai bentuk adaptasi Amerika Serikat terhadap perubahan 

lingkungannya yang didominasi pada perubahan eksternal yaitu factor Greet power 

structure dan Aliansi 

Model adaptif Rosenau 

Pencabutan embargo 

penjualan senjata di Vietnam 

pada 2016 
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan oprasionalisasi konsep diatas, penulis memiliki hipotesis dalam 

penelitian ini bahwa pengambilan kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam 

mencabut embargo ekonomi terkait embargo penjualan senjata ke Vietnam pada 

tahun 2016 merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan 

Amerika Serikat, baik dalam perubahan lingkungan eksternal, perubahan 

lingkungan internal, dan kepemimpinanya. Namun penulis melihat bahwa factor 

dominan dari pembuatan kebijakan ini adalah factor eksternal Amerika serikat yaitu 

Greet power structure dan Aliansi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan tujuan penelitian 

adalah tipe penelitian eksplanatif. Jenis penelitian ekplanatif adalah penelitian yang 

akan menjelaskan tentang apa penyebab beberapa peristiwa atau fenomena bisa 

terjadi dengan menerangkan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel 

penelitian.Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah factor-faktor yang 

mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam 

mencabut embargo ekonomi terkait embargo penjualan senjata ke Vietnam pada 

tahun 2016. 

3.2. Ruang Lingkup penelitian 

Ruang lingkup penulisan ini adalah pembentukan proses pengambilan 

kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam mencabut embargo ekonomi terkait 

embargo penjualan senjata ke Vietnam pada tahun 2016. Bagaimana pencabutan 

tersebut dilakukan hingga proses pencabutan embargo dan pencapaian yang ingin 

di dapat dari pencabutan embargo penjualan senjata ke Vietnam pada tahun 2016. 

Penulis memilih waktu batasan penelitian yaitu tahun 2016, Hal ini dikarenakan 

untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan mendalam. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data  
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Teknik pengumpulan data sangatlah penting mengingat bahwa teknik 

mengumpulkan data merupakan strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk 

melakukan interaksi dengan subjek penelitian.33 Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder. Pengumpulan 

data sekunder merupakan bentuk pengumpulan data yang didapatkan dari studi 

pustaka sebagai sumber acuhan bagi penelitian yang dilakukan. Studi pustaka 

terkait pada semua usaha penulis dalam mendapatkan informasi yang relevan 

dengan topik atau masalah yang sedang di teliti. Informasi yang di dapat baik itu 

berupa buku, jurnal, tesis, hasil penelitian, artikel, laporan, maupun data primer 

yang berupa opini ahli, dan bentuk tulisan ilmiah lainnya baik yang berupa media 

cetak maupun yang diunduh secara online melalui media internet yang terkait 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.  

3.4. Teknik Analisa Data  

Teknik analisa yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. 

Data-data yang telah didapatkan tidak langsung digunakan begitu saja. Data yang 

telah didapatkan akan diproses melalui tahap penyeleksian terlebih dahulu dengan 

melakukan perbandingan, analisa dan menyuntingan untuk memilah-milah data 

mana yang akurat dan tidak. Setelah di seleksi, data yang kemudian diperoleh dari 

hasil tersebut akan digunakan untuk memperkuat analisa dan argumentasi dari 

peneliti mengenai isu terkait. Data yang didapatkan juga akan dianalisa dengan 

menggunakan kajian konseptual yang telah dipilih, dalam penelitian kali ini akan 

                                                           
33 Dr. Ulber Silalahi, 2009 “Metode Penelitian Sosial”, PT. Refika Aditama, Bandung. hal 279 
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menggunakan konsep kebijakan luar negeri James. N Rosenau. Setelah itu data 

yang ada akan dianalisa untuk melihat relevansinya antara satu data dengan yang 

lain dan juga korelasinya dengan teori. 

3.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disini dijelaskan bagaimana alur penulisan dalam 

tulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini sendiri terbagi dalam 3 bab yang 

memiliki fokus pembahasan yang berbeda-beda. Adapun sistematika penulisan 

yang dijelaskan dalam hal ini adalah sebagai berikut.  

Pada Bab I membahas mengenai pendahuluan. Bab ini berisikan uraian 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan dari penelitian serta 

manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

Bab II merupakan bab dalam penelitian yang menbahas mengenai kerangka 

pemikiran. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai uraian dari studi terdahulu, 

kerangka teori, operasionalisasi konsep, alur pemikiran, dan hipotesis.  

Bab III yang berisikan metode penelitian. Bab ini berisikan mengenai uraian 

dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, tekni pengumpulan data, teknik 

analisis data serta sistematika penulisan. 

Bab IV berisikan tentang gambaran umum. Gambaran umun menjelaskan 

terkait hubungan Amerika dan Vietnam, sejarah perang dan embargo Vietnam, 

Normalisasi dan kerjasama Amerika-Vietnam serta pencabutan embargo senjata ke 

Vietnam. 
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Bab V berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Amerika 

Serikat mencabut embargo senjata ke Vietnam pada tahun 2016, berdasarkan 

variabel yang di jabarkan dalam konsep yang dipakai penulis. 

Bab VI adalah penutup dimana menjabarkan kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini, penulis akan menjalaskan secara umum tentang hubungan yang 

terjalin antara Amerika dan Vietnam. Secara garis besar dalam melihat hubungan 

antara keduanya penulias akan menulis mengenai embargo ekonomi yang 

diberlakukan Amerika terhadap Vietnam pasca perang hingga embargo ekonomi 

terkait penjualan senjata dicabut. Pertama penulis akan membahas mengenai 

hubungan kedua negara pasca perang Vietnam hingga  normalisasi hubungan dan 

kerjasama dapat terjalin diantara kedua negara, baik kerjasama perdagangan 

maupun maritime yang kemudian dapat mempengaruhi arah kebijakan Amerika 

Terkait pencabutan embargo penjualan senjata. 

4.1 Hubungan AS-Vietnam 

4.1.1 Sejarah perang dan embargo Vietnam 

Sejarah hubungan Amerika serikat dan Vietnam sangatlah tidak baik, 

menginggat di tahun 1954-1975 terjadi perang diantara keduanya yang dikenal 

sebagai Perang Vietnam34. Perang Vietnam merupakan perang yang berawal dari 

perbedaan Ideologi antara Vietnam Utara dan Selatan, Vietnam Utara manganut 

                                                           
34 Resky, Muhammad, Kegagalan Politik Luar negeri Amerika Serikat di Vietnam, Yogyakarta: 

Deepublish, febuari 2015, di ambil dari 

https://books.google.co.id/books?id=CTV7CAAAQBAJ&pg=PR10&lpg=PR10&dq=perang+vietn

am+dari+tahun+1954+sampai+1975&source=bl&ots=zniyrS_YmU&sig=8dGgffiAgeC8_zfpzHM

pkbQlWXw&hl=en&sa=X&ei=u1mRVZ2SBsTTmAXjlqrgCQ&ved=0CFQQ6AEwBw#v=onepa

ge&q=perang%20vietnam%20dari%20tahun%201954%20sampai%201975&f=false. Diakses 15 

Juli 2018, pukul 19.00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

paham komunis dan Vietnam Selatan menganut paham Liberalis35. Perbedaan 

ideologi keduanya inilah yang menimbulkan konflik dan perebutan kekuasaan di 

Vietnam, terlebih di tanggal 20 Juli 1954 setelah diselengarakan konferensi Jenewa 

yang menghasilkan keputusan secara resmi mnyatakan Vietnam dibagi menjadi dua 

bagian36. Pasca saat itu wilayah Vietnam Utara resmi bernama Republik Demokrasi 

Vietnam dan wilayah Vietnam Selatan bernama Republik Vietnam. 

Pembagian Vietnam menjadi dua membuat Ho Chi Minh sebagai tokoh 

Pergerakan Nasional Vietnam yang menginginkan Vietnam tetap menjadi satu tidak 

bisa menerima keputusan tersebut. Keputusan tersebut diangapnya sebagai 

penghalang terciptanya persatuan Vietnam seperti yang diimpikannya. Anggapan 

inilah yang membuat Ho Chi Minh mulain bertindak. Pengiriman pasukan Viet 

Minh, yang merupakan suatu wadah perjuangan bersama dkelompok nasionalis di 

Vietnam untuk menyerang Vietnam selatan yang di bantu oleh sekutu komunisnya 

yaitu Uni Soviet dan Cina.  Pengiriman pasukan yang dilakukan ho Chi Minh dan 

mendapatan bantuan dari sekutunya kemudian mendapatkan reaksi balasan dari 

Blok Barat. Reaksi tersebut ditandai dengan masuknya Amerika Serikat dengan 

pengiriman pasukan militernya ke Vietnam Selatan sebagai bentuk dukungan dan 

bantuan mereka.  

                                                           
35 Dania, Stephani N.P, Kekalahan Amerika Sebagai Negara Super Power Pada Saat Perang Vietnam 

(1954-19750),diambil dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=95779&val=3920, 

diakses 15 Juli 2018, pukul 19.00 PM 
36Anonimous, Hub. Perang Vietnam, diambil 

https://docs.google.com/file/d/0Bz37t_ArVutgaEctZlNiZjkzTGs/edit, di akses tanggal 15 Juli 2018, 

pukul 19.00 PM 
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Dalam upanya yang di lakukan oleh Ho Chi Minh dengan mengirimkan 

pasukan ke Vietnam Selatan teryata tidak sia-sia. Pasukan Ho Chi Minh berhasil 

mempengaruhi masyarakat Vietnam Selatan menentang pemerintahnya sendiri, 

yang berdampat terhadap pembentukan girilyawan komunis yang dikenal dengan 

sebutan Vietkong37. Keberadaan Vietkong di Vietnam Selatan akhirnya membuat 

kualahan Pasukan dari Amerika Serikat yang bertugas di Vietnam Selatan. Metode 

penyamaran yang dilakukan oleh tentara Vietkong sebagai masyarakat biasa yang 

butuh perlindungan membuat para tentara Amerika sulit untuk membedakan siapa 

yang harus dilawan. Ditambah lagi pasukan Vietkong yang sulit untuk dicari karena 

selain bergerilya juga membuat trowongan bawah tanah (jalur tikus) seukuran 

tubuh mereka sehingga orang Amerika yang rata-rata berpostur tubuh besar sulit 

untuk melawannya. Belum lagi ranjau dan jebakan bamboo runcing yang semakin 

membuat para tentara Amerika kualahan.  

Aksi yang dilakukan Vietkong untuk menentang pemerintahnya sendiri dan 

ingin mempertahanan negaranya dari pihak asing yang semakin kuat membuat 

perlawanan terus-menerus dilakukan kepada tentara Amerika Serikat. Amerika 

Serikat memberikan reaksi balasan dengan semakin gencar mengirimkan 

pasukannya ke Vietnam Selatan untuk mengatasi Vietkong. Perlawanan satu sama 

lain dari tahun-ketahun menjadi semakin kuat, hal ini semakin memperparah 

keadaan Vietnam Selatan, terlebih ketika memasuki tahun 1965 dimana pasukan 

Amerika Serikat terus dikerahkan ke Vietnam Selatan untuk segera mengatasi 

                                                           
37 ibid 
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kondisi yang ada disana38. Pasukan yang semakin terus bertambah banyak terlebih 

dari pihak Amerika serikat yang menginginkan kemenangan dari perang Vietnam, 

membuat kondisi di Vietnam Selatan semakin sulit di kendalikan sehingga 

pertempuran hebatpun terjadi antara keduannya pada Tahun Baru Te 1968 (The Tet 

Offensive). Kondisi perang yang semakin memburuk dari tahun-ketahun dan 

memakan korban yang banyak membuat kerugian yang sangat besar dari kedua 

belah pihak, terlebih dari pihak Amerika Serikat. Perang Vietnam akhirnya berakhir 

dengan kemenangan Vietnam Utara pada 30 April 1975 ditandai dengan 

pemerintah Vietnam Selatan di Saigon mengaku kalah kepada pasukan Vietnam 

Utara39. 

Berakhirnya perang yang terjadi lebih dari 20 tahun yang menjadikan perang 

kekalahan bagi Amerika Seikat dikarenakan banyaknya kerugian dari adanya 

perang tersebut terlebih di bidang militer. Kekalahan Amerika serikat dalam perang 

Vietnam menimbulkan dampak yang sangat buruk terkait hubungan Amerika 

serikat dan Vietnam. Tepatnya pada tahun 1975 pasca berakhirnya Perang Vietnam 

embargo penjualan senjata diberlakukan kepada Vietnam Oleh Amerika Serikat. 

Dan semanjak saat itu hubungan kedua negara ini tidak terjalin dengan baik satu 

sama lain. 

4.1.2 Normalisasi dan kerjasama Amerika Serikat-Vietnam 

A. Normalisasi dan kerjasama ekonomi/perdagangan 

                                                           
38 Dania, Stephani N.P, OpCit. 
39 ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Pada 27 januari 1973, Perjanjian Damai Paris (Paris Peace 

Accords) dilakukan40. Isi perjanjian tersebut menyatakan Vietnam 

Utara-Vietnam Selatan siap untuk berdamai. Tepatnya pada tanggal 29 

Maret 1973 Amerika Serikat menarik seluruh pasukan perangnya dari 

Vietnam Selatan, sebagai tanda berakhitnya perang. Namun 

pertempuran kecil antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan masih 

berlanjut. Tepatanya tanggal 30 April 1975 perang Vietnam barulah 

dinyatakan benar-benar selesai41.   

Pasca berakhirnya perang, hubungan diplomatik Amerika Serikat 

dan Vietnam benar-benar terputus satu sama lain. Kondisi tersebut 

memberikan kerugian yang sangat besar terkait perekonomian di 

Vietnam. Vietnam mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan 

Vietnam harus merubah arah orientasi kebijakannya, dimana 

sebelumnya fokus pada ideology dan kekuatan politik menjadi ke arah 

rehabilitasi ekonomi. Tepatnya pada tahun 1986 Vietnam resmi 

melakukan reformasi ekonomi (Doi Moi), yang membawa arah 

kebijakan ekonomi lebih terbuka, dari ekonomi terpusat menjadi 

ekonomi pasar.  

                                                           
40 Mirastaka, Sinatrya.2013. PENGARUH STUDENTS FOR A DEMOCRATIC SOCIETY DAN 

VIETNAM VETERANS AGAINST WAR (1964-1973) TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN 

LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENGAKHIRI PERANG VIETNAM. Universitas 

Airlangga, diambil dari http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20Skripsi__.pdf, diakses tanggal 

13 Juli 2018 
41 Resky, Muhammad. 2015. Kegagalan Politik Luar negeri Amerika Serikat di Vietnam, 

Yogyakarta, diambil dari 

https://books.google.co.id/books/about/Kegagalan_Politik_Luar_Negeri_Amerika_Se.html?id=CT

V7CAAAQBAJ&redir_esc=y, diakses 27 November 2017, jam 08.00 PM 
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Doi moi yang menjadikan arah ekonomi lebih terbuka di Vietnam 

akhirnya berhasil menghubungkanya kembali Vietnam dengan 

Amerika Serikat. Tepatnya pada tahun 1987 pemerintah Vietnam 

memberikan tututan kepada Amerika Serikat. Tuntutan tersebut 

diangap sebagai timbal balik terkait informasi tentang tahanan perang 

Amerika Serikat (Prisoner of War/ POW) atau para tentara Amerika 

Serikat yang hilang pada saat perang (Missing in Action/ MIA)42. 

Tuntutan tersebut mengharuskan Amerika Serikat memberikan 

beberapa miliar dolar dalam bentuk bantuan rekonstruksi pasca perang.  

Berawal sebagai bantuan rekonstruksi pasca perang, isu POW dan 

MIA menjadi langkah awal kerjasama antara Amerika Serikat dan 

Vietnam. Kondisi tersebut ditandai oleh kedatangan Jenderal Jhon 

Vessey, utusan khusus Presiden Ronald Reagan untuk isu POW dan 

MIA ke Vietnam pada 1987. Kemudian dilanjutkan tahun 1991 pada 

masa pemerintahan George H.W. Bush, kedua negara akhirnya 

memutuskan untuk memperbaiki hubungan diplomatiknya43.  

Pada tahun 1993, Amerika Serikat dan Vietnam semakin terbuka 

satu sama lain, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mulai 

memberikan bantuan keuangan internasional kepada Vietnam sebagai 

                                                           
42 Rahmi, Maulidina. 2016. MOTIVASI VIETNAM MELAKUKAN KERJASAMA MILITER 

DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENGELOLA ANCAMAN KEAMANAN LAUT 

CINA SELATAN, Universitas Riau, diambil dari 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/10661/10317, diakses pada 13 Juli 

2018, Pukul 20.00 PM 
43 Mark E, marnyin. 2012. U.S-Vietnam Relations in 2011: Current Issues and Implications for U.S. 

Policy Congressional Research Servise. 
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tanda berakhirnya oposisi hubungan kedua negara. Tahun berikutnya 

pada 1994 Amerika Serikat dan Vietnam menyetujui untuk melakukan 

normalisasi untuk mendapatkan hubungan diplomatik yang lebih baik 

dan diikuti dengan pencabutan embargo perdagangan. Pada tanggal 12 

Juli 1995, Presiden Bill Clinton dan perdana Menteri Vietnam, Vo Van 

Kiet menyatakan dengan formal normalisasi hubungan diplomatik 

antara kedua negera44.  

Normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Vietnam 

mengantarkan kedua negara tersebut kedalam kerjasama yang lebih 

baik secara bilateral maupun multilateral. Pasca normalisasi kedua 

negara secara aktif memelihara hubungan diplomatik dan politik. 

Amerika Serikat dan Vietnam keduanaya sering melakukan pertemuan 

untuk meningkatkan kepercaan, pengertian, dan menentukan arah yang 

jelas untuk pengembangan masa depan hubungan bilateral keduanya. 

Tanggal 16-20 November 2000, kemudian menjadi langkah awal 

kerjasama bilateral antara keduanya. Kerjasama bilateral tersebut 

ditandai dengan kunjungan Presiden Bill Clinton ke Vietnam, dimana 

kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh 

Presiden Amerika Serikat pasca perang Vietnam. Pada kunjungan 

tersebut, pihak Vietnam meminta Amerika Serikat untuk memberikan 

                                                           
44 Mahargono, Itang Noorsha. 2017, KERJASAMA VIETNAM DAN AMERIKA SERIKAT 

TERHADAP ANCAMAN CINA DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN, Universitas Airlangga, 

diambil di http://repository.unair.ac.id/67725/3/Fis.HI.15.17%20.%20Mah.k%20-

%20JURNAL.pdf, diakses tanggal 15 Juli 2018, pukul 19.00 PM 
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bantuan, agar dapat meningkatkan program bilateral ekonomi kedua 

negara. 

Dibawah kepemimpinan Presiden George W. Bush kerjasama 

kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan. Amerika Serikat 

dan Vietnam mengadakan perjanjaian mengenai BTA (Bilateral Trade 

Agreement)45. BTA merupakan persetujuan kerjasama bilateral 

dibidang perdagangan yang di inisiasi oleh pihak Vietnam dan disetujui 

oleh Amerika pada tahun 1995. BTA dijadikan Vietnam sebagai sarana 

untuk menormalisasi hubungan ekonominya dengan Amerika serikat 

sebagai bentuk peningkatan hubungan pasca normalisasi politik 

keduanya. Pada 13 Juli 2000 keduanya menandatangani BTA yang 

kemudian diresmikan pada 10 Desember 200146. Pertukaran surat 

perjanjian dari kedua belah pihak sebagai pembuktian pengesahan 

normalisasi dan kerjasama tersebut. Keberadaan BTA semakin 

diperjelas oleh Report for Congress the Vietnam – US Bilateral Trade 

Agreement pada 9 September 2002, yang secara spesifik menjelaskan 

bahwa hubungan kedua negara tersebut dan tujuan keduanya dalam 

BTA.  

Setelah perjanjian tersebut, kedekatan kedua negara menjadi 

semakin membaik dan kerjasama dibidang perdagangan juga menjadi 

semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan perekonominya. 

                                                           
45 ibid 
46 ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Tercatat Perdagangan Amerika Serikat dan Vietnam tumbuh hampir 8 

milyar USD pada pada tahun 2005, peningkatan yang sangat luar biasa 

sampai lima kali lipat sejak tahun 200147. Kerjasama perdagangan 

antara kedua negara tersebut melibatkan aktivitas ekspor-impor antara 

kedua Negara. Komoditas ekspor utama Vietnam yaitu pakaian, produk 

petroleum, alas kaki, furniture, udang beku, kopi, mesin elektrik. 

Sedangkan ekspor utama Amerika Serikat antara lain kursi penumpang, 

peralatan dan perlengkapan kantor, plastik, mesin elektrik, kendaraan 

bermotor, dan susu olahan.   

Keberadaan BTA yang menekankan bebas tarif dari pihak 

Amerika Serikat atas ekspor Vietnam, membuat Amerika Serikat 

menjadi pasar terbesar di Vietnam dalam kurun waktu dua tahun. 

Terhitung ekspor Vietnam ke Amerika Serikat meningkat tajam setelah 

dilakukannya BTA, dimana sebelum adanya BTA pada tahun 2001, 78 

% dari ekspor Vietnam ke Amerika didominasi hasil laut dan hasil 

industri minyak. Pada tahun 2003, dua tahun setelah 

diimplementasikannya BTA, ekspor produksi manufaktur mencapai 72 

% dari total ekspor ke Amerika Serikat. Produk ekspor primer selain 

minyak mengalami penurunan, meski didominasi oleh hasil 

manufaktur, ekspor Vietnam ke Amerika Serikat lebih dari dua kali 

                                                           
47 ibid 
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lipat. Selain hal tersebut, volume ekspor Vietnam terus bertambah 

antara 16-29% di tahun 2004, 2005, dan 200648.   

Amerika Serikat tidak hanya menjadi pasar terbesar Vietnam. 

Amerika Serikat juga melakukan ekspor besar-besaran ke Vietnam 

hingga melebihi dua kali lipat dalam lima tahun. Komoditas tersebut 

terdiri dari produk makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Hal tersebut 

membuktikan bahwa Amerika Serikat juga menjadi investor modal 

terbesar bagi Vietnam, dikarenakan pertumbuhan pasar yang pesat di 

Vietnam dikarenakan ekspor Amerika Serikat. Keberadaan kedua 

negara yang saling di untungkan inilah yang kemudian menandakan 

kesuksesan terbentuknya BTA, sebab mampu mempengaruhi aspek 

politik dan ekonomi terutama di Vietnam.  

Kerjasama bilateral yang terjalin antara Amerika Serikat dan 

Vietnam yang dilakukan didasarkan menormalisasi hubungan 

keduanya, akhirnya pada Desember 2006 diperpanjang oleh Presiden 

Bush kearah yang lebih permanen. Presiden Bush kala itu 

menandatangani RUU yang normalisasi kerjasama dibidang 

perdagangan, Permanent Normal Trade Relations (PNTR) atau 

hubungan dagang normal yang permanen bagi Vietnam. RUU itupun 

kemudian langsung disahkan oleh Kongres Amerika Serikat beberapa 

hari setelah itu. Langkah tersebut kemudian sekaligus menjadi awal 

                                                           
48 ibid 
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masuknya Vietnam pada Organisasi Perdagangan Dunia atau   World 

Trade Organization (WTO) pada 11 Januari 2007.  

Hal yang paling signifikan setelah normalisasi hubungan adalah 

Amerika Serikat dan Vietnam menegaskan kepentingan dan prinsip-

prinsip umun dalam hubungan bilateral “kerjasama yang ramah atas 

dasar kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan”. 

Pencapaian dari perdagangan dan kerjasama ekonomi telah sangat 

bermanfaat bagi kedua negara. Kerjasama kedua negara dibidang 

pendidikan, pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah 

mencapai kemajuan yang konstruktif. Pendana Menteri Vietnam 

Nguyen Tan Dung berkunjungan ke Amerika Serikat pada Juni 2008, 

menandatangangi peningkatan kerjasama dibidang pendidikan dan 

pelatihan ilmu pengetahuan, dan membentuk panitia kerja yang 

bertanggung jawab atas kerjasama di bidang pendidikan antara 

Amerika Serikat dengan Vietnam. Kedua belah pihak juga membangun 

universitas yang bertaraf internasional, berkat upaya ini, sekarang ada 

sekitar 16 ribu mahasiswa Vietnam yang menempuh pendidikan di 

universitas dan perguruan tinggi di Amerika Serikat.  

Nilai perdagangan bilateral Amerika Serikat dan Vietnam 

meningkat lebih dari 80 kali lipat dalam 15 tahun terakhir mencapai 16 

milyar USD pada tahun 2009. Walaupun pada tahun 2009, 

perekonomian Amerika Serikat yang sedang menghadapi kesulitan, 
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Amerika Serikat mampu menjadi investor asing terbesar di Vietnam 

dengan jumlah total investasi 9,8 milyar USD.  

B. Kerjasama militer dan pencabutan embargo penjualan   

senjata 

Pasca normalisasi hubungan diplomatik yang resmi dilakukan 

pada tanggal 12 Juli 1995, hubungan kedua negara semakin 

memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat terutama dibidang 

perekonomian atau perdagangan. Namun bila ditinjau dari segi militer 

atau pertahanan proses Fkeduanya untuk saling berkerjasama satu sama 

lain bisa dibilang masih lambat. Hal tersebut dikarenakan pasca 

normalisasi hubungan diplomatik secara resmi terjalin antara kedua 

negera, Vietnam memperlihatkan keengganannya untuk melakukan 

kerjasama dibidang pertahanan dengan Amerika serikat. 

Berselang satu tahun pasca normalisasi, tepatnya tahun 1996-

1997 kemudian menjadi awal bagi kerjasama militer diantara kedua 

negara tersebut49. Hal tersebut diawali dari tawaran Amerika Serikat 

terhadap Vietnam dengan mengemukakan berbagai serangkain 

kegiatan dalam kerjasama, dengan memfokuskan kerjasama terkait 

masalah POW/MIA. Prosesnya dimulai pada Juli 1996, ketika The U.S. 

                                                           
49 Fitryasa, Akbar. 2014. Kerjasama Militer Vietnam dengan Amerika Serikat dalam Mengelola 

Ancaman Keamanan Laut Cina Selatan Tahun 2011. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

diambil dari 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39508/3/Akbar%20Fitriyasa.pdf, diakses 

tanggal 14 Juli 2018, pukul 20.00 PM 
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National Security Advisor, Anthony Lake, mengunjungi Vietnam untuk 

mulai membentuk hubungan militer antara keduanya. Berlanjut pada 

bulan oktober 1996, asisten menteri pertahanan Kurt Campbell, 

memimpin dilegasi Uinited States Pacific Command (USPACOM) 

pada kunjunganya ke Vietnam. Campbell mengusulkan beberapa 

program yang harus dilakukan terkait POW/MIA, yaitu kunjungan 

beberapa kolonel senior Vietnam ke Amarika Serikat, kunjungan 

komandan angkat laut AS ke Vietnam, kunjungan universitas 

pertahanan nasional AS, dan The Air Force War College. Cempbell 

juga mengusulkan pertukaran pelajar, latihan kemanusiaan secara 

multilateral, latihan bantuhan bencana dan pertukaran pejabat peradilan 

militer. 

Tawaran dan kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat di respon oleh Vietnam da awal 1997, dengan keputusan komite 

central ke 9 dan partai komunis Vietnam50. Partai komunis Vietnam 

mengungkapkan bahwa lingkup kerjasama pertahanan dengan As akan 

dilakukan dalam hal; konfrensi multilateral, dan seminar yang 

diselengarakan oleh komando pasifik AS (PACOM), kunjungan 

militer, dan kerjasama bilateral praktis diberbagai bidang seperti 

pencarian dan penyelamatan (SAR), militer medis, dan keamanan 

lingkungan.  

                                                           
50 ibid 
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Pada periode 2000-2004, hubungan kedua negara semakin erat. 

Hal tersebut diawali dengan kunjungan mentri pertahanan As William 

Cohen, kehanoi dan Ho Chi Minh City pada bvulan maret 2000. Cohen 

berfokus kepada perkembangan hubungan pertahanan kedua negara 

dalam kerangka kerja yang lebih rutin. Dalam hal ini, Cohen 

menyarakan hubungan kerjasama berkembang kearah penelitian 

bersama dalam bidang Agen Orange dan berbagai bidang lainya, seperti 

penghapusan ranjau darat, pencarian dan penyelamatan, bantuan 

bencana alam, penelitian medis, dan dialog tentang isu-isu keamanan 

regional. 

Pada tahun 2005, hubungan pertahanan Vietnam dengan As mulai 

berkembang secara strategis. Hal tersebut diawali dengan pertemuan 

anatara menteri pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld dan 

perdana menteri Vietnam Phan Van Khai di Washington DC pada 

pertengahan 2005. Pertemuan tersebut berhasil menandatanggani 

perjanjian akhir yang menjadi syarat untuk memulai pendidikan militer 

dan pelatihan dalam internasional military education and training 

(IMET)51. Hal ini ditujukan untuk menerima pelatihan bahasa inggris 

bagi militer Vietnam di Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tahun 

2005 juga.  

                                                           
51 ibid 
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Dalam pengembangan hubungan strategis selanjutnya, Amerika 

Serikat dan Vietnam merancang rencana untuk mendatangkan kapal-

kapal angkatan laut Amerika Serikat di perairan Vietnam. Pada tahun 

2007-2008 kapal angkatan laut As dan kapal kemanusiaaan angakatan 

laut As memasuki perairan Vietnam untuk suatu kunjungan. Selain itu 

Vietnam juga mengikuti pelatihan penjaga perdamaian, latihan 

angkatan laut gabungan seperti Passing Exercise (PASSEX), 

mendiskusikan tentang Acqiusition and Cross-Servicing Agreement 

(ACSA), melakukan kerjasama hidrografi dan studi bersama mengenai 

dampak strategis dari pergeseran meteorology dan perubahan 

permukaaan laut. Hal ini dilanjutkan dengan penandatanganan 

International Traffic in Arms Regulations (ITAR) pada tahun 2007, 

yang merupakan upaya pembatasan dalam perdagangan senjata-senjata 

militer yang tidak mematikan atau non-lethal weapon. 

Pada tahun 2008, pada pemerintahan Bush melalui kementruan 

pertahanan AS berupaya membawa kerjasama dengan Vietnam 

ketingkat yang lebih tinggi. Upaya Amerika Serikat tersebut 

mendapatkan respon positif dari Vietnam. Vietnam mulai membuka 

diri dalam diskusi yang mengarah pada isu-isu pertahanan regional, 

serta modernisasi pertahanan Vietnam. Pada akhirnya, ditahun 2009 

amerika serikat memberikan pendanaan militer asing (FMF) untuk 

mendorong modernisasi pertahanan Vietnam sebesar $ 500.000. 

Mengenai penjualan militer asing (FMS) menururut departemen luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

negeri As, Vietnam mengajukan surat permintaan untuk suku cadang 

helicopter dan laboratoriun bahas inggris. Pendanaan militer asing 

(FMF) dilanjutkan pada tahun 2010 sebesar $ 1.350.000.  

Tahun 2010 menjadi awal baru bagi hubungan kerjasama 

pertahanan antara Amerika dan Vietnam. Keduanya semakin 

memperlihatkan keseriusanya dalam bekerjasama satu sama lain. 

Kedua negara mempercepat proses kerjasama dengan membentuk 

kemitraaan di beberapa bidang. Amerika Serikat mengangap Vietnam 

sebagai mitra baru yang dapat membantu uapaya rebalancing AS 

dikawasan Asia Pasifik. Sehingga Pada tanggal 17 Agustus 2010 untuk 

pertama kalinya terjalinlah kerjasama dan perjanjian militer secara 

resmi diantara keduanya (military-to-military), hal tersebut 

disampaikan langsung oleh asisten menteri pertahanan AS untuk Asia 

Selatan dan Asia Tenggara Robert Scher di Vietnam52.  

Tahun 2010 juga sebagai awal kedua negara berupaya untuk 

merespon Cina yang meningkatakan klaimnya di kawasan Laut Cina 

Selatan (LCS), serta terus bekerjasama pada isu keamanan dan 

kebebasan maritim. Kerjasama Amerika Serikat dan Vietnam dalam 

mengelola ancaman keamanan LCS terus ditingkatkan dalam tahun 

2011, menginggat ditahun tersebut konflik Sengketa LCS kembali 

memanas yang menjadikannya sorotan internasional, termasuk 

                                                           
52 Sheldon Simon. 2010. US-Southeast Asia Relations: Growing Enmeshment in Regional Affairs. 

Arizona State University 
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Amerika Serikat. Sehingga di tahun ini keduanya berhasil menbuat 

kesepakat dalam bentuk MOU, yang berfokus mengenai operasi 

keamanan militer MSO (Maritime Security Oprations)53. MOU tersebut 

bertujuan untuk mengelola stabilisas regional yang memungkinkan 

Vietnam untuk berkonstribusi dalam menjaga keamanan wilayah dan 

mencegah tindakan provokativ Cina di LCS. 

Pasca adanya MOU kerjasama maritim Amerika dan Vietnam 

setiap tahunya terus mengalami perkembangan yang signifikan, 

terutama dibidang pelatihan militer bersama, kunjungan militer maupun 

bantuan luar negeri. Pekembangan kejasama tersebut akhinya pada 

2014 mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat terkait pencabutan 

embargo penjualan senjata yang selama ini telah di berlakukan untuk 

Vietnam. Tepatnya Oktober 2014 Amerika Serikat mencabut embargo 

penjualan senjata ke Vietnam walaupun pencabutan embargo itu hanya 

berlaku untuk sebagian senjata saja, misalnya pesawat pengawas P-3 

Orion, dimana Pesawat ini bisa digunakan Vietnam untuk melacak 

aktivitas Cina di LCS54. 

                                                           
53 Mahargono, Itang Noorsha. 2017, KERJASAMA VIETNAM DAN AMERIKA SERIKAT 

TERHADAP ANCAMAN CINA DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN, Universitas Airlangga, 

diambil di http://repository.unair.ac.id/67725/3/Fis.HI.15.17%20.%20Mah.k%20-

%20JURNAL.pdf, diakses tanggal 15 Juli 2018, pukul 19.00 PM 

 
54 Anonimous, AS Cabut Embargo Penjualan Senjata ke Vietnam, tempo.co, diambil dari 

https://dunia.tempo.co/read/611731/as-cabut-embargo-penjualan-senjata-ke-vietnam, diakses 

tanggal 3 desember 2017, 10.00 PM 
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Barulah 2016 menjadi awal baru yang sesunguhnya bagi 

pencabutan empargo penjualan senjata ke Vietnam, tepatnya 23 Mei 

tahun 2016 Presiden Barack Obama meresmikannya pencabutan 

embargo penjualan senjata secara keseluruhan terhadap Vietnam55. Hal 

tersebut kemudian disahkan oleh Direktorat Kontrol Perdagangan 

Pertahanan (DDTC), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 

mengenai pelarangan penjualan atau transfer senjata berbahaya ke 

Vietnam telah dicabut secara keseluruhan yang dibuat oleh Menteri 

Luar Negeri Amerika Serikat56. Departemen Luar Negeri Amerika 

Serikat kemudian membuat amandemen terhadap ITAR bagian 126 

terkait penghapusan Vietnam dari daftar negara yang dilarang. Hal 

tersebut menandakan kebijakan embargo penjualan senjata di Vietnam 

telah dihapuskan57. 

 

 

 

 

                                                           
55 Hardoko, Ervan. 2016. Amerika Serikat Resmi Cabut Embargo Senjata terhadap Vietnam, 

kompas, diambil dari  

http://internasional.kompas.com/read/2016/05/23/15062731/amerika.serikat.resmi.cabut.embargo.

senjata.terhadap.vietnam, dakses tanggal 3 November 2017, jam 12.00 PM 
56 Announcements Archives: 2016, Directorate of Defense Trade Controls, 2016 (daring), 
<https://www.pmddtc.state.gov/archives2016.html, diakses pada 25 Juli 2019. 
57 Federal Register, Vol. 81 No. 189, Directorate of Defense Trade Controls, 2016 (daring), < 
https://thefederalregister.org/81-FR/Issue-189>, diakes pada 25 Juli 2019. 
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BAB V 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AMERIKA SERIKAT 

MENCABUT EMBARGO SENJATA KE VIETNAM TAHUN 2016 

 

Pada bab ini, penulis secara khusus akan menjelaskan mengenai variabel-

variabel yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan Amerika Serikat 

mencabut embargo ekonomi terkait embargo penjualan senjata ke Vietnam pada 

tahun 2016. Variabel pengambilan kebijakan tersebut terdiri dari perubahan 

eksternal, perubahan internal dan variable kepemimpinan. Penulis akan 

menjelaskan terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada ketiga variabel tersebut 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan mengidentifikasi bersadarkan 

indikator yang sudah dipaparkan di bab II penelitian ini. Keberadaan variabel dan 

indikator akan membantu penulis untuk menjawab amonali penelitian ini terkait 

perubahan sikap yang terjadi kepada Amerika Serikat terhadap Vietnam sehingga 

pencabutan embargo penjualan senjata diberlakukan dan secara tidak langsung 

membuat Amerika Serikat menjadi terlibat konflik dengan Laut Cina Selatan.  

Penulis akan membagi bab ini menjadi tiga sub bab yang disesuaikan dengan 

model adaptif James N. Rosenau. Pada sub bab pertama penulis akan membahas 

mengenai perubahan eksternal apa saja yang berpengaruh dalam pengambilan 

kebijakan Amerika serikat. Sub bab kedua membahas mengenai perubahan dalam 

negerinya atau perubahan internal di Amerika Serikat dan yang terakhir terkait 
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perubahan dari kepemimpinan yang berfokus pada gaya kepemimpinan Presiden 

Obama sebagai pemimpin Amerika Serikat saat kebijakan tersebut diambil. 

5.1 Perubahan Eksternal : 

Perubahan eksternal adalah perubahan yang terjadi di luar wilayah 

Amerika Serikat yang mempengaruhi pengambilan kebijakan Amerika 

Serikat dalam mencabut embargo ekonomi terkait embargo penjualan senjata 

ke Vietnam pada tahun 2016. Perubahan eksternal suatu negara dapat 

dipengaruhi oleh sumber sitemik seperti struktur hubungan yang terbentuk 

antara negara-negara besar (Great power structure), pola-pola aliansi yang 

terbentuk didalam suatu entitas yang berupa negara-negara dan faktor 

situasional yaitu isu area ataupun krisis yang sedang terjadi disaat tertentu. 

5.1.1 Great Power Structure 

Great Power Structure merupakan sebuah indikator penting 

yang terdapat pada lingkungan eksternal sutu negara58. Secara garis 

besar greet power structure memiliki peran yang sangat besar dalam 

memberikan pengaruhnya terhadap kondisi suatu negara hingga 

suatu kebijakan dapat diambil. Greet power Structure mengacu pada 

pola hubungan yang terjalin antara negara-negara greet power pada 

saat itu terhadap kebijakan negara middle power. 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan greet power Cina 

sebagai negara super power dalam mengklaim Laut Cina Selatan 

                                                           
58 James N. Rosenau, Gavid Boyd, Kenneth W. Thompson.World Politics: An Introdaction.New 

York: The Free Press, 1976, hal. 22 
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sebagai bagian teritorial negara sejak tahun 1947. Klaim Cina yang 

mendapatkan reakasi dari negara di Asia Tenggara sebagai negara 

yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut tidak terkecuali 

Vietnam sebagai negara midlle power. Vietnam juga melakukan 

klaim terhadap pulau paracel yang ada di Laut Cina Selatan sebagai 

bagian dari teritorialnya.  

Persengkataan Antara Cina dan Vietnam yang terjadi kian 

memanas dari tahun ketahun hingga mulai melakukan serangkaian 

aksi militer dikawasan tersebut. Namun bila ditinjau dari segi militer 

Cina jauh lebih ungul dibandingkan Vietnam oleh karenanya Cina 

semakin bertindak agresif di Laut Cina Selatan, seperti melakukan 

kegiatan reklamasi lahan, eksplorasi energi, dan penghalangan akses 

menuju kawasan. 

Dilihat dari aksi Cina, keterlibatan Amerika Serikat dalam 

sengketa laut Cina Selatan karena ingin menekan eksistensi Cina di 

Laut Cina Selatan dan mepertahankan eksistensinya di kawasan 

tersebut serta ingin. Tercatat 30% perdagangan maritim di dunia 

melewati Laut Cina Selatan setiap tahunnya, dan $1.2 triliun dolar 

merupakan perdagangan yang menuju ke Amerika Serikat59. Hal 

tersebut semakin diperkuat dengan jumblah total perdagangan yang 

diperoleh Amerika Serikat pada tahun 2015 yang mencapai $3.7 

                                                           
59 Garamone, Jim. 2015. U.S. Outlines Asia-Pacific Maritime Security Strategy. Department of 

Defense. Hal 1 diambil dari https://dod.defense.gov/News/Article/Article/614488/us-outlines-
asia-pacific-maritime-security-strategy/ diakses 27 Juli 2019, jam 08.00 PM 
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triliun dolar60.  Terlihat bahwa Laut Cina Selatan menjadi sangat 

penting bagi perdagang dan perekonomian Amerika Serikat yang 

mana sebesar 30% total perdagangan melewati Laut Cina Selatan. 

Oleh karena itu, kehilangan akses di Laut Cina Selatan tentu dapat 

mengganggu dan berdampak besar terhadap perekonomian di 

Ameika Serikat. 

Selain itu Amerika Serikat sendiri memiliki beberapa 

pangkalan militer di wilayah Asia Pasifik yang memiliki jarak yang 

dekat dengan Laut Cina Selatan yaitu di Guam dan Okinawa. 

Pangkalan militer di Okinawa memiliki jarak terdekat dengan Laut 

Cina Selatan dengan jarak 1.000 mil atau sekitar 1.609 kilometer61. 

Selain itu Guam yang juga sebagai salah satu teritiri Amerika Serikat 

di wilayah Pasifik memiliki jarak yang juga dapat dikatakan dekat 

dengan Laut Cina selatan dengan jarak 1.700 mill atau setara dengan 

2.735 km62.  

Berdasarkan United State Code bagian 1407 mengenai orang 

yang hidup dan lahir di Guam, dinyatakan bahwa semua orang yang 

terlahir di Guam stelah tanggal 11 April 1899, dinyatakan sebagai 

warga negara Amerika Serikat63. Pada tahun 2015, amerika Serikat 

                                                           
60 Top Tranding Partner-December 2015. 2015. United State Census Bureau, di ambil 

dari https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1512yr.html diakses 27 Juli 

2019, jam 08.00 PM 
61 the heritage fondation asia 2017 index of military strength assessment global asia pdf 
62 ibid 
63 Title 8 - ALIENS AND NATIONALITY. 2011. Hal 424, diambil dari 

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title8, diakses 27 Juli 2019, jam 08.00 PM 
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sendiri memiliki 368.000 personil militer yang di tempatkan di Asia 

Pasifik dan amerika memiliki rencana untuk meningkatkan jumblah 

angkatan laut di wilayah Pasifik, dimana nantinya pada tahun 2020, 

AS menargetkan 60% angkatan laut dan asset udara yang ada diluar 

negeri akan dipindah posisikan di Wilayah Pasifik64. Peningkatan 

jumblah angkatan laut tersebut merupakan salah satu strategi AS 

untuk mencapai tujuannya di Asia Pasifik yaitu untuk 

mempromosikan kepatuhan kepada hukum dan standar 

internasional, mencegh konflik, dan melindungi kebebasan di laut. 

Banyaknnya warga negara amerika Serikat yang ada di wilayah Asia 

Pasifik terutama di Guam dan Okinawa, dimana warga Guam juga 

merupakan warga negara Amerika Serikat, yang memiliki jarak 

yang terbilang dekat dengan laut Cina Selatan, membuat para 

personil As dan warga negara As di guam dan Okoinawa terncam 

bila konflik terjadi di kawasan tersebut yang ditimbulkan akibat 

tindakan yang dilakukan Cina.  

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas, peran 

Amerika dalam mencabut embargo yang sudah diterapkanya selama 

puluhan tahun terhadap Vietnam merupakan upanya membendung 

kekuatan China di wilayah Laut China Selatan dan mendapatkan 

kepentinganya di bidang ekonomi dan militer serta bisa 

mempertahankan eksitensinya sendiri dikawasan tersebut dengan 

                                                           
64 Garamone, Jim. OpCit. Hal 1 
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cara berusaha mengandeng VIetnam, melihat Vietnam sedang 

berkonflik dengan Cina yang semakin memanas. 

5.1.2 Aliasnsi 

Indikaror Aliansi merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kebijakan luar negeri. Fokus faktor ini melihat pada 

pola-pola interaksi yang terjalin antar negara. Penulis melihat pola 

intreraksi yang terjalin antara Amerika Serikat dan Vietnam 

mengalami perubahan yang di sebabkan oleh greet power structure 

Cina pada Sengketa Laut Cina Selatan. Amerika dan Vietnam 

sebagai musuh perang ditahun 1975 kini berteman demi 

mendapatkan kepentingan bersama dikawasan tersebut.  

Perubahan pola interaksi Amerika Serikat dan Vietnam 

bermula dari adanya perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat 

pada tahun 2008. Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat 

mengambil kebijakan untuk mendekatkan diri dengan negara 

kawasan Asia Pasifik65. Dimana sebelumnya keberadaan kawasan 

Asia Pasifik dan Laut Cina selatan tidak terlalu diperhatikan.  

Pendekatan Amerika Serikat dikawasan Asia Pasifik 

dilakukan dalam beberapa hal. Pertama Amerika Serikat mengambil 

kebijakan untuk mendekatkan diri dengan negara kawasan Asia 

Pasifik yang di tandai dengan dukunganya terhadap perundingan 

                                                           
65 Anjani, A.R., Kepentingan Amerika Serikat Keluar dari Trans Pacific Partnership dimasa 

Pemerintahan Donald Trump, JOM FISIP vol. 5, Universitas Riau, 2018. 
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multinasional seperti ASEAN Regional Forum ( ARF) dan Eas Asia 

Summit (EAS) untuk menangani masalah keamanan laut termasuk 

laut cina selatan. Kedua dapat dilihat dari inisiatifnya Amerika 

Serikat masuk dalam Trans Pacific Partnership (TPP) pada 

Desember 200966.  

Keberadaan Amerika Serikat mengikuti TPP selain sebagai 

peningkatan perekonomianya paska terjadinya krisis dunia juga 

sebagai bentuk pendekatanya terhadap Vietnam. Vietnam 

merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina 

Selatan yang memiliki hubungan kurang baik dengan Vietnam paska 

perang terutama dalam segi militer. Keikut sertaan ini juga dijadikan 

sebagai sarana pendekatan yang baik untuk lebih terikat satu sama 

lain dalam hal kemiliteran dengan Vietnam. 

Kebijakan Amerika Serikat masuk bergabung dengan TPP 

teryata semakin memperbaiki hubungannya dengan Vietnam. 

Hubungan yang terjalin sebelumnya lebih berfokus pada bidang 

ekonomi, sosial kini juga kearah pertahanan dan militer. Tepatnya 

ditahun 2010 kedua negara sepakat menandatangani pejanjian 

militer secara resmi untuk pertama kalinya. Semanjak saat itu 

peningkatan hubungan keduanya dalam bidang militer menunjukan 

kemajuan yang signifikan, terlebih semakin memanasnya sengketa 

laut cina selatan. Amerika Serikat semakin gencar memberi bantuan 

                                                           
66 Ibid. 
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militer ke Vietnam sebagai bentuk dukunganya. Kerjasama dan 

bantuan yang di berikan Amerika Serikat ke Vietnam pada akhirnya 

melahirkan kebijakan pencabutan Pencabutan embargo senjata di 

2014 untuk sebagian senjata dan 2016 resmi pencabutan 

keseluruhan senjata. 

Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam melakukan 

pendekatan yang intensif ke Vietnam tentu tidak terlepas dari sebuah 

kepentingan. Keberadaan Laut Cina Selatan yang memiliki potensi 

penting dan juga sebagai jalur perdagangan Amerika yang 

memberikan keuntungan ekonomi di negaranya. Keberadaan 

Vietnam menjadi sangat penting dalam upaya pencapaian 

kepentingan tersebut, karena dengan memiliki hubungan politik 

yang baik dengan semua negara di Asia dapat menguntungkan 

Amerika Serikat.  

5.1.3 Isu Area dan Krisis 

 Indikator isu area dan kritis tidak terlepas dengan keberadaan 

Laut Cina Selatan yang kaya akan potensinya. Laut Cina selatan 

merupakan laut tepi dari Samudra Pasifik dengan 250 pulau, ato, 

gorong pasir,dan terumbu67. Laut Cina Selatan terdiri dari empat 

kepulauan, yaitu; Paracel, Sparly, Pratas, dan Maccaslesfield68. 

Secara geografis Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan 

                                                           
67 Bidara, Melita Angelin, dkk. 2018. KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK 

LAUT CINA SELATAN.Vol 1 No. 1. Universitas Sam Ratulangi. 
68 ibid 
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Indonesia, Cina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, 

Filipina, dan Brunai Darussalam69. 

 Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang bernilai strategis, 

ekonomis, dan juga politis dengan berbagai sumber kekayaan yang 

dimilikinya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Laut China 

Selatan sangat potensial yaitu ikan dan minyak. Wilayah tersebut 

menjadi habitat perkembangbiakan ikan dan juga menjadi habitat 

tunadan udang yang melimpah. Tercatat hasil lautnya diprediksi 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein bagi 600 juta 

penduduk pantai sampai 1 milyar penduduk Asia70. Selain dari 

sumber makanan yang dihasilkan dikawasan tersebut, minyak dan 

gas bumi juga sebagai hasil alam yang sangat mengiurkan untuk 

dimiliki. Banyak perkiraan yang mengatakan mengenai cadangan 

gas dan minyak bumi yang bisa dihasilkan disana. Pemerintah China 

memperkirakan hasil minyak bumi dan gas bisa mencapai 200 miliar 

barel dan gas bumi mencapai 266 triliun kaki kubik. Proyeksi 

konservatif US Geological Survey melakukan hal yang sama dengan 

perkiraanya yang jauh lebih sedikit dibandingkan pihak China yaitu 

4,8 miliar barel minyak dan 64 triliun kaki kubik gas71.  

 Laut Cina selatan juga memiliki keistimewaan sendiri dimata 

internasional. Kawasan ini menjadi sangat menarik perhatian karena 

                                                           
69 ibid 
70 Rahmadhani, Wahyu. OpCit. 
71 Ring, Andrew H., 2012. A US South China Sea Perspective: Just over the Horizon. Harvard 

University: Weatherhead Center for International Affairs 
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merupakan jalur pelayaran dan komunikasi Internasional dengan 

kata lain sebagai jalur lintas laut perdagangan internasional. Tercatat 

40.000 kapal setiap tahunnya melewatiki kawasan tersebut sebagai 

bentuk terjadinya aktivitas perdagangan dunia72. Sebagai contohnya 

kawasan ini menjadi sangat penting untuk Jepang dalam pemenuhan 

kebutuhan minyak bumi. Jepang menjadikan kawasan ini sebagai 

jalur utamanya menerima supply minyak dari Timur Tengah. Hal 

serupa juga dilakukan oleh banyak negara untuk untuk aktivitas 

perdagangan yang menuju Asia, Timur Tengah, dan Eropa.  

 Dijadikan sebagai jalur perdagangan internasionl serta 

memiliki kekayan alam yang melimpah, Laut Cina Selatan menjadi 

kawasan yang berpotensi mengundang konflik. Perebutan pulau di 

Laut Cina Selatan oleh negara-negara yang berbatasan langsung 

tidak dapat dihindarkan. Sengketa kawasan ini bermula pada tahun 

1947, ketika Cina mengeluarkan peta yang mengekalaim sebagian 

besar wilayah Laut Cina Selatan73. Cina mengeklaim pulau Spartly 

dan Paracel sebagai bagian dari wilayahnya dan berhak atas 

kepemilikan pulau-pulau tersebut yang merupakan peninggalan 

sejarah pada masa Dinasti Song. Vietnam menyanggah klaim Cina 

dengan mengatakan mereka menguasasi Paracel dan Spratly sejak 

                                                           
72 Rahmadhani, Wahyu. OpCit 
73 Anonimous. 2011. Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan, BBC.com, diambil dari 

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict, diakses 27 Juli 

2019, jam 08.00 PM 
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abad ke 17 serta memiliki dokumen pembuktiannya74. Klaim serupa 

juga dilakukan oleh Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei dengan 

memberikan peryataanya masing-masing.  

 Sengketa yang semakin memanas dari tahun ke tahun, menjadi 

sorotan dunia internasional dan mempengaruhi banyak aktor yang 

memiliki kepentingan dikawasan tersebut untuk ikut terlibat. 

Amerika Serikat tercatat sebagai salah satu negara yang turut ikut 

berperan dalam sengketa Laut Cina Selatan tersebut. Amerika 

Serikat sampai malakukan pencabutan embargo penjualan senjata 

terhadap Vietnam yang sudah diberlakukannya selama puluhan 

tahun.  

 Berdasarkan penjelasan sengketa di Laut Cina Selatan yang 

sudah penulis jabarkan diatas, indikator isu area dan kritis tidak 

mengalami perubuhan yang dapat mempengaruhi pengambilan 

kebijakan Amerika Serikat dalam pencabutan embargo. Hal tersebut 

dikarenakan isu area dan kritis yang terjadi di Laut Cina Selatan dari 

awal sengketa hingga sekarang masih tetap sama merupakan isu 

keamanan kawasan. Terlepas dari apa yang terjadi, terkait aksi dan 

reaksi yang dilakukan banyaknya aktor yang terlibat untuk 

penyelesaian sengketa tersebut. 

 

 

                                                           
74 ibid 
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5.2 Perubahan Internal : 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan dalam 

Amerika Serikat yang mempengaruhi responnya dalam membuat kebijakan 

penghapusan embargo senjata ke Vietnam pada 2016. Adapun faktor-faktor 

internal yang mengalami perubahan dalam pembentukan kebijakan adalah; 

5.2.1 Size (Populasi dan luas wilayah) 

Size merupakan salah satu indictor dalam pengambilan 

kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan 

pertumbuhan populasi disuatu negara. Amerika Serikat sebagai 

negara pembuat kebijakan pencabutan embargo senjata ke Vietnam 

tercatat sebagai negara terbesar ketiga didunia. Amerika Serikat 

berada di Benua Amerika Utara dengan Ibu Kota Washington DC 

yang memiliki luas wilayah 9.833.517 km275.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Central intelligence Agency, the world factbook US, CIA.gov, diambi dari 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/us.html, diakses 

tanggal 16 Juli 2018, pukul 20.00 PM 
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Gambar 3. Grafik Pertmbuhan Populasi di Amerika 2009-

2018.76 

 

Sumber diambil dari; https://tradingeconomics.com/united-states/population 

Amerika Serikat tidak hanya terkenal dengan negara terbesar 

di dunia ketiga berdasarkan luas wilayahnya, namun Amerika 

Serikat juga dikenal sebagai negara dengan jumblah penduduk 

terbanyak ketiga di dunia dengan jumblah 329.256.465 jiwa77. 

Populasi Amerika Serikat berdasarkan Biro Sensus Amerika serikat, 

yang berjumblah 323 juta jiwa pada tahun 2016. Bila difokuskan 

pada masa pemerintahan Obama yang menjabat di Amerika sejak 

tahun 2009-2016 pertumbuhan populasi meningkat. Tercatat 

pertumbuhan populasi di Amerika Serikat antara kurun waktu 

tersebut mencapai 23 juta jiwa. Hal tersebutlah yang kemudian 

                                                           
76 United State Population 2009-2018. Pada https://tradingeconomics.com/united-
states/population 
77 ibid 
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membawa Amerika Serikat memduduki negara ketiga dengan 

populasi terbanyak didunia.  

Sebelumnya sudah disampaikan bahwa menurut Rosenau 

Indikator size merupakan indikator yang sulit mengalami 

perubahan. Hal tersebutlah yang terjadi di Amerika Serikat, menurut 

penulis kebijakan Amerika Serikat mencabut embargo Vietnam juga 

tidak dipengaruhi dari adannya perubahan size. Berdasarkan luas 

wilayah Amerika Serikat tidak memiliki perubahan karena luas 

wilayah yang tidak berubah. Namun bila ditinjau dari pertumbuhan 

populasi yang dimiliki, Amerika Serikat mengalami peningkatan 

populasi.  

Peningkatan dalam jumblah populasi tidak dapat begitu saja 

dikatakan sebagai faktor dalam pengambilan kebijakan suatu 

negara. Populasi atau sumber daya manusia memang memiliki peran 

atau pengaruh dalam dunia internasional, tetapi semua tergantung 

terhadap keterlibatan, kapabilitas, hubungan, dan perhatian 

sumberdaya tersebut terhadap suatu isu. Hal tersebut berlaku dalam 

pengambilan kebijakan pencabutan embargo senjata ke Vietnam 

yang tidak melibatkan masyarakat keseluruhan secara langsung. 

Pencabutan tersebut hanya melibatkan para elit politik Amerika 

Serikat yang terdiri dari legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. 
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5.2.2 Geography  

Berdasarkan letak geografisnya Amerika Serikat berbatasan 

langsung dengan Meksiko disebelah selatanya dan Kanada di 

sebelah utaranya78. Secara kontur geografis Amerika Serikat berupa 

dataran tengah yang luas. Terdapat gunung dibagian barat, bukit-

bukit dan pegunungan rendah di timur, pegunungan-pegunungan 

terjal dan lembah-lembah sungai yang luas di Alaska, serta gunung 

berapi di Hawai. Sebagian besar wilayah di Amerika Serikat 

beriklim sedang, hanya beberapa daerah saja yang memiliki iklim 

tropis seperti Hawai, Florida, Arktik, dan Alaska. Untuk sebagian 

daerah berikilim semi kering yang berada di daratan barat Sungai 

Mississipi dan gersang di Great Basin. Gersang dimaksudkan 

terjadinya perubahan suhu rendah di bawah laut yang dapat berupah 

menjadi sedikit hangat karena adanya angin Chinook dari lereng 

timur pegunungan Rocky yang terjadi setiap bulan Januari dan 

Februari.   

Bila dilihat berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki, 

Amerika Serikat negara yang kaya akan batubara, tembaga, timah, 

molibdenum, fosfat, uranium, bauksit, emas, besi, merkuri, nikel, 

kalium, perak, tungsten, zinc, minyak bumi, gas alam, dan kayu. 

Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk bidang industri yang 

                                                           
78 Central intelligence Agency, the world factbook US, CIA.gov, diambi dari 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/us.html, diakses 

tanggal 16 Juli 2018, pukul 20.00 PM 
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sangat bergam sehingga berhasil membawa Amerika Serikat lebih 

terkemuka di dunia. Hasil industri tersebut diantaranya minyak 

bumi, baja, kendaraan bermotor, telekomunikasi, kimia, elektronik, 

kayu, dan pertambangan.  

Sumber daya alam yang di miliki Amerika serikat juga 

dimanfaatkan untuk agrikultur di negaranya. Agrikurtur di Amerika 

serikat juga menjadi produk ekspor Amerika serikat dengan 

beberapa negara di dunia. Hasil agrikutul tersebut berupa jagung, 

gandum, biji-bijian, buah-buahan, sayur, kapas, daging sapi, babi, 

ungags, produk olahan seperti susu, ikan dan hasil hutann yang 

masih banyak lagi macamnya.  

Terkait dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap Vietnam, 

geografi tidak menjadi indikator yang mempengaruhi pengambilan 

kebijakan tersebut. Hal tersebut melihat letak geografi Amerika 

dengan Vietnam yang tidak saling terhubung ataupun berdekatan 

secara geografis. Selain geografis, kekayaan sumber daya sebagai 

sumber ekspor Amerika Serikat juga tidak dapat mempenaruhi 

pengambilan kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan paska 

normalisasi hubungan Amerika dan Vietnam ditahun 1994-1995, 

kerjasama perdagangan sudah dilakukan oleh keduanya. Ekspor 

import sumber daya alam sudah terjalin cukup lama diantara 

keduanya. 
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5.2.3 Culture and histori 

Sejarah dan budaya yang terdapat pada masyarakat Amerika 

Serikat merupakan salah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kebijakan luar negeri. Amerika Serikat merdeka pada tanggal 4 Juli 

1776 yang terbentuk dari 13 bekas koloni Inggris. Persatuan 

masyarakat terbentuk karena merasa diperlakukan tidak adil oleh 

Inggris.79 Amerika adalah salah satu negara yang paling multietnik 

dan paling multikultural di dunia, yang muncul akibat adanya 

imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Iklim dan 

geografi Amerika juga sangat beragam dan negara ini menjadi 

tempat tinggal bagi beragam spesies.  

Amerika adalah negara multikultural, tempat tinggal bagi 

berbagai kelompok etnik, tradisi, dan nilai-nilai. Selain sejumlah 

kecil penduduk asli Amerika dan penduduk asli Hawaii, hampir 

semua penduduk Amerika berasal dari nenek moyang yang 

bermigrasi ke Amerika pada zaman dahulu. Kebudayaan utama 

Amerika berasal dari kebudayaan Barat yang bersumber dari tradisi 

imigran Eropa (terutama Inggris di Utara dan Spanyol di Selatan), 

dan kemudian dipengaruhi oleh berbagai sumber seperti tradisi yang 

dibawa oleh budak-budak Afrika. Munculnya gelombang migrasi 

bangsa Asia dan Amerika Latin juga turut memperkaya khasanah 

                                                           
79 Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). 

Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 91 
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budaya Amerika. Para imigran ini tetap mempertahankan 

karakteristik budaya asli mereka.80 

Kebudayaan Amerika dianggap sebagai kebudayaan yang 

paling individualistik di dunia. 81Konsep "American Dream", atau 

anggapan bahwa kehidupan sosial di Amerika lebih baik, 

berkembang di kalangan banyak orang dan berperan penting dalam 

menarik para imigran. Meskipun budaya arus utama menyatakan 

bahwa Amerika adalah negara dengan masyarakat tanpa kelas, para 

pakar menemukan terdapat perbedaan kelas sosial yang signifikan 

di negara itu, perbedaan ini tampak dalam segi sosialisasi, 

penggunaan bahasa, dan nilai-nilai.82 

Warga Amerika kelas menengah dan profesional telah 

memelopori dan memperkenalkan tren-tren sosial kontemporer 

seperti feminisme modern, environmentalisme, dan 

multikulturalisme. Citra diri, sudut pandang sosial, dan ekspektasi 

budaya warga Amerika telah dikaitkan dengan pencapaian dan 

kemajuan Amerika. Sedangkan kebiasaan warga Amerika yang 

cenderung menilai sesuatu berdasarkan prestasi sosial ekonomi 

secara umum dianggap sebagai atribut yang positif. 

Selain hal tersebut masyarakat amerika njuga dipersatukan 

oleh demokrasi yang menekankan paham liberal kepada kebebasan 

                                                           
80 Thompson, etc.2005. Society in Focus. Boston: Pearson. ISBN 0-205-41365-X. 
81"A Family Affair: Intergenerational Social Mobility across OECD Countries".(Economic Policy 

Reforms: Going for Growth (OECD). 2010 
82O'Keefe, Kevin.2005. The Average American. New York: PublicAffairs. ISBN 1-58648-270-X. 
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hak asasi maunusia dan perdamaian. Hal tersebutpun tidak terlepas 

dari sejarah terbentuknya Amerika Serikat yang dipersatukan 

melalui ketidak adilan Inggris paska itu. Beranjak dari sinilah 

pencabutan embargo terhadap Vietnam dipengaruhi oileh sejarah 

dan budaya masyrakat yang lebih mengedepankan nilai-nilai 

liberalis yang cinta perdamaian dan menghargai HAM sehingga 

masyrakat Amerika memiliki pandangan bahwa mengirimkan 

pasukan untuk berperang dengan Vietnam merupakan sebuah 

kesalahan83. 

5.2.4 Technologi 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri 

adalah teknologi, karena perkembangan teknologi suatu negara 

dapat mempengaruhi suatu sistem. Perkembangan teknologi 

tersebut dapat dilihat dari teknologi di bidang ekonomi, militer, 

transportasi, ataupun dengan komunikasi dan informasi. Meskipun 

teknologi tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan luar 

negeri suatu negara, namun perkembangan teknologi perlu 

diperhatikan karena dapat mengubah kapabilitas ekonomi dan 

militer suatu negara yang mempengaruhi status dan peran negara 

dalam sistem internasional. 

                                                           
83 ibid 
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Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kekuatan 

militer yang kuat, hal tersebut ditunjang dari besarnya jumlah 

pasukan, dan ditunjang dengan teknologi militer yang canggih. 

Amerika Serikat selalu mengembangkan teknologinya, salah satu 

teknologi militer canggih Amerika Serikat adalah Laser Weapon 

System (LaWS) yang telah dimiliki kapal transportasi amfibi USS 

Ponce. Teknologi LaWS tersebut mampu untuk menyebabkan 

kerusakan pada pesawat tanpa awak musuh dengan sekali tembakan 

laser.84 Dengan kecanggihan teknologi militer yang dimiliki tersebut 

Amerika Serikat mampu mempunyai peran penting dalam menjaga 

keamanan internasional. 

Memiliki peran untuk menjaga keamanan internasional serta 

kepentingan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan membuat 

Amerika Serikat juga berupaya ingin meningkatkan keamanan di 

wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut dilakukan Amerika Serikat 

dengan startegi diplomatik untuk membuat aliansi di kawasan 

tersebut. Dalam hal ini, Amerika Serikat melakukan normalisasi 

hubungan dengan Vietnam, dengan melakukan pencabutan embargo 

senjata sejak tahun 2014 dan pencabutan sepenuhnya pada tahun 

2016.  

                                                           
84 Of The Most Advanced Weapon Systems Being Tested By US Military,’ (daring) 
<https://www.hexapolis.com/2015/01/24/6-of-the-most-advanced-weapons-systems-being-
tested-by-us-military/>, diakses pada 24 Juli 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hexapolis.com/2015/01/24/6-of-the-most-advanced-weapons-systems-being-tested-by-us-military/
https://www.hexapolis.com/2015/01/24/6-of-the-most-advanced-weapons-systems-being-tested-by-us-military/


80 
 

Dengan adanya pencabutan embargo senjata tersebut, 

diharapkan akan ada transfer teknologi militer dari Amerika Serikat 

untuk memperkuat pertahanan dan teknologi militer Vietnam. 

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ashton Carter, mengatakan 

dengan pencabutan embargo tersebut hubungan bilateral terkait 

pertahanan kedua negara menjadi kembali normal. Carter juga 

menyebutkan Amerika Serikat ingin meningkatkan kapasitas 

keamanan laut Vietnam dengan meningkatkan kapasitas unit patroli 

pesisir Vietnam. Pada kunjungannya di tahun 2015, Carter juga 

berjanji untuk memberikan bantuan terhadap Vietnam senilai 18 juta 

dollar amerika untuk membeli perahu Metal Shark buatan Amerika 

Serikat.85 

Dengan adanya pencabutan embargo senjata tidak membuat 

adanya transfer teknologi militer Amerika Serikat ke Vietnam 

sekaligus. Transfer teknologi tersebut akan dijalankan secara 

bertahap, pencabutan embargo senjata hanya sebagai pintu untuk 

membuka transfer teknologi militer ke Vietnam untuk 

meningkatkan kemampuan pertahanan militer Vietnam. Hal tersebut 

karena kemampuan ekonomi Vietnam untuk membeli peralatan 

militer Amerika Serikat masih terbatas. Karena, peralatan militer 

Amerika Serikat meski memiliki teknologi yang canggih tetapi 

                                                           
85 Parameswaran, Prashanth, ‘US-Vietnam Defense Relations: Problems and Prospects,’ The 
Diplomat, 2016, (daring) <https://thediplomat.com/2016/05/us-vietnam-defense-relations-
problems-and-prospects/>, diakses pada 24 Juli 2019. 
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memiliki harga yang sangat mahal sehingga susah untuk 

berkompetisi dengan peralatan militer dari negara lain seperti Rusia. 

Tetapi dengan dibukanya embargo senjata tersebut pintu 

perdagangan peralatan militer untuk Vietnam terbuka lebar. Hal 

tersebut membuat Vietnam memiliki banyak pilihan terhadap pasar 

global terkait peralatan militer. Tidak hanya peralatan militer dari 

Amerika Serikat saja, tetapi peralatan militer dari aliansi Amerika 

Serikat seperti Jepang, Korea Selatan, Perancis, Jerman, Inggris, dan 

Israel bisa dibeli oleh Vietnam. Misalnya Jepang, setelah adanya 

pencabutan embargo tersebut Jepang menjadi suplier peralatan 

militer yang potensial untuk Vietnam. Vietnam tercatat telah 

memesan pesawat anti kapal selam bekas P-3C dari Jepang, karena 

lebih murah dibandingkan produk sejenis dari Amerika Serikat P-3 

Orion. Meski transfer teknologi militer dari Amerika Serikat ke 

Vietnam tidak berjalan sekaligus, tetapi pencabutan embargo senjata 

tersebut membawa peruahan besar terhadap kekuatan militer 

Vietnam di wilayahnya khususnya untuk menjaga wilayah Laut 

Cina Selatan.86 

5.2.5 Economic development 

Indikator selanjutnya melihat pada pembangunan ekonomi 

Amerika Serikat. Perekonomian Amerika Serikat mengalami 

                                                           
86 ‘How Lifting the U.S. Arms Embargo on Vietnam Matters,’ Policy Brief July 2016, The Goerge 
Washington University, 2016. 
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perubahan yang sangat besar paska berakhinya perang dunia II. 

Pertama, hal tersebut dapat dikaitkan dengan aqdanya nilai mata 

uang dollar AS yang digunakan sebagai acuan bagi nilai mata uang 

negara lain, serta mata uang yang paling banyak digunakan dalam 

perdagangan internasional.  Kedua dilihat dari segi koneksi, paska 

kemenangan perang dunia II mayoritas negara di dunia memiliki 

koneksi komersial dengan perusahaan-perusahaan di Amerika 

Serikat. Ketiga, perekonomian Amerika Serikat juga diperkuat oleh 

sumberdaya alam yang melimpah,  produksi industri dan pertanian 

yang kuat,  industry jasa yang besar dan maju,  serta tingkat 

penelitian,  inovasi,  dan investasi modal yang tinggi. Oleh karena 

hal tersebut Amerika memiliki pertumbuan perekonomian yang 

baik. 

Tahun 2008 menjadi bagian penting dalam sejarah 

perekonomian Amerika Serikat karena perekonomian amerika 

mengalami penurunan yang sangat derastis. Krisis ekonomi menjadi 

faktor utama penurunan perekonomian di Amerika Serikat. 

Pembiyaan perang dan militer Amerika Serikat yang begitu besar 

serta perdagangan luar negeri yang defisit telah berdampak buruk 

bagi perekonomian negara. Dampak krisis perekonomian juga 

mempengaruhi kondisi Amerika Serikat terutama terjadinya 

peningkatan angka pengangguran dan utang nasional negara yang 
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membengkak untuk merangsang pertumbuhan perekonomian 

domestik bergerak.  

Selain di tahun 2008, Amerika Serikaat juga menghabiskan 

banyak angaranya ditahun 2013. Tercatat Amerika mengeluarkan 

anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan pertmbuhan ekonomi 

sebesar 81%, 18% dibidang petahanan  dan 1% untuk urusan luar 

negerinya87. Keputusan melakukan pencabutan embargo pada 

dasarnya juga akan menambah kegiatan perekonomian Amerika 

Serikat utamanya bagi pelaku usaha baik dari sisi pemerintah 

ataupun swasta. Namun tidak banyak tekanan-tekanan yang 

diberikan oleh faktor pertumbuhan ekonomi terhadap terhadap 

keputusan pencabutan embargo senjata ke Vietnam. Hal tersebut 

penulis dasarkan pada GNP Amerika Serikat ditahun 2014-2016 

yang mengalmi kenaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Foreign Assistance And The US Budget dari https://www.cgdev.org/page/foreign-assistance-
and-us-budget 
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Gambar 4. Grafik GNP 2008-2016 Amerika Serikat.88

Sumber:https://tradingeconomics.com/united-states/ratio-of-gnp-to-gdp-for-

united-states-fed-data.html 
 

5.2.6 Social structure 

Struktur sosial yang terdapat pada masyarakat dapat menjadi 

sumber kenijakan luar negeri. Karena struktur sosial dan perubahan 

yang ada dimasyarakat dapat mempengaruhi tingkat konflik internal 

dan keharmonisan masyarakat. Struktur sosial ini dapat dilihat dari 

lapisan masyarakat yang mempengaruhi pemimpin. Lapisan 

masyarakat ini juga berarti kelompok yang memiliki kesempatan 

untuk memberikan masukan penting dalam pengambilan kebijakan 

luar negeri. Semakin banyak individu atau kelompok yang memiliki 

akses ke dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri maka akan 

                                                           
88 United state Gross National Product 2009-2016. Diakses dari 
https://tradingeconomics.com/united-states/ratio-of-gnp-to-gdp-for-united-states-fed-data.html 
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menimbulkan situasi yang berbeda-beda pada kebijakan luar negeri 

yang diambil. 

Amerika Serikat memiliki struktur sosial yang sangat baik, 

dalam perkembangannya Amerika Serikat telah memiliki 

kelompok-kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kelompok kepentingan 

merupakan sebuah kelompok yang memiliki tujuan bersama dan 

secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Kelompok 

kepentingan memiliki fungsi terbatas pada artikulasi kepentingan 

yang dimilikinya saja.89 

Terkait dengan pencabutan embargo senjata di Vietnam oleh 

Amerika Serikat, kelompok kepentingan tidak memberikan dampak 

yang berarti terhadap kebijakan yang diambil oleh Obama tersebut. 

Terkait dengan hal ini kelompok kepentingan yang kuat 

menyuarakannya adalah kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), 

kelompok HAM mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk 

memperbaiki huungan bilateral dengan Vietnam. Karena kelompok 

HAM tersebut ingin Vietnam melakukan perbaikan HAM di 

negerinya dengan membebaskan tahanan politik dan melakukan 

reformasi hukum yang lebih mengakomodir HAM. Hal tersebut 

didukung oleh Senator Patrick J. Leahy dari Vermont partai 

                                                           
89 Janda, K., Berry, J., & Goldman, J., ‘The Challenge of Democracy,’ Houghton Mifflin, Boston, 
1997, p. 34.  
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Demokrat yang telah lama menyuarakan mengenai HAM. Leahy 

menekankan bahwa resolusi pencabutan embargo senjata oleh 

Amerika Serikat tersebut seharusnya diikuti langkah Vietnam untuk 

meningkatkan HAM dengan membebaskan para tahanan politik.90  

Tetapi pencabutan embargo senjata tersebut belum secara 

langsung mampu memnghubungkan peningkatan HAM dengan 

hubungan diplomatik yang lebih baik. Bahkan ketika Vietnam terus 

melecehkan dan menangap pembangkang dan belum bisa 

menerapkan reformasi yang berarti terhadap HAM, pemerintahan 

Obama terus menekan Kongres Amerika Serikat dan Majelis 

Vietnam untuk meratifikaasi Trans Pacific Partnership (TPP), serta 

Obama melakukan pencabutan penuh terhadap embargo senjata 

pada tahun 2016.91 Hal tersebut menunjukkan dalam pencabutan 

embargo senjata di Vietnam tersebut tidak berdasarkan upaya lobi 

dari kelompok kepentingan. 

5.2.7 Public opinion 

Opini publik merupakan indikator yang terdapat pada 

lingkungan internal suatu negara. Pada indikator ini Rosenau 

menjelaskan bahwa opini publik masyarakat di suatu negara 

merupakan sebuah situasi yang cenderung berubah-ubah pada suatu 

                                                           
90 Gordon, M.R., ‘U.S. Eases Embargo on Arms to Vietnam,’ The New York Times 2014 (daring) 
<https://www.nytimes.com/2014/10/03/world/asia/us-eases-embargo-on-arms-to-
vietnam.html>, diaksees pada 24 Juli 2019. 
91 ’Vietnam Events of 2016,’ Human Rights Watch, (daring) <https://www.hrw.org/world-
report/2017/country-chapters/vietnam>, diakses pada 24 Juli 2019. 
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isu tertentu yang mempengaruhi kebijakan luar negeri di suatu 

negara92. Namun Rosenau juga menekankan bahwa keberadaan 

opini publik disuatu negara dalam pembuatan kebijakan lebih 

bersifat hanya mengikuti dari pada berperan sebagai panduan dalam 

proses pembuatan kebijakan.  

Amerika Serikat merupakan negara yang menganut sistem 

politik terbuka, dimana opini publik juga menjadi perhatian bagi 

para elit pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan. Masyarakat 

Amerika Serikat sendiri pada dasarnya termasuk dalam klasifikasi 

masyarakat yang aktif dalam memberikan pandangannya terkait 

dengan pengambilan keputusan kebijakan negaranya. Oleh karena 

hal tersebut tidak jarang ditemui masyarakat Amerika Serikat ikut 

menyuarakan suaranya dalam sebuah pengambilan kebijakan baik 

berupa dukungan ataupun penolakan terhadap sebuah kebijakan 

yang dibuat oleh negaranya. 

Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Barack Obama pada 

tahun 2016 terkait pencabutan embargo penjualan senjata ke 

Vietnam tentunya tidak dapat terlepas dari persetujuan masyarakat 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun sudah 

dijelaskan di sub bab sebelumnya bahwa keputusan pencabutan 

embargo ini berasal dari para elit negara namun tanpa adanya 

                                                           
92 James N. Rosenau, Gavid Boyd, Kenneth W. Thompson.World Politics: An Introdaction.New 

York: The Free Press, 1976 
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penolakan secara resmi yang diberikan masyarakat AS ini cukup 

menandakan keperpihakan dan pemberian dukungan mereka 

terhadap kebijakan tersebut. 

Bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat Amerika 

terhadap kebijakan tersebut tentu tidak dapat diraih dengan begitu 

mudah. Menginggat hubungan kedua negara yang memiliki sejarah 

peperangan yang sangat panjang, yang terjadi selama bertahun-

tahun dan perlu waktu lama untuk bisa menjalin hubungan lagi satu 

sama lain.  Cara pandang masyarakat Amerika Serikat terhadap 

Vietnam tentunya mengalami perubahan yang signifikan sehingga 

Amerika Serikat tidak mendapat pertentangan dari dalam negeri 

terkait pengambilan kebijakan tersebut. Berikut terkait pandangan 

atau pendapat masyarakat Amerika Serikat tentang Vietnam 

menurut Data Gallup93. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Taylor, Adam. 2016. Vietnam and America’s surprising turn from foes to friends. 

washingtonpost.com, diambil dari  

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/05/23/vietnam-and-americas-

surprising-turn-from-foes-to-friends/?utm_term=.fd677742615c&noredirect=on, diakses pada 

tanggal 29 Juli 2019, jam 09.00 PM 
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Gambar 5. Public opinion U.S. Citizen 

 

Sumber: Hasil diolah oleh penulis 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat dalam kurun waktu tiga 

tahun perubahan pendapat atau cara pandang masyarakat Amerika 

melihat Vietnam mulai bergeser. Pada tahun 2000 pendapat buruk 

tentang Vietnam masih mendominasi di kalangan masyarakat AS,  

namun 2003 pandangan publik dalam melihat Vietnam sudah mulai 

bergeser kearah yang lebih baik. Hal inipun diperjelas dengan data 

Gallup terkait pandanagan Amerika Serikat mengenai perang 

Vietnam pada tahun 2013, yang menyatakan bahwa masyarakat 

Amerika sebesar 57% berfikir bahwas mengirimkan pasukan untuk 

berperang dengan Vietnam merupakan sebuah kesalahan94. 

                                                           
94 ibid 
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Berdasarkan perubahan sikap ataupun cara pandang yang diberikan 

masyarakat Amerika terhadap Vietnam inilah yang membuat upaya 

pemerintah dalam pembutan kebijakan tidak terhambat dan 

mendapat penerimaan dari dalam negerinya. 

5.2.8 Political Accountibility 

Political Accountibility merupakan indikator yang terdapat 

pada lingkungan internal yang berasal dari perubahan tatanan politik 

suatu negara95. Perubahan ini mencangkup hasil dari pemilu dan 

kemampuan akuntabilitas suatu pemerintah dalam merespon sutuasi 

eksternal. Pada penelitian ini penulis memaparkan kemenangan 

partai demokrat yang mengantarkan presiden Obama sebagai 

pemimpin tertinggi AS. Dan pengaruh partai demokrat dalam 

merespon situasi eksternal yang mempengaruhi kebijakan 

penghapusan embargo ekonomi terkait embargo penjualan senjata 

ke Vietnam pada tahun 2016. 

 

A. Kemenangan partai demokrat dalam pemilu di Amerika 

Serikat. 

Amerika Serikat memiliki dua partai besar dan dominan yaitu, 

partai demokrat dan republik dinegaranya. Kedua partai tersebut 

memiliki latar belakang yang berbeda. Partai demokrat dibentuk 

                                                           
95 James N. Rosenau, Gavid Boyd, Kenneth W. Thompson.World Politics: An Introdaction.New 

York: The Free Press, 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

terlebih dahulu pada tahun 1792 oleh Thomas Jefferson dan James 

Mandison96. Sedangkan partai republik dibentuk pada tahun 1850an 

oleh para aktivis anti-perbudakan dan pendukung modernisasi di 

Ripon, Wisconsin97.  Kedua partai ini memiliki prinsip ideologi 

yang jelas berbeda, partai demokrat memiliki filosofi umum yang 

dikenal sebagi filosofi liberal yang percaya terhadap perubahan 

sedangkan republik lebih menjunjung filosofi konserfatif yang lebih 

berfokus pada tradisi yang sudah ada. Filosofi liberal percaya bahwa 

peran penting sebagai pemerintah adalah kemampuan untuk 

mengatur dan meregulasi sektor ekonomi. Sedangkan penganut 

partai republik mereka percaya bahwa negara berperan untuk 

mengatur dan memperhatikan moraliti. 

Partai demokrat berkomitmen untuk membantu masyarakat 

dari berbagai kalangan dengan menyediakan kesempatan untuk 

mencapai cita-cita yang dikenal sebagai American Dream98. Partai 

demokrat lebih berfokus pada peningkatan stabilitas sistem 

pemerintahan dan fokus pada pembangunan kekuatan serta 

kekuasaan masyarakat Amerika dari berbagai lapisan dan ras. Partai 

demokrat juga meyakini bahwa suatu negara harus mampu 

                                                           
96 Nugraha, Fajar. 2012. Terbentuknya Partai Demokrat, okezone.com, diambil dari 

https://news.okezone.com/read/2012/07/12/538/662255/terbentuknya-partai-demokrat diakses 

pada tanggal 28 Juli 2019, jam 09.00 PM 
97 Parla, Kristen. Democratic Versus Republican Perpectives, diambil dari 

https://docplayer.net/21624312-Democratic-versus-republican-perspectives-by-kristen-parla.html 

diakses pada tanggal 28 Juli 2019, jam 09.00 PM 
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memastikan bahwa masyarakat dipenuhi kebutuhannya oleh negara 

sebagai contoh pemerintah harus mampu, menyedeiakan rasa aman 

dan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama. 

Sedangkan Partai republik meyakini bahwa bukan tanggung jawab 

negara untuk mengatur individu. Partai republik percaya bahwa 

masyarakat memiliki tanggung jawab untuk hidup untuk sukses atau 

untuk gagal tanpa bergantung pada negara. Sebagai contoh 

kesadaran untuk menempuh pendidikan berkrja atau tidak, menjaga 

keseshatan atau tidak, semua pilihan individu bukn tangungjawab 

negara. 

Berdasarkan perbedaan yang dianut oleh kedua parti dominan 

diatas, kemenangan partai dalam sebuah pemilu tentunya 

memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan 

perubahan di dalam negeri. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari 

kemenangan Presiden Obama dalam pemilu di Amerika Serikat 

pada tahun 2009. Kemananganya dalam pemilu tentunya merubah 

respon pemerintah berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh partai 

tersebut sehingga kebijakan pencabutan embargo senjata yang 

diberlakukan ke Vietnam selama bertahun-tahun di hapuskan.  

B. Proses Pembuatan Kebijakan Pencabutan Embargo Penjualan 

Sejanta ke Vietnam. 

Amerika Serikat sebagai negara yang secara konsisten 

menerapkan nilai-nilai demokrasi. Pemerintahannya juga 
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mengadopsi system check and balance yang berisi tentang pemisah 

kekuasaan, di mana tidak ada satu pun cabang pemerintahan yang 

memiliki cabang dominan. Hakikatnya prinsip checks and balance 

adalah menghilangkan batasan cultural maupun structural antara 

legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di Amerika Serikat. Sehingga 

di antara lembaga-lembaga yang ada bisa saling memiliki 

keterhubungan dan ketergantungan yang erat satu sama lain.  

Lembaga pemerintahan di Amerika Serikat masing-masing 

mempunyai kewenangan yang sama satu sama lainnya. Setiap 

lembaga mengawasi maupun diawasi lembaga lainnya. Sehingga 

proses pembuatan kebijakan tidak hanya menekankan pada 

kekuasaan dan legitimasi pihak eksekutif saja, namun juga 

mempertimbangkan banyak pihak didalamnya termasuk legislatif 

hingga mempertimbangkan kelompok kepentingan, termasuk 

mempertimbangkan berbagai aspirasi dari kelompok oposisi, 

meskipun ini bukanlah suatu hal yang mutlak.  

Proposisi ini juga berlaku bagi kebijakan Amerika Serikat 

terhadap Vietnam, terkait dengan pencabutan embargo senjata. 

Sebagian besar proses dan mekanisme pembuatan kebijakan 

Amerika Serikat pada kebijakan luar negeri selalu berawal dari 

inisiatif pemerintah (eksekutif) baik presiden, menteri ataupun 

birokrat-institusi yang setara. Inisiatif dari pihak eksekutif kemudian 

mulai dibahas dalam pembahasan Kongres untuk mendapatkan 
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persetujuan atau penolakan. Inisiatif pihak eksekutif yang berhasil 

diratifikasi atau persetujuan akan memasuki pembahasan 

selanjutnya yang dilakukan pada level senat (House of 

Representatives). Pada level tersebutlah sebuah inisiatif yang 

muncul  dapat diputuskan apakah akan menjadi regulasi kebijakan 

luar negeri atau tidak.  

Sekitar 78-83% kebijakan luar negeri pasca berakhirnya 

perang dingin (coldwar) digagas oleh eksekutif99. Sedangkan pihak-

pihak yang terlibat sebelum masuk dalam pembahasan pada level 

presiden berasal dari empat lembaga/ institusi penting, masing-

masing adalah: 1. Departement of State. 2. Departement of Defense. 

3. National Security Council. 4. Central Inteligent Agency100. 

Pencabutan embargo oleh Amerika Serikat atas Vietnam 

sebenarnya telah dibicarakan pada akhir masa kepemimpinan 

George W. Bush pada bulan Juli 2008, di mana Bush telah 

menawarkan penghentian embargo sebagai bentuk soft diplomacy 

pasca kegagalan invasi Amerika Serikat bersama dengan pasukan 

multinasional ke Irak dan Afghanistan tahun 2003101. Akan tetapi 

hasil pembicaraan terkait pencabuatan embargo tersebut tidak 

memberikan hasil. 

                                                           
99 Yudistira, Indra. 2016. KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKASERIKATTERHADAP 

VIETNAMSTUDI KASUSPENCABUTANEMBARGO SENJATA. Universitas Munawarman. 
100 ibid 
101 ibid 
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Januari 2015 pada masa kepemimimpinan Barack Obama 

pada, US Departement of State memberikan maklumat kepada 

presiden Obama tentang perencanaan normalisasi kerja sama luar 

negeri dari Enlarging US Global Relationship, yaitu revitalisasi dan 

pengalokasian bantuan luar negeri kenegara-negara Eropa Timur, di 

antaranya Latvia, Republik Georgia dan Ukraina, perencanaan 

normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Kuba dan 

pencabutan embargo ke Vietnam. 

Proses pencabutan embargo Amerika Serikat terhadap 

Vietnam juga dijalankan dalam kurun waktu yang singkat dan yang 

terpenting mekanisme ini dijalankan tanpa melibatkan pihak 

Vietnam. Dengan kata lain secara keseluruhan kebijakan luar negeri 

ini dibuat sepenuhnya dilakukan berdasarkan inisiatif dari Amerika 

Serikat. Beberapa proses/tahapan dalam hal ini, yaitu :102 

a. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Hanoi, Vietnam melalui 

duta besarnya TedOsius pada Oktober 2015 menyatakan 

bahwa tren kerja sama bidang sosial,ekonomi dan 

perdagangan kedua negara tumbuh rata-rata 6.7% per tahun, 

namun hal ini juga berlaku bagi kerja sama antara Vietnam 

dengan China dan Rusia. 

                                                           
102 ibid 
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b. CIA dan US Departementof States akan menindak lanjuti 

perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Vietnam pada 

pertemuan akhir tahun 2015. 

c. Pada bulan Februari Kongres dan kemudian dilanjutkan 

dengan pembahasan pada level HoS (House of 

Representatives) bahwa direncanakan akan dibahas 

mengenai pencabutan embargo senjata atas Vietnam 

bersama dengan 16 isu internasional lainnya. 

d. Mei 2016 pencabutan embargo persenjataan Amerika 

Serikat terhadap Vietnam secara penuh. Di akhir tahun 2015, 

Presiden Barack Obama sebagai top person menerima 

berbagai masukan dari faksi warlord dan new patriot bahwa 

kebijakan pencabutan embargo persenjataan atas Vietnam 

menjadi bagian penting mekanisme kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat menjadi bagian dari soft policy yang dapat 

memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat dalam jangka 

menengah dan panjang. Hal ini kemudian dikenal dengan 

kebijakan Buckpassing (pengamanan kolektif).  

Pencabutan embargo Amerika Serikat atas Vietnam tahun 

2016 ternyata juga didasari dari momentum normalisasi hubungan 

Vietnam-Amerika Serikat tahun1995. Berdasarkan peryataan 

Presiden Bill Clinton menyatakan bahwa Vietnam akan menjadi 

patner penting Amerika Serikat di Asia Tenggara “Kami 
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(Pemerintah Amerika Serikat) akan segera mempertimbangkan 

pencabutan embargo, namun bukan sekarang. Kita semua 

mengharapkan dalam waktu yang segera”.   

Pernyataan Clinton ini kemudian menjadi isu yang pertama 

kali muncul dan dibahas pada sidang Kongres Amerika Serikat tahun 

2015 yang diusulkan oleh Chris VanHollen yang merupakan 

perwakilan dari kubu Demokrat dari wilayah Mariland. Pada sidang 

Kongres 9 Mei 2015 ini ternyata Hollen hanya memperoleh 

dukungan 32 anggota dari 435 anggota. Sebagian besar anggota 

Kongres menyatakan dukungan Amerika Serikat melalui HR 6111 

yang ditandatangani oleh George W. Bush masih cukup efektif untuk 

membina hubungan baik dengan Vietnam.  

Pada sidang Kongres Juli 2015 Chris Van Hollen kembali 

menyuarakan tentang re-orientasi hubungan Amerika Serikat dan 

Vietnam, namun disanggah oleh kubu Republik yang dipimpin oleh 

Bob Corker, namun dalam sidang ini kubu Demokrat berhasil 

memperoleh dukungan hingga 268 suara dari 435 total anggota. 

Angka initermasuk dukungan dari beberapa tokoh Republik yang 

memang menganggap pencabutan embargo atas Vietnam perlu 

untuk dijalankan. 

Pada sidang awal tahun 2006 ( fisrt session of congress) 

kemudian kubu Demokrat berhasil mencapai suara akumulatif 
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sebesar 332 suara yang berarti telah mengantongi sekitar 71% suara 

di parlemen. Kemudian pada awal Februari parlemen mengadakan ( 

executive hearing ) dengan menghadirkan perwakilan Departement 

of State, Departement of Defense dan National Security Council 

yang menyatakan embargo persenjataan atas Vietnam bisa dicabut. 

Inilah yang mendasari sikap Obama untuk mencabut embargo atas 

Vietnam pada 23 Mei 2016103. 

5.2.9 Governmental structure 

Fator perubahan dalam struktur pemerintahan di Amerika Serikat 

dapat dilihat melalu tiga hal: 1. Bentuk pemerintahannya 2. Sistem 

pemerintahanya 3. Sitem partainya. Dari ketiga hal tersebut tidak 

terdapat perubahan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan 

Amerika Serikat. 

a. Bentuk pemerintahan 

Amerika serikat adalam negara dengan bentuk pemerintahan 

Federal. Sejak mendapatkn kemerdekaannya pada 4 Juli 1776 

Amerika Serikat telah berusaha mewujudkan prinsip 

fundamental yang menekankan terhadap semua orang memiliki 

hak untuk hidup kiebebasn dan mengejar kebahagiaan. Pada 

tahun 1788 Amerika meresmikan ratifikasi konstitusi yang 

menjadi dasar dari pemerintahan federal AS yaitu terkait 

pembagian kekuasaan menjadi tiga yaitu pemerintah nasional 

                                                           
103 ibid 
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negara bagian dan pamerintah daerah. Wlaupun terbagi menjadi 

tiga masing-masing negara disaini tidak boleh menentang 

konstitusi nasional dan hukum nasiuonal karena merupakan 

hukum tertinggi negara. Selain  bentuk pemerintahan Federal 

Amerika serikat juga tergolong dealam demokrasi liberal yang 

erat dengan penghormatan hak asasi  manusia dan menjunjung 

tinggi kebebasan setiap individu.  

b. Sistem pemerintahan 

Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem predensial 

jadi kepala negara dan kepala pemerintahnya di jabat oleh 

Presiden. Ditingkat nasional pemerintahan dibagi menjadi tiga 

cabang otonom yaitu; legislatif eksekutif dan yudikatif. 

Pembaggian kekuasaan diatas berserta pembagian tangung 

jawabnya masing-masing. Akan tetapi dari pertangungjawaban 

yang terpisah ketiganya bisa membatasi sebagian kewenangan 

salah satu pihak dengan sistem checks and balances. 

Ditinjau dari tanggungjawabnya legislative memiliki wewenang 

untuk membuat undang-undang dan mengesahkan atau menolak 

janji presiden. Cabang otonom ini mencangkup kongres (senat 

dan DPR) dan beberap lembaga yang menyediakan layanan 

dukungan kepada kongres. Sedangkan eksekutif melakukan dan 

memberikan hukum untuk keseluruhan elit politik termasuk 

presiden. Dan terkhir yudikatif adalh Mahkamah Agung dan 
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perdilan federl lainnya yang bertugas untuk menafsirkan atau 

mengefaluasi hukum dan melakukan pemutusan undang-undang 

bila melangar konstitusi. 

c. Sistem partai 

Sistem partai di Amerika Serikat didominasi oleh dua partai 

besar yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai 

Republik bersifat lebih konservatif yang memiliki dukungan 

terbanyak dari kalangan kulit putih. Partai Demokrat lebih 

liberal dan banyak menerima dukungan dari kalangan kulit 

hitam.Amerika Serikat juga memiliki satu partai lagi yaitu “ 

Third Party” yang berfungsi sebagai wadah masyarakat yang 

memiliki visi lain diluar Republik dan Demokrat. 

5.3 Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan salah satu variabel penting dalam 

pembuatan kebijakan luar negeri di suatu negara yang mengacu pada faktor 

idiosinkratik104. Idiosinkratik seorang pemimpin negara dapat dilihat 

berdasarkan nilai, bakat, pengalaman, dan kepribadiannya. Hal tersebutlah 

yang kemudian membedakan bentuk kepemimpinan antar pemerintah 

negara dan pemerintah negara lainya, termasuk di Amerika Serikat. Dalam 

masa pemerintahan Presiden Obama dan masa pemerintahan Presiden 

George W. Bush, yang berasal dari Partai Republik tentu sangat berbeda.  

                                                           
104 James N. Rosenau, Gavid Boyd, Kenneth W. Thompson.World Politics: An Introdaction.New 

York: The Free Press, 1976 
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Perbedaan keduanya tidak hanya dilandasi dari partai pilitik yang 

dianut oleh keduanya, melainkan juga kebijakan-kebijakan yang diambil. 

Pada masa pemerintahan George W. Bush,  kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat cenderung mengunakan Hard power atau hard diplomasi, sedangkan 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden 

Barack Obama lebih mengedepankan soft diplomasi. 

5.3.1 Nilai 

Barack Obama dilahirkan dari kedua orang tua yang berbeda ras dan 

agama, hingga sejak kecil Obama terbiasa dengan perbedaan dan 

keanekaragaman budaya105. Hal ini berpengaruh dalam pengambilan 

kebijakan yang dilakukan oleh obama, yang mana Obama lebih 

menekankan pada seperti persamaan ras, dan penyelesaian konflik dengan 

cara diplomasi atau pola internasionalis (multilateralisme) yang cenderung 

melakukan kerjasama. Sehingga dalam kepemimpinanmnya, Obama 

cenderung untuk menyelesaikan permasalahn kebijakan luar negeri dengan 

diplomasi dan perundingan-perundingan/ to maintaine peace, dan lebih 

ketat dalam pengunaan kekuatan militer yang dimiliki oleh Amerika 

Serikat. 

Selain itu Obama merupakan presiden AS yang berasal dari partai 

demokrat. Sehingga nilai-nilai yang digunakan Obama tidak terlepas dari 

nilai dan prinsip yang digunakan oleh partai yang mengusungnya. Dalam 

                                                           
105 Barack Obama - u.s president famili & quotes, diambil dari  https://www.biography.com/us-

president/barack-obama, diakses pada tanggal 29 Juli 2019, jam 09.00 PM 
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hal politik pemerintahan, partai democrat lebih mementingkan kesetaraan 

dan tanggung jawab social/ masyarakat yang artinya amerika hidup dalam 

masyrakat yang adil106. Beberapa nilai yang digunakan oleh partai democrat 

diantaranya; 1. Keamanan hak-hak sipil minoritas 2. Setiap warga negara 

memiliki hak untuk pendidikan yang efektif, nutrisi yang tepat, kesehatan 

yang berkualits, perumahan yang terjangkau, jalan yang aman, dan 

lingkungan yang sehat. 3. Pajak didasarkan pada kemampuan untuk 

membayar 4. Pertahanan nasional yang kuat terhadap segala bentuk 

ancaman 5. Kebijakan luar negeri mempromosikan hak asasi manusia dan 

mengakhiri perlombaan senjata nuklir. 6. Konserfasi dan inovasi energi 

meindungi lingkungan dan mengurangi ketergantungan energi107. 

Melalui visinya untuk amerika, partai demokrat dan Barack Obama 

berusaha untuk menjadikan Amerika lebih kuat secara domestik dan 

dihormati diluar negeri yaitu menawarkan kesempatan, penghargaan, 

tanggungjawab, dan bersuka cita dalam keberagaman. 

5.3.2 Bakat 

Diawal pelantikan Baarack Obama sebagai presiden AS tahun 2009, 

Obama menunjukan sikap yang rendah hati melalui pidato yang 

                                                           
106 Democrats Our Party/, diambil dari https://democrats.org/about/our-party/, diakses pada tanggal 

29 Juli 2019, jam 09.00 PM 

107Democratic vs Vepublican/, diambil dari 

https://www.diffen.com/difference/Democrat_vs_Republican/, diakses pada tanggal 29 Juli 2019, 

jam 09.00 PM 
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disampaiakannya. Obama menyatakan bahwa “Obama berdiri disini untuk 

sebuah tugas dan Obama juga berterimakasih atas kepercayaan yang 

diberikan serta tetap mengenang pengorbanan leluhur di AS”. Dari kalimat 

tersebut Obama mampu membangun daya Tarik secara emosional dengan 

masyarakat AS. Barack Obama juga merupakan pendengar yang baik dan 

mampu berempati dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dalam 

pengambilan suatu kebijakan. Hal ini terkait dengan lingkungan keluarga 

Obama yang hidup sederhana. Sehingga Obama memiliki kepekaan dalam 

isu-isu sosial.  

Selain itu Obama memiliki bakat interpersonal untuk membangun 

hubungan kerjasama dan mahir berkomunikasi serta berurusan dengan 

publik. Barack Obama banyak melakukan terobosan-terobosan untuk 

membawa AS menuju kearah yang lebih baik. Barack Obama banyak 

menawarkan gagasan-gagasan baru di berbagai kehidupan rakyat AS dan 

komunitas internasional untuk mengembalikan kemakmuran dan kejayaan 

AS, menghapus diskriminasi AS, serta memperbaiki citra AS di mata dunia. 

Dalam tulisannya Barack Obama mengatakan108:  

“Memimpin Amerika pada masa kritis dalam sejarah, membutuhkan 

lebih dari sekedar kebijakan dan gagsan. Demi mengalahkan 

tantangan, kita harus memaksimalkan keyakinan bersama akan nilai-

                                                           
108SASLIM, ANDI ANJAR (2017) PENGARUH PERSEPSI BARACK OBAMA TERHADAP 

KEBIJAKAN NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT-KUBA. Other 

thesis, University of Muhammadiyah Malang. 
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nilai Amerika. Yakni rasa tentang siapa kita sebagai manusia, 

keyakinan bersama yang menyatukan kita, semangat patriotism, dan 

pengabdian yang menjembatani perbedaan golongan dan ideologi”. 

 

Berdasarkan kutipan diatas, menggambarkan Barack Obama sebagai 

seorang yang moderat, yang memilih jalan tengah untuk memecahkan 

setiap permasalah yang dihadapi. Pada masa kampanyenya, ketika 

menyinggung permasalahan kebijakan luar negeri AS, Barack Obama 

selalu menyebutkan “to Restore American Leadership”109. Bakat Obama 

yang disalurkanya melalui kebijakan, kredibilitas, serta kemampuannya 

untuk memberikan pengaruh kepada publik inilah yang kemudian mampu 

membawa Obama untuk kembali memenangkan pemilu presiden AS 2012.   

5.3.3 Pengalaman 

Sebelum mengejar karir politiknya, Obama memiliki perjalanan yang 

panjang dalam hidupnya. Barack Obama menempuh pendidikan 

pertamanya Obama di Punahou School, Hawaii dengan 3.600 murid dengan 

latar belakang beragam, mulai dari murid berkultur Polynesia, Asia, Eropa, 

Afro-Amerika, dan budaya lainnya. Perjalanan hebat Obama sudah terlihat 

pasca mulai memasuki universitas Los Angeles, California, tepatnya di 

Occidental College. Semasa menjadi mahasiswa Obama terkenal sebagai 

aktivis. Obama mulai aktif menantang politik apartheid di Afrika Selatan, 
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menyuarakan barbagai isu seperti kekerasan di Amerika Tengah dan 

perkembangan politik di Afrika Selatan, serta isu-isu mengenai keadilan 

sosial. Tidak merasa puas atas aktivitasnya di Occidental College, akhirnya 

Obama mengajukan untuk pindah program ke Columbia University. Di 

Columbia University, Obama memilihi fakultas ilmu politik dengan 

spesialisasi jurusan hubungan inernasional. Pada tahun 1996 Barack Obama 

terpilih di senat negara bagian Illinois pada tahun dan mengabdi hingga 

tahun 2004. Selama menjalankan tugasnya, Obama melakukan beberapa 

perbaikan diantranya memotong pajak untuk keluarga yang bekerja dan 

memperluas layanan kesehatan bagi anak-anak dan orang tua. Kemudian 

ditahun 2004 obama terpilih ke senat AS dan kembali membawa perubahan 

melalui tindakan transparansi kepemerintah dengan melacak pengeluaran 

pemerintah federal secara online. Barack Obama dilantik sebagai presiden 

pada tanggal 20 Januari 2009 ditengah krisis ekonomi. Obama memberikan 

kualitas dan perawaatan kesehatan yang terjangkau bagi jutaan penduduk 

amerika. Presiden Obama juga melakukan perombakan total pada kebijakan 

luar negeri Amerika melalui perbaikan hubungan dengan eropa, Cina, dan 

rusia serta membuka dialog dengan Iran, Venezuela dan kuba. Sampai 

akhirnya Obama dianugerahi sebuah Nobel Perdamaian 2009 oleh komite 

nobel di Norwegia110. 

                                                           
110Sukarjaputra, Rakaryan.2009. Nobel Perdamaian untuk Obama. Kompas.com, diambil dari 

https://internasional.kompas.com/read/2009/10/10/05351418/nobel.perdamaian.untuk.obama?page

=all, diakses pada tanggal 29 Juli 2019, jam 09.00 PM 
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5.3.4 Kepribadian 

Presiden Obama adalah sesorang presiden yang memiliki keunikan 

baik dari sisi latarbelakang dan kepribadiannya. Disaat pencalonannya 

sebagai presiden, Obama merupakan calon presiden keturunan Afrika-

Amerika pertama dan memiliki latarbelakang keluarga muslim dan pernah 

tinggal di Indonesia. Obama terpilih menjadi presiden pada tahun 2008 dan 

memenangkan masa jabatan ke dua pada tahun 2012. Selama masa 

pemerintahanya kepribadian barak Obama digambarkan sebagai sosok yang 

cerdas, ambisius, penuh perhatian, rajin, menghargai, serta cenderung 

berpikiran terbuka dan mendengar berbagai pendapat sebelum membuat 

keputusan penting.  

Kepribadian dan latar belakang yang di miliki Obama membuatnya 

lebih mudah diterima oleh masyarakat internal maupun internasional. Selain 

itu Obama juga dikenal sebagai presiden yang lebih mengedepankan soft 

power dibanging hard power. Soft diplomasi dijadikannya Obama sebagai 

sarana pencapai tujuannya, maka tidak diherankan pada masa 

pemerintahanya Obama berusaha memperbaiki hubunganya dengan negara-

negara lain seperti contohnya;  

1. Penarikan Pasukan Amerika dari Irak pada tahun 2011111. 

                                                           
111Anonimous. 2011. Penarikan mundur pasukan Amerika Serikat. Bbc.com, diambil dari 

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/usawithdrawn.shtml, di akses pada tanggal 28 Juli 

2019, pukul 08.00 PM 
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2. Penarikan Pasukan militer Amerika dari Afganistan pada tahun 

2012112. 

3. Menormalisasi hubungan dengan Kuba pada tahun 2013-2014113. 

Selain ke empat contoh diatas pada masa pemerintahan Obama 

Amerika Serikat mengambil kebijakan untuk mendekatkan diri dengan 

negara kawasan Asia Pasifik114. Oleh karenanya kebijakan pencabutan 

Embargo senjata di Vietnam diberlakukan oleh Amerika juga sebagai 

bentuk soft diplomasi yang dilakukan untuk mencapai kepentingannya 

dikawasan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Anonimous. 2012. Jadwal penarikan pasukan Nato di Afghanistan disepakati, diambil dari 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/05/120522_natoafghan, di akses pada tanggal 28 Juli 

2019, pukul 08.00 PM 
113 Enjang Triprasaja, Dominicius. 2017. Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat Dan 

Kuba Di Masa Pemerintahan Barack Obama: Relevansi Eksternal Amerika Serikat. Jurnal Analisis 

Hubungan Internasional, Vol. 6 No. 1, hal 96. 
114 Yudistira, Indra. OpCit. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Pada Bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah penulis lakukan. Selain kesimpulan penulis juga akan memberikan 

rekomendasi untuk membantu penelitian berikutnya. 

6.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

kausalitas antara kebijakan pencabutan embargo penjualan senjata yang dilakukan 

AS terhadap Vietnam pada tahun 2016 dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada lingkungan AS. yang meneknkan kepada perubahan dilingkungan eksternal, 

lingkungan internal, dan kepemimpinan di Amerika Serikat. Namun pada 

penelitihan ini  perubahan pada faktor eksternal Great power stracture dan aliansi 

menurut penulis adalah faktor yang paling dominan diantara faktor lainnya. 

Perubahan tersebut dapat dilihat dari sengketa dilaut cina selatan yang semakin 

memanas oleh pengekliman Cina sebagai greet power structure dikawasan tersebut 
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yang mendapat perlawanan dari Vietnam dan berhasil mempengaruhi kebijakan 

Amerika Serikat untuk beraliansi dengan Vietnam. 

Kebijakan Amerika Serikat terhadap Vietnam tidak yterlepas dari adanya 

kepentingan nasional yang ingin dicapai. Tercatat bahwa Amerika serikat 

mengunakan kawasan tersebus sebagai jalur perdagangan yang mana kepetingan 

ekonomi terdapat dikawasan tersebut. Selain hal tersebut Amerika juga memiliki 

masyarakat dan pangkalan militer dedekat kawasan yang bersengketa tersebut yang 

ingin tetap dijaga keamananya. Selain itu Amerika juga ingin membatasi eksitensi 

cina dikawasan tersebut. 

Perubahan kedua dari faktor aliasi dapat dilihat dari hubungan yang buruk 

karena sejarah perang antara Amerika Serikat dan Vietnam. Amerika Serikat dan 

Vietnam dalah musuh dari perang dinging terjadi hingga perang Vietnam yang 

berujung embargo Vietnam. Kini Amerika berbalik mengandeng Vietnam untuk 

mendapatkan kepentingan dikawasan tersebut dengan melawan Cina.  

6.2 Rekomendasi  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh sempurna. Oleh karenanya 

penulis akan memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 

dengan tema dan studi kasus yang sama. pertama, penulis menyarankan untuk 

melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada kepentingan nasional yang 

ingin di capai oleh Amerika Serikat dengan melakukan kebijakan tersebut. Kedua 

penulis menyarankan untuk pemperdalam penelitian difaktor internal dan 

kepemimpinan. ketiga penulis menyarankan untuk melakukuan penelitian dengan 
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tema dan studi kasus yang sama namun mengunakan teori kebijakan luar negeri 

yang berbeda. Pada penelitian selanjutnya penulis mengharapakan agar pengunaan 

teori kebijakan luar negeri yang penulis gunakan ini bisa dipakai untuk 

menganalisis tema atau studi kasus yang berbeda dilain hari. 
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