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BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah.
Peningkatan hubungan kerjasama antar negara baik dibidang ekonomi, politik maupun bidang lainnya bertujuan untuk saling membantu demi terciptanya suasana damai di dunia internasional. Dimana negara-negara besar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di negara-negara berkembang maupun negara miskin. Tetapi negara berkembang dan miskin memberikan pula suatu kontribusi kepada negara besar, dengan demikian adanya timbal balik yang saling menguntungkan Hans J Morgenthau, 2001, Politik Antar Bangsa, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 11-12.
Indonesia setelah mengalami krisis ekonomi dari tahun 1998 sampai sekarang, terjadi suatu keadaan yang sangat drastis pada bidang ekonomi, politik dan berdampak ke bidang-bidang lainnya yang menjadikan krisis tersebut menjadi krisis multidimensional yang menghantui seluruh masyarakat Indonesia dan menghancurkan tatanan hidup serta situasi dan kondisi  lingkungan yang berada dimasyarakat.
Namun demikian, selama dasawarsa ini keadaan ekonomi makro Indonesia mulai membaik, salah satu satu efek dari membaiknya ekonomi tersebut adalah terjadi pada bidang pendidikan, dimana banyak masyarakat Indonesia yang sedang bersekolah di luar negeri Martha Warta, Indonesia Krisis Ekonomi 2018? Ekonom Bank Dunia Ini Tak Percaya, sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1042275/indonesia-krisis-ekonomi-2018-ekonom-bank-dunia-ini-tak-percaya, diakses tanggal 14 Februari 2018..
Adanya kerjasama antar negara tersebut, membuat negara-negara maju melihat banyaknya masyarakat  Indonesia yang mengundurkan diri untuk berhenti mengikuti pendidikan, ini mendorong negara-negara maju memberikan suatu bantuan kepada penduduk Indonesia yang mempunyai prestasi dan ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, tetapi tidak mempunyai biaya. Pemberi bantuan beasiswa tersebut ada yang dibentuk oleh satu negara, adapula yang dibentuk oleh beberapa negara berupa suatu lembaga. Dan salah satu lembaga yang memberikan beasiswa akhir-akhir ini kepada penduduk Indonesia yang berprestasi dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi adalah Ford Foundation.
Ford Foundation adalah sebuah lembaga swasta dari Amerika yang ada di Indonesia sejak tahun 1953. Sebelumnya lembaga ini di Indonesia bergerak pada beberapa bidang kegiatan, seperti kebudayaan, ekonomi dan lainnya. Dan pada tahun 1998 dengan datangnya krisis moneter, Ford Foundation membuka kesempatan kepada penduduk Indonesia yang berprestasi untuk melanjutkan sekolah ke seluruh Universitas yang ada di seluruh dunia melalui beasiswa. Pemberian beasiswa oleh Ford Foundation kepada penduduk Indonesia dilakukan melalui seleksi, dan yang lulus atau terpanggil boleh memilih pada salah satu universitas yang ada di dunia tanpa dipungut biaya sepeserpun. Tetapi Ford Foundationpun, tidak hanya memberikan beasiswa tanpa harapan, akan tetapi adanya semacam pengikatan kerja, yang nantinya jika sselesai sekolah, dimana orang yang berprestasi akan ditempatkan pada salah satu perusahaan yang tergabung dalam pendanaan konsorsium di Ford Foundation.
Ford Foundation merupakan pula suatu lembaga swasta dari Amerika yang didirikan untuk suatu misi khusus dalam menangani beberapa bidang kehidupan. Dimana Ford Foundation ini didirikan atas inisiatif dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam konsorsium, yang tujuannya adalah untuk menciptakan bidang politik, ekonomi dan sistem sosial yang mempromosikan perdamaian, kesejahteraan masyarakat dan kemampuannya dalam menopang hidupnya. Dari hal tersebut, maka jalan terbaik adalah meningkatkan inisiatif untuk mengaatasi masalah yang menghadang dan untuk mempromosikan suatu kolaborasi yang tidak menguntungkan pada pemerintah dan ssektor bisnis, untuk menjamin partisipasi antara lelaki dengan wanita dari berbagai kalangan dan kelas masyarakat.
Program pendidikan beasiswa Ford Foundation diperuntuk bagi yang mengambil Sarjana Doktoral Utama Internasional dan beasiswa pra sarjana yang bertujuan untuk menyiapkan generasi baru pemimpin pada masa yang akan datang sebagai tantangan abad ke-21. Dana yang dikeluarkan oleh Ford Foundation sebesar 330 juta dolar untuk 10 tahun mendatang dalam menyokong post-baccalavreate study, yaitu untuk mahasiswa dari Lafrika, Timur Tengah, Asia, Amerika Latin dan Rusia. Beasiswa Ford Foundation disalurkan melalui International Fellowships Program (IFP) dengan menjaring 350 mahasiswa untuk tiap tahunnya, dan kurang lebih 3500 mahasiswa untuk satu dekade mendatang. Hal ini dilakukan oleh Ford Foundation tiada lain agar masyarakat di kawasan dunia menghadapi tantangan globalisasi, perluasan teknologi, ketentraman dan keamanan serta perluasan jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya.
Untuk menghadapi di masa mendatang diperlukan orang-orang dari seluruh kawasan masyarakat dunia yang dapat membawa visi baru, pengetahuan setaraf para ahli dan kemampuan pimpinan yang tangguh. Di banyak negara, kenaikan yang cepat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan lebih jauh melebihi sumber daya yang tersedia, dan untuk itu Ford Foundation adalah saat yang tepat untuk menjalankan program beasiswa skala besar. Beasiswa ini akan membantu mahasiswa tingkat master atau doktor pada Universitas dimanapun. Dimana mahasiswa tingkat doktoral diseleksi berdasarkan potensi kepemimpinan, akademik dan pengetahuan tentang perkembangan negara. Selain itu pula, mahasiswa dapat meneruskan kuliah bidang apapun yang sesuai dengan tujuan Ford Foundation untuk memperkuat nilai demokrasi, mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan, mempromosikan kerjasama internasional dan memajukan prestasi manusia.
Tujuan lain dari IFP adalah memperluas bakat pemimpin masa depan dengan mengusahakan dan mendapatkan individu-individu luar biasa yang kurang kesempatan mengembangkan pendidikannya. Termasuk juga wanita, orang-orang yang masuk dalam etnis khusus, ras atau kelompok agama, dan orang yang di luar Ibu kota atau di negara yang sedang atau telah mengalami pertikaian.
Di Indonesia sebelumnya Ford Foundation, tidak memberikan beasiswa, karena sebelum krisis terjadi di Indonesia, mata dunia bahkan menurut para ahli, baik yang ada di dalam Ford Foundation maupun di luar Ford Foundation, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup pesat pertumbuhan perekonomiannya dan dapat disejajarkan dengan negara-negara yang sudah maju, bahkan Indonesia pada bulan Maret 2015 dikatakan Indonesia adalah Macan Asia. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang tumbuh sampai mencapai 6% – 7% Amin Rais, 2017, Ekonomi Politik Makro Indonesia, Yogyakarta : FE-FISIP UGM Press, hlm. 99. Untuk itu Ford Foundation yang tadinya bergerak aktifitasnya pada bidang-bidang lain, sejak tahun 1998 seiring dengan krisis ekonomi di Indonesia, maka memberikan kepada para sarjana di Indonesia untuk melanjutkan studinya melalui beasiswa.
Program beasiswa yang diberikan kepada para sarjana di Indonesia tersebut, hanya diperuntukkan bagi sarjana yang tidak mampu untuk kuliah lagi dikarenakan tidak ada biaya serta bagi sarjana yang mempunyai prestasi pada masing-masing bidangnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Ford Foundation menyalurkan beasiswa bukan hanya sekedar memberikan kepada seluruh sarjana, tetapi melalui tes kemampuan dan bakat serta pengetahuan umum yang dimilikinya.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dengan melihat adanya suatu kesempatan mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation, maka penulis mengajukan judul penelitian yaitu : “PERANAN FORD FOUNDATION DALAM MEMBERIKAN BEASISWA PENDIDIKAN DI INDONESIA”.

Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah.

Pendidikan merupakan indikator kemajuan suatu bangsa, karenanya pendidikan perlu mendapat perhatian khusus pemerintah agar kemampuan sumber daya manusia suatu negara dapat digerakan dalam proses pembangunan yang berkesinambungan dan memiliki orientasi maju. Komitmen tersebut, telah dibuktikan di negara-negara maju yang berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakatnya.
Memahami pendidikan, tentunya melibatkan perangkat pengatur sebagai ruang dan waktu dilaksanakannya program pendidikan melalui berbagai paket kebijakan pendidikan nasional yang memiliki pandangan jauh ke depan, sehingga tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tangguh di tingkat nasional maupun internasional.
Pendidikan dapat juga dianggap bumerang oleh suatu rezim pemerintahan otoriter yang notabene tidak menghendaki hadirnya suasana demokratis di lingkungan masyarakat, sehingga seringkali pendidikan sebagai penerjemah kekuatan dalam mempertahankan kekuasaan. Hal ini terbukti dari, adanya usaha untuk memanipulasi fakta-fakta sejarah nasional yang akhirnya justru menciptakan suatu masyarakat yang a historis.
Pendanaan yang cukup harus disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pendidikan, karenanya pemerintah Indonesia merasa perlu mengundang lembaga-lembaga atau institusi-institusi internasional guna mendukung berjalannya program pendidikan. Salah satunya peran serta Internasional Ford Faoundation dalam memberikan beasiswa bagi para sarjana di Indonesia.
Pendidikan lanjutan pada dewasa ini sangat membantu melahirkan para ahli dibidangnya, sehingga temuan-temuan yang dihasilkan berdampak pada kemajuan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Penemuan perangkat teknologi, akan sangat membantu masyarakat mengejar ketertinggalannya, dan pengembangan metode penelitian berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan. Hal itulah diperlukan adanya pendidikan lanjutan bagi para sarjana Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengindetifikasi masalah, sebagai berikut :
1.	Bagaimana program Ford Foundation yang telah dilakukan di Indonesia ?
2.	Sejauhmana Ford Foundation memberikan beasiswa kepada sarjana Indonesia untuk sekolah di luar negeri ?
3.	Bagaimana bantuan dari International Ford Poundation dapat meningkatkan jumlah penerima beasiswa bagi sarjana Indonesia untuk kuliah di luar negeri?
Pembatasan Masalah.
Agar penelitian ini tersusun pada topik yang dibahas, maka penulis perlu membatasinya pada aspek pendidikan di Ford Foundation bagi Sarjana di Indonesia, sedangkan aspek-aspek lainnya penulis tidak membahasnya. Penelitian dilakukan dari tahun 2015 sampai dengan tahun sekarang.
Perumusan Masalah.
Merujuk pada identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan suatu perumusan masalah untuk mempermudah dalam menganalisa pada hal-hal yang dibahas, sebagai berikut : “Bagaimana Ford Foundation memberikan bantuan beasiswa kepada para pelajar di Indonesia dalam bidang Pendidikan dan sumber daya manusia?”.


Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
Tujuan Penelitan.
a.	Untuk mengetahui program kerja Ford Foundation dalam pengembangan pendidikan nasional dan sumber daya manusia di Indonesia.
b.	Untuk mengetahui tentang informasi program Ford Foundation dalam memberikan beasiswa kepada sarjana di Indonesia.
c.	Untuk megetahui bantuan dari International Ford Poundation dalam meningkatkan jumlah penerima beasiswa bagi sarjana Indonesia yang kuliah di luar negeri. 
Kegunaan Penelitan.
a.	Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perbendaharaan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan ilmu hubungan internasional.
b.	Diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang meneliti masalah internasional, terutama mengenai masalah peranan Ford Foundation dalam memberikan beasiswa kepada para sarjana di Indonesia.
c.	Diharapkan dapat memberikan kebahagian kepada kedua orang tua penulis, yang telah ihklas kepada putranya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas.
d.	Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

