
ABSTRAK  

Disetujuinya Tonkin Gulf Resolution oleh Kongres pada tahun 1964 dibawah 
pemerintahan Lyndon B. Johnson menandai peningkatan keterlibatan Amerika 
Serikat dalam perang Vietnam. Hingga tahun 1965, peningkatan jumlah pengiriman 
pasukan Amerika Serikat dalam perang Vietnam telah mencapai 220.000 jiwa. 
Kebijakan ini menjadi awal mula dari munculnya tuntutan gerakan sosial di Amerika 
Serikat. Students for a Democratic Society (SDS) mengawali tuntutan gerakan sosial 
di Amerika Serikat dengan melakukan aksi demonstrasi yang kemudian mengiringi 
kemunculan Vietnam Veterans Against War (VVAW). Sejak tahun 1964 sampai 
1973, kedua gerakan sosial ini memiliki sikap penolakan terhadap kebijakan 
pengiriman pasukan dan keterlibatan Amerik Serikat dalam perang Vietnam. Dengan 
menggunakan teori sistem Gabriel Almond yang digunakan untuk melihat 
berjalannya sistem politik suatu negara, penelitian ini menjelaskan bagaimana 
gerakan sosial SDS dan VVAW dapat berpengaruh terhadap penandatanganan Paris 
Peace Accords oleh Amerika Serikat pada tahun 1973 ?. Pembentukan agenda anti-
perang Vietnam yang dilakukan oleh kedua gerakan sosial tersebut serta adanya 
tanggapan pemerintah Amerika Serikat terhadap aktivitas gerakan sosial tersebut 
menunjukkan berjalannya sistem politik pada saat itu. Dengan menggunakan teori 
sistem pembentukan agenda perang dilakukan oleh kedua gerakan sosial tersebut 
dengan cara sosialisasi kepentingan, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan 
di Amerika Serikat dijadikan sebagai fungsi input. Sedangkan tanggapan dari 
pemerintah terhadap pembentukan agenda perang oleh SDS dan VVAW yang 
ditandai dengan munculnya pihak-pihak oposisi anti-perang dalam Kongres Amerika 
Serikat hingga mengusulkan amandemen dan menggelar diskusi terkait dengan 
kebijakan Amerika Serikat dalam perang Vietnam merupakan fungsi yang 
membentuk output dalam teori sistem. Dengan menggunakan teori sistem untuk 
melakukan pengujian terhadap hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, 
kesesuaian antara input dan output menunjukkan bahwa gerakan sosial sebagai 
pressure group dapat berpengaruh dalam perubahan kebijakan luar negeri.  
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