
INDONESIA:
PROFIL
Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim
terbesar dan demokrasi ke-3 terbesar di dunia. Sebagai anggota G20
dan pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan
pemain penting dalam ekonomi global. Kemampuan Indonesia untuk
terus melawan pengaruh ekstremis dan mempertahankan pertumbuhan
ekonomi yang stabil sangat penting bagi keamanan regional dan
perdagangan global, menjadikannya mitra penting bagi Amerika Serikat.

Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah muncul sebagai negara terkemuka di tingkat regional.
Demokrasi, kemakmuran, dan stabilitas Indonesia merupakan hal penting bagi dunia. Dengan komitmen
untuk mengatasi tantangan utama yang menghambat kemajuan pembangunan, Indonesia terus maju untuk
mewujudkan visinya menjadi negara mandiri. Melalui kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah
AS, melalui USAID, memajukan kepentingan ekonomi dan keamanan bersama untuk memperkuat
Indonesia yang stabil, mandiri, dan tangguh.
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KEGIATAN KAMI

Melalui investasi dengan sasaran yang telah ditentukan, USAID bekerja sama dengan pemerintah, tokoh di
daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan lainnya untuk memperkuat demokrasi
yang adil dan akuntabel, memperluas layanan dasar, serta meningkatkan keamanan dan kemakmuran.

DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Kemitraan USAID memperkuat lembaga-lembaga utama di Indonesia yang penting bagi stabilitas dan
pembangunan. Berbagai program USAID memerangi korupsi, membantu masyarakat sipil untuk secara
efektif mengadvokasi hak-hak warga negara, serta memperkuat budaya pluralisme dan toleransi —
nilai-nilai dasar Indonesia—di tengah meningkatnya ancaman ekstremisme kekerasan. Dalam hal menyasar
pemicu intoleransi, USAID mempromosikan martabat manusia dan keadilan untuk semua.

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN

Dukungan USAID meningkatkan efektivitas pengelolaan beasiswa, membangun jejaring universitas, serta
memperkuat kebijakan dan praktik pendidikan. USAID bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha
untuk mengurangi hambatan terhadap peluang ekonomi dan memperkuat kemampuan untuk
meningkatkan lingkungan usaha yang akan mengurangi hambatan perdagangan dan menarik investasi.

KESEHATAN

USAID mendukung Indonesia untuk mencegah krisis kesehatan publik yang dapat merugikan
perekonomian dan menggoyahkan masyarakat. Kami membantu Indonesia mengatasi epidemi seperti
TBC dan HIV/AIDS serta mengatasi ancaman pandemi yang muncul seperti flu burung. Kegiatan kami
membantu lebih banyak ibu agar dapat melahirkan bayi yang sehat dan memperluas akses air minum,
higiene, dan sanitasi bagi masyarakat yang paling memerlukan.

LINGKUNGAN HIDUP

USAID membantu meningkatkan ketangguhan bencana dan memperkuat pengelolaan laut dan hutan yang
kaya keanekaragaman hayati. Melindungi satwa liar di darat dan laut menjadi upaya untuk tanggap
perubahan iklim. Kami bekerja dengan pemerintah dan swasta untuk rantai pasokan hijau, mengurangi
emisi gas rumah kaca karena deforestasi dan degradasi lahan, transisi ke energi terbarukan, serta
mengurangi sampah plastik di laut.
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USAID.GOV PROFIL INDONESIA   | 2


