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a. Pada tanggal 22 September 2011 telah dilaksanakan pembukaan  Indonesia-
United States Security Dialogue (IUSSD) IX diketuai bersama oleh Dirjen 
Strahan Kemhan, Mayor Jenderal Puguh Santoso, S.T, M.Sc  dan Deputy 
Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Office of the 
Secretary of Defense, United States of America, Mr. Robert M. Scher. 

 

b. Dirjen Strahan Kemhan menyampaikan sekilas hasil IUSSD ke VIII tahun 2010, 
berbagai kegiatan telah dilakukan dalam periode sejak Dialog terakhir. Dialog 
diharapkan untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian bersama, 
seperti lingkungan strategis yang dinamis dalam konteks global   dan   regional,   
pertukaran   pandangan   mengenai  isu - isu keamanan nasional dan kebijakan, 
kemajuan dalam mengelola keamanan dan kerja sama pertahanan pada era 
demokratis dan update tentang kerja sama bilateral antara Indonesia dan 
Amerika Serikat. Dirjen Strahan berharap bahwa dialog  tersebut  akan  
menciptakan  kemajuan yang signifikan dalam mendorong pemahaman yang 
lebih baik dan kerja sama yang lebih luas dalam memperkuat hubungan kerja 
sama pertahanan antara kedua negara. 

 

c. Mr. Robert M. Scher menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia 
untuk menjadi tuan rumah pada dialog ini, dan khususnya berterima kasih 
kepada kedua Duta Besar H.E. Dino Patti Djalal dan H.E. Scott Alan Marciel 
telah bergabung dalam sesi pembukaan. Dubes AS menggarisbawahi 
pentingnya dialog ini dengan menekankan pentingnya people to people contact 
agar memiliki kerja sama yang lebih erat antara kedua negara. Adanya nilai yang 
sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, seperti toleransi, pluralisme, dan 
kebebasan beragama sebagai pondasi negara demokrasi terbesar kedua dan 
ketiga di dunia.  

 

d. H.E. Scot Alan Marciel, Duta Besar AS untuk Indonesia, menanggapi dengan 
mengucapkan terima kasih kepada Mayjen TNI Puguh Santoso, S,T. M.Sc. atas 
sambutannya dan sependapat dengan masukan Dubes Dino Patti Djalal 
tersebut.  Beliau berharap bahwa IUSSD IX adalah benar-benar forum yang 
penting dan mungkin memiliki kemajuan besar dalam perkembangan hubungan.  

 

e. Kedua delegasi menegaskan bahwa dialog sebagai forum penting untuk 
pertukaran pandangan yang jujur mengenai berbagai masalah keamanan dan 
pertahanan. Dialog Kesembilan meliputi diskusi tentang isu-isu keamanan global, 
regional dan nasional.  

 

f. Penyelenggaraan  IUSSD IX tahun 2011 berjalan dengan lancar, dan sangat 
bermanfaat untuk membahas hal-hal terkait dengan kepentingan kedua belah 
pihak antara Indonesia dan Amerika Serikat serta pengembangan kerja sama 
bilateral kedepan. Kedua delegasi menyatakan rasa puas atas hasil IUSSD 
tersebut yang telah dilaksanakan dalam suasana saling pengertian dan 
semangat kebersamaan.  
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