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ABSTRAK 

 

Fulbright merupakan program beasiswa pendidikan untuk belajar di Amerika Serikat. 

Program Fulbright telah dicanangkan sejak tahun 1946. Setelah itu, muncul program-

program serupa yang dijalankan oleh Pemerintah Amerika Serikat seperti program dari 

USAID, YES, dan SUSI. Program-program beasiswa pendidikan tersebut merupakan 

alat diplomasi budaya yang dapat menunjang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 

Pada tahun 2001 setelah serangan 11 September, Amerika Serikat mengeluarkan 

kebijakan War on Terror. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan War on Terror 

Amerika Serikat adalah seperti pengiriman pasukan keamanan di Afghanistan, invasi 

Irak pada tahun 2003, dan pendirian penjara Guantanamo. Kebijakan-kebijakan tersebut 

menuai pro dan kontra dalam Hubungan Internasional. Panelitian ini membahas 

mengenai sikap alumni Fulbright dalam terhadap isu-isu terkait kebijakan War on 

Terror tersebut. 

Dalam penelitian kualitatif yang bertipe eksploratori ini peneliti menggunakan konsep 

diplomasi budaya dan teori sikap untuk mengupas permasalahan dalam penelitian ini. 

Alumni yang diteliti dalam penelitian ini adalah alumni yang berasal dari Indonesia 

dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan pengelompokan dengan 

menggunakan metode cluster sampling. Peneliti memilih para alumni dari Indonesia 

dikarenakan kebijakan War on Terror erat kaitannya dengan agama Islam dimana 

Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Dengan didasari 

metode cluster sampling, peneliti membagi kelompok-kelompok alumni berdasarkan 

tahun berangkatnya, jenis strata program yang diikuti, dan agama antara Islam dan non 

Islam. Peneliti juga mewawancarai alumni non Fulbright untuk mengetahui 

perbandingan sikap antara alumni Fulbright dan alumni non Fulbright terhadap 

kebijakan War on Terror Amerika Serikat yang bertujuan untuk mencari tahu efek dari 

program Fulbright. Sehingga hasil dari penelitian ini mewakili informan yang diteliti 

saja dengan kata lain tidak menggeneralisir sikap seluruh alumni Fulbright dari 

Indonesia.  

Kata kunci: Fulbright, Alumni Fulbright, Diplomasi Budaya Amerika Serikat, 

Kebijakan War on Terror. 
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