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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Studi Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang memiliki 

cakupan yang sangat luas didalamnya, salah satunya adalah diplomasi.Dalam 

dunia diplomasi, olahraga juga dapat dijadikan sarana yang baik untuk diplomasi 

bilateral maupun diplomasi internasional.Salah satunya adalah dalam bidang 

olahraga seperti Sea Games. 

SEA Games berhubungan erat dengan Southeast Asian Peninsular Games 

atau SEAP Games. SEAP Games dicetuskan oleh Laung Sukhumnaipradit, 

pada saat itu Wakil Presiden Komite Olimpiade Thailand.Tujuannya adalah untuk 

mengeratkan kerjasama, pemahaman dan hubungan antar negara di kawasan 

ASEAN. Thailand, Burma (sekarang Myanmar), Malaysia, Laos, Vietnam dan 

Kamboja (dengan Singapura dimasukkan kemudian) adalah negara-negara 

pelopor. Mereka setuju untuk mengadakan ajang ini dua tahun sekali.Selain itu 

dibentuk juga Komite Federasi SEAP Games. SEAP Games pertama diadakan di 

Bangkok dari 12 sampai 17 Desember 1959, diikuti oleh lebih dari 527 atlet dan 

panitia dari Thailand, Burma, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Laos yang 

berlaga dalam 12 cabang olahraga.Pada SEAP Games VIII tahun 1975, Federasi 

SEAP mempertimbangkan masuknya Indonesia dan Filipina. Kedua negara ini 

masuk secara resmi pada 1977, dan pada tahun yang sama Federasi SEAP 

berganti nama menjadi Southeast Asian Games Federation (SEAGF), dan ajang 

ini menjadi Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara. Brunei dimasukkan 
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pada Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara X di Jakarta, Indonesia, dan 

Timor Leste di Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara XXII di Hanoi, 

Vietnam
1
. 

SEA Games adalah singkatan dari Southeast Asian Games yang 

merupakan pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara yang diselenggarakan 

setiap dua tahun sekali dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara yaitu Thailand, 

Kamboja, Laos, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Vietnam, Timor leste, 

Myanmar, Philippines, dan Indonesia.
2
Tujuannya adalah untuk mengeratkan 

kerjasama antar negara, pemahaman dan hubungan antar negara di kawasan 

ASEAN.Dalam ajang SEA Games setiap negara yang menjadi penyelenggara 

mempunyai kehormatan tersendiri untuk menarik perhatian publik guna mencapai 

berbagai kepentingannya. Negara yang menjadi tuan rumah untuk ajang yang 

paling bergengsi di negara asia ini adalah impian setiap negara yang ada di 

negara-negara asia.  

Pelaksanaa Sea Games yang ke 26 Indonesia kembali berkesempatan 

menjadi tuan rumah pelaksananya. Indonesia adalah negara kepulauan yang 

memiliki kekayaan alam yang melimpah, obyek-obyek wisata serta berbagai seni 

budaya.Kekayaan alamnya meliputi tambang batubara, emas, dan bijih besi.Untuk 

obyek wisata dan seni budayanya Indonesia memiliki pantai-pantai yang menarik 

serta memiliki beragam tari-tarian dari setiap daerah sehingga membuat Indonesia 

menjadi negara yang sangat menjunjung tinggi perbedaan dan keberagaman. 

                                                             
1
Sejarah Sea Games.http://lipsus.kompas.com/seagames2011/sejarah.diunduh tgl.5 Mei 2012 

2
 ibid 

 

http://lipsus.kompas.com/seagames2011/sejarah.diunduh%20tgl.5
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  Keberagaman seni dan budaya yang dimiliki Indonesia ini yang membuat 

beberapa waktu lalu tepatnya tahun 2007 Indonesia sempat bersitegang dengan 

Malaysia akibat klaim dari  negeri Jiran tersebut berkaitan dengan salah satu 

tarian daerah Indonesia yang di klaim sebagai tarian asal Malaysia. 

Tarian yang diklaim oleh Malaysia salah satunya yaitu tarian Reog 

Ponorogo.Kesenian reog ponorogo merupakan seni tarian khas jawa timur yang 

berasal dari Ponorogo.
3
 Pengakuan dari Malaysia atas budaya yang dimiliki 

Indonesia tersebut membuat Indonesia melakukan diplomasi budayanya melalui 

ajang SEA Games 2011 di Palembang untuk mengenalkan seni budaya yang 

dimilikinya melalui pertunjukan yang dilakukan di depan venue SEA games.  

Insiden pengklaiman dari Malaysia itu, membuat Indonesia lebih 

melakukan usaha-usaha pengenalan budaya ke seluruh dunia, salah satu caranya 

yang terlihat sangat nyata yaitu saat Sea Games ke 26 di Palembang. Indonesia 

memilih Kota Palembang sebagai ibu kota propinsi Sumatera Selatan, memiliki 

banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan 

Sriwijaya adalah nama kerajaan yang tentu sudah tidak asing, karena Sriwijaya 

adalah salah satu kerajaan maritime terbesar di Indonesia bahkan di Asia 

Tenggara pada waktu itu (abad7-15M). Perkembangan Sriwijaya hingga mencapai 

puncak kebesarannya sebagai kerajaan Maritim. 

SEA Games 2011 yang di selenggarakan di Indonesia, Indonesia sebagai 

tuan rumah tentunya tidak ingin ketinggalan dengan Negara-negara lainnya seperti  

Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Vietnam, 

                                                             
3
Kebudayaan Indonesia, reog ponorogo.http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/865/reog-

ponorogo. diunduh tgl. 24 maret 2014 

http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/865/reog-ponorogo
http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/865/reog-ponorogo
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Timor leste, Myanmar, dan Filipina. Indonesia jelas berkepentingan untuk meraih 

juara umum lagi pada Sea Games 2011. 

Dengan Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games 2011, yang 

dilaksanakan di kota Palembang. Indonesia memiliki kesempatan untuk 

memperkenalkan seni budaya yang mereka miliki melalui ajang SEA Games 

2011. Indonesia menjadi tuah rumah SEA GAMES ke-26 ini ditentukan dalam 

Rapat Dewan Federasi SEA Games di Bangkok, Thailand 6 September 2006. 

Tahun 2011 merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival 

olahraga terbesar se-Asia Tenggara (1979, 1987, 1997, 2011)
4
. Sea Games 2011 

ini terlihat berbeda dengan Sea games yang sebelumnya dilaksanakan, karena 

dalam pembukaan Sea Games kali ini menampilkan tarian kolosal yang 

menceritakan kejayaan Sriwijaya pada masa lampau.
5
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulisan karya ilmiah berawal dari adanya permasalahan atau 

problematika. Tanpa adanya permasalahan,penelitian tidak mungkin dapat 

dilaksanakan. Perumusan masalah secara jelas dan sederhana perlu di lakukan 

sebab seluruh unsur penelitian akan berpangkal pada permasalahan tersebut. 

permasalahan merupakan inti atau fokus dari sebuah peristiwa yang mengantar 

seorang peneliti menuju pada upaya pemecahan dalam sebuah pembahasan 

ilmiah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan dengan melihat kondisi-

                                                             
4
Sea Games Indonesia 2011.http://lipsus.kompas.com/seagames2011/about.diunduh tgl. 31 maret 

2014 
5
Pembukaan Sea games di Palembang Menakjubkan.http://www.tribunnews.com/sea-games-

2011/2011/11/11/pembukaan-sea-games-di-palembang-menakjubkan.diunduh tgl.2 april 2014 

http://lipsus.kompas.com/seagames2011/about.diunduh
http://www.tribunnews.com/sea-games-2011/2011/11/11/pembukaan-sea-games-di-palembang-menakjubkan.diunduh%20tgl.2
http://www.tribunnews.com/sea-games-2011/2011/11/11/pembukaan-sea-games-di-palembang-menakjubkan.diunduh%20tgl.2
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kondisi yang ada penulis tertarik untuk merumuskan masalah :“Bagaimana 

Diplomasi Budaya Indonesia Dalam SEA Games 2011 ?”. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mendapat pengakuan dari Negara lain agar tidak ada lagi klaim 

budaya Indonesia dari Negara lain. 

b. Agar Negara lain mengetahui kalau Indonesia memiliki berbagai macam 

seni budaya. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi pengetahuan 

tentang hubungan internasional asia tenggara, khususnya melalui “Diplomasi 

Budaya Yang Dilakukan Indonesia Di Ajang Sea  Games 2011 Palembang”. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah 

penelitian yang berjudul Beasiswa Seni Budaya Indonesia ( BSBI ) : Upaya 

Diplomasi Kebudayaan Meningkatkan Citra Indonesia Di Pasifik Barat Daya 

oleh Nurul Amalia mahasiswi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008
6
. 

Penelitian tersebut terkait dengan diplomasi kebudayaan. Sejak tahun 2003, 

Indonesia membuka beasiswa seni budaya Indonesia (BSBI) ke Negara-negara 

                                                             
6
 Sumber dari ADLN Digital Collections,Airlangga University Library,Dharmawangsa 

dalam,Surabaya,East Java,Indonesia cko@lib.unair.ac.id,diakses 3 April 2009.diambil dari skripsi 

Rinda Choiriyah hal-6. 

mailto:cko@lib.unair.ac.id,diakses
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Pasifik Barat Daya. Beasiswa seni budaya ini merupakan sebuah diplomasi 

kebudayaan dengan menggunakan kesenian dan kebudayaan yang dimiliki 

Indonesia sebagai media dalam pelaksanaannya. Diplomasi kebudayaan 

merupakan sebuah pendekatan soft power untuk mencapai berbagai kepentingan 

yang diinginkan. Tujuan dalam pelaksanaan BSBI tersebut adalah meningkatkan 

citra positif di kawasan Pasifik Barat Daya melalui diplomasi kebudayaan. 

Penelitian tersebut berusaha menemukan faktor-faktor lain yang menjadi 

latar belakang diplomasi kebudayaan Indonesia ke Pasifik Barat Daya. Ada 

beberapa konsep ataupun teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti 

konsep soft power yaitu pembentukan persepsi melalui jalur budaya, teori 

interaksi antar Negara sebagai gambaran dalam hubungan antara Indonesia 

dengan Negara di kawasan Asia Pasifik Barat Daya hingga konsep  multi-track 

diplomacy. Semuanya dirangkai dalam landasan pemikiran sehingga menjadi 

sebuah gambaran untuk menjawab rumusan masalah.Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara ( Personal interview ) dari sumber 

yang tepercaya baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui e-mail 

(media elektronik), selain itu kuesioner juga dipakai untuk menjaring pendapat 

secara langsung dari peserta kemudian yang terakhir, studi kepustakaan yang 

memanfaatkan sumber resmi dari situs internet. 

Melalui analisis data yang diperoleh tersebut, Nurul Amalia menemukan 

beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, citra positif Indonesia 

dapat ditunjang melalui beberapa hal yaitu salah satunya melalui people to 

peoplecontact dalam diplomasi kebudayaan. Yang kedua, untuk menunjang 
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pelaksanaan diplomasi kebudayaan tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi 

latar belakang yaitu faktor politik, sejarah, sosial budaya dan adanya isu-isu baru 

internasional yang semakin berkembang sehingga untuk menghadapi hal-hal 

tersebut tidak hanya bisa menggunakan hard power melainkan dibutuhkan sebuah 

soft power yang dimiliki Indonesia. Yang ketiga, diplomasi kebudayaan Indonesia 

yang berkembang saat ini menggunakan Konsep Technical Coorperation Among 

Develoving Countries yang direalisasikan melalui Beasiswa Seni Budaya.     

Momentum piala dunia 2010, menghadirkan misi menghapus sentimen 

rasial, mengangkat ekomomi-budaya dan politik afrika, serta membuka mata 

dunia tentang citra benua afrika. Sepakbola, bisa memberi kesadaran baru bagi 

warga belahan bumi ini,untuk menghilangkan sentimen rasial. Sepakbola 

memberi peluang kehadiran perasaan senasib dan saling memberi pengertian akan 

persamaan derajat. Bahwa manusia punya kewajiban masing-masing. Namun, 

perjuangan menghapus sentimen rasial lewat pertandingan lapangan hijau 

memang belum sepenuhnya sempurna. 

Connie M Anderson, menulis hasil risetnya tentang rasialisme
7
 sepak 

bola dan misteri di balik keterpilihan Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala 

Dunia 2010 dalam bukunya yang berjudul “Afrika Gila Bola”. Dalam catatan 

Connie, afrika selatan telah berjuang selama beberapa tahun agar terpilih sebagai 

penyelenggara piala dunia. Upaya afrika lewat proposal piala dunia 2006, kalah 

dari tawaran Jerman. Nelson Mandela melakukan lobi meyakinkan lewat 

                                                             
7
 Rasialisme adalah suatu penekanan pada rasa tau pertimbangan rasial.Kadang istilah ini merujuk 

pada suatu kepercayaan adanya dan pentingnya kategori rasial.Dalam ideology 

separatis,rasial,istilah ini digunakan untuk menekankan perbedaan social dan budaya antar 

ras.Diunduh dalam http://www.artikata.com/arti-347088-rasialisme.html.diambil dari skripsi Fitri 

Kurnia Sari hal 6 “Diplomasi public Afrika Selatan melalui Piala Dunia 2010”. 

http://www.artikata.com/arti-347088-rasialisme.html.diambil
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pengaruh politiknya, dan melakukan kampanye “Kini Giliran Afrika”.FIFA 

kemudian menggunakan sistem giliran, sehingga afrika selatan tak usah 

berhadapan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Latin, yang berhasrat 

menjadi tuan rumah. Piala dunia 2010 di afrika selatan merupakan titik pertaruhan 

untuk menatap masa depan sepak bola yang antirasial, antietnis. Afrika Selatan 

dengan banyak masalah benua hitam, jadi simbol untuk melakukan perlawanan 

terhadap konsep sepak bola modern.
8
 

Sepakbola sering terkait dengan sikap nasionalisme, tidak terkecuali 

dengan tim sepakbola Afrika Selatan, selaku penyelenggara Piala Dunia 2010. 

Lebih jauh jika tim sepakbolanya berjaya dan sekaligus berhasil 

menyelenggarakan Piala Dunia dengan sukses, diharapkan dapat menggalang 

kepaduan nasionalisme Afrika selatan yang selama berabad-abad pernah terpilah-

pilah dalam politik Apartheid.
9
 Ketika legenda hidup Afrika Selatan, Nelson 

Mandela memperjuangkan Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010, 

maksudnya tidak lain agar peristiwa akbar bola dunia ini dapat memperkuat 

nasionalisme Afrika Selatan pasca Apartheid yang masih rapuh. Perjuangan 

Nelson Mandela untuk aktif dalam publik afrika selatan dalam menyadarkan 

mereka tentang makna piala dunia 2010 bagi negara-bangsanya. Seperti yang 

diulas oleh azyumardi azra dalam sebuah artikel dengan judul “Quo 

                                                             
8
 Anderson,Connie.etc.Penerjemah Tim Kepik Ungu,2010.Afrika Gila Bola:Politik Sepat Bola 

Tuan Rumah Piala Dunia,Depok:PT.Kepik Ungu,hal,40-47. dari skripsi Fitri Kurnia Sari hal 6-7 

“Diplomasi public Afrika Selatan melalui Piala Dunia 2010” 

 
9
 Azyumardi Azra,2010,”Quo Vadis”Nasionalisme Afrika Selatan,Kompas 23 juni 2010. dari 

skripsi Fitri Kurnia Sari hal 7“Diplomasi public Afrika Selatan melalui Piala Dunia 2010” 
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Vadis”Nasionalisme Afrika Selatan yang muat di kompas, pada tanggal 23 juni 

2010. 

Beberapa penelitian terdahulu di atas masing-masing menguraikan topik 

yang berbeda mengenai piala dunia Mulai dari upaya afrika selatan untuk dapat 

menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010 tersebut. Juga tentang upaya memperkuat 

rasa nasionalisme antar sesama warga pasca Apartheid untuk menyadarkan 

mereka tetang arti pentingnya piala dunia ini diadakan di Afrika Selatan bagi 

negara-bangsanya. Oleh karena itu,penelitian ini lebih fokus untuk mengetahui 

bagaimana diplomasi publik di Afrika Selatan dalam Piala Dunia 2010, serta 

unsur apa saja yang menunjang diplomasi publik tersebut. 
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DIPLOMASI 

Melihat penelitian terdahulu dari skripsi 

Fitri Kurniasari tentang Diplomasi Publik 

Mengenai Upaya Afrika Selatan Untuk 

Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2010. 

( Untuk menghilangkan sentiment rasial ) 

 

Melihat penelitian terdahulu dari skripsi 

Rinda Choiriyah tentang Diplomasi Budaya 

mengenai Beasiswa Seni Budaya Indonesia 

( BSBI ) : Upaya Diplomasi Kebudayaan 

Meningkatkan Citra Indonesia Di Pasifik 

Barat Daya. 

Dari penelitian terdahulu diatas,saya mencoba 

menggunakan diplomasi budaya dalam penelitian 

saya,karena akan sangat membantu saya dalam 

penelitian yang saya ambil tanpa harus mengubah isi 

dari diplomasi budaya tersebut . 

Diplomasi budaya yang ada didalam penelitian saya 

cenderung kepada melakukan diplomasi melalui suatu 

kegiatan Olahraga yaitu SEA Games 2011 yang 

didalamnya terdapat suatu pengenalan seni budaya 

kepada para peserta SEA Games 2011,Seperti : 

Bahasa,Tempat,Kesenian Daerah,Obyek 

Wisata,Makanan Khas,Religi ( Keagamaan ),Adat 

Istiadat. 

Kemudian saya menggunakanDiplomasi Publik juga 

untuk membantu publikasi dalam pelaksanaan 

diplomasi budaya melalui ajang SEA Games 2011 di 

Palembang. 
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1.5 Landasan Konsep 

1.5.1 Konsep Diplomasi Budaya 

Diplomasi adalah suatu praktek negosiasi atau komunikasi yang dilakukan 

oleh perwakilan Negara. Menurut The Hamber’s Twentieth Century Dictionary, 

diplomasi adalah seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara-

negara, keahlian politik.
10

Pengertian pertama ini menekankan pada kegiatannya, 

sedangkan yang kedua meletakkan penekanan pada seni berundingnya. Menurut 

Sir Earnest Satow, dalam bukunya Guide To Diplomatic Practice memberikan 

karakterisasi diplomasi yang bagus meskipun tidak jelas dan kurang akurat. Ia 

mengatakan diplomasi adalah ”The Application Of Intelligence And Tact To 

Conduct Of Official Relation Between The Government Of Independent States” 

(penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara 

pemerintah negara-negara berdaulat).
11

 Menurut KM Panikkar dalam bukunya 

The Principal And Practice Of Diplomacy mengatakan diplomasi dalam 

hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan 

kepentingan suatu Negara dalam hubungannya dengan negara lain.
12

Menurut 

Svarlien telah mendefenisikan diplomasi sebagai seni dan ilmu perwakilan negara 

dan perundingan.
13

 Dalam dunia Diplomasi ada juga yang dikenal 

                                                             
10

http://www.indonesianembassy.org.uk/nnv_2003_02_20.html diunduh pada tanggal 1 oktober 

2010.diambil dari skripsi fitri kurnia sari hal 8 “Diplomasi public Afrika Selatan melalui Piala 

Dunia 2010”. 
11

 Sir Earnest SAtow,Aguide to Diplomatic practice,dalam sukawarsini Djelantik,2008.Diplomasi 

antara Teori dan Praktik,Yogyakarta:Graha Ilmu.Hal,4.diambil dari skripsi fitri kurnia sari hal 8 

“Diplomasi public Afrika Selatan melalui Piala Dunia 2010”. 
12

 Roy,SL,1991,Diplomacy,terjemahan Harwanto & Mirsawati,Jakarta:Rajawali 

press,hal.3.diambil dari skripsi fitri kurnia sari hal 8 “Diplomasi public Afrika Selatan melalui 

Piala Dunia 2010”. 
13

 ibid 

http://www.indonesianembassy.org.uk/nnv_2003_02_20.html
http://www.artikata.com/arti-347088-rasialisme.html.diambil


12 
 

 
 
 

dengandiplomasi public, diplomasi ini lebih kepada diplomasi yang dilakukan 

dengan cara soft power. 

Diplomasi Publik adalah Suatu kepentingan Negara melalui pemahaman, 

informasi, dan mempengaruhi pihak asing.  

Jay Wang melihat diplomasi publik sebagai konsep yang sifatnya multi 

dimensi dan mencakup tiga tujuan utama, yaitu: Mempromosikan tujuan dan 

kebijakan negara, bentuk komunikasi nilai dan sikap, serta sebagai sarana untuk 

meningkatkan pemahaman bersama dan mutual trust antara negara dan 

masyarakat. Mengacu pada tujuan tersebut, diplomasi publik menekankan pada 

pesan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai bentuk partisipasi,perlu 

dibangun strategi komunikasi dalam diplomasi publik, yaitu strategi komunikasi 

pemerintah untuk mengatur kekuatan-kekuatan di dalam seperti misalnya 

menggunakan kelompok –kelompok non-negara (MNC, NGO) dan strategi 

komunikasi di luar dengan kelompok sasaran public manca.
14

 

Diplomasi public sebagai alat komunikasi untuk mempromosikan tujuan 

suatu Negara dalam suatu event internasional yaitu Sea Games 2011. Namun 

dilihat dari rangkaian acara Sea Games 2011, ada diplomasi yang lebih menonjol 

yang dilakukan Indonesia yaitu Diplomasi Kebudayaan. Dimana diplomasi ini 

bersifat soft power dan menggunakan strategi kebudayaan seperti seni budaya 

yang ditampilkan pada saat pembukaan dan penutupan Sea Games 2011 untuk 

melakukan diplomasinya. 

                                                             
14

Diplomasi publik dalam politik luar negeri.Citra 

Hennida.http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Hennida_DIPLOMASI%20PUBLIK.pdf.diunduh 

tgl.11 November 2012 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Hennida_DIPLOMASI%20PUBLIK.pdf
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Diplomasi kebudayaan mengandung misi,isi dan makna yang 

universal,karena yang terkait tidak saja isi tetapi juga pendekatannya
15

. 

Menurut Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja : 

“Diplomasi kebudayaan merupakan suatu tahap perkembangan baru dalam sejarah 

diplomasi kita dengan mencoba untuk menambah suatu dimensi baru pada cara 

kita melakukan diplomasi dengan mempergunakan kekayaan pembendaharaan 

seni budaya sebagai sarana untuk melakukan diplomasi dalam arti seluas-

luasnya”.
16

 

Isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini menurut kuntjaraningrat adalah : 

1.Sistem Religi Dan upacara kegamaan 

2.Sistem Dan Organisasi Kemasyarakatan 

3.Sistem Pengetahuan 

4.Bahasa 

5.Kesenian 

6.Sistem Mata Pencaharian 

7.Sistem Teknologi Dan Peralatan 

Wujud kebudayaan ada 3 yaitu : 

1.Wujud kebudayaan sebagai satu kompleks dari ide-ide,gagasan,nilai-

nilai,norma-norma,peraturan,dan sebagainya. 

2.Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. 

                                                             
15

 A.Masyur Effendi,1993,Hukum Diplomatik Internasional,Surabaya:Usaha Nasional,hal 

134.diambil dari skripsi Rinda Choiriyah hal-8 
16

 Ibid,hal 135 
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3.Wujud benda-benda hasil karya manusia
17

. 

Kebudayaan dapat diartikan secara makro dan mikro,yaitu : 

Secara makro mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan system 

gagasan,tindakan,dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kemudian kebudayaan 

diartikan secara mikro,yakni yang biasanya termanifestasikan dalam 

pendidikan,kesenian,ilmu pengetahuan,dan olahraga.Dengan demikian diplomasi 

kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu Negara untuk memperjuangkan 

kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan,baik secara makro yang 

sesuai dengan cirri-ciri khas yang utama,misalnya propaganda dan lain-lain,yang 

dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan 

politik,ekonomi,ataupun militer.Beberapa literature menyebutnya dengan 

Propaganda.Adapun secara mikro seperti melalui pendidikan,kesenian,ilmu 

pengetahuan,dan olahraga
18

. 

Pelaku atau actor diplomasi kebudayaan adalah Pemerintah maupun 

lembaga non-pemerintah,individual maupun kolektif,atau setiap warga 

Negara.Oleh karena itu pola hubungan diplomasi kebudayaan antar bangsa bisa 

terjadi antara pemerintah-pemerintah,pemerintah-swasta,swasta-swasta,pribadi-

pribadi,pemerintah-pribadi,dan seterusnya.Kemudian sasaran utama diplomasi 

kebudayaan adalah pendapat umum,baik pada level nasional (dari suatu 

masyarakat Negara-Bangsa tertentu) maupun internasional,dengan harapan 

                                                             
17

 Ibid,hal 137 
18

 Tulus Warsito,Wahyuni Kartikasari,Diplomasi Kebudayaan,Yogyakarta,Ombak,2007,hal-3 
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pendapat umum tersebut dapat mempengaruhi para pengambil keputusan pada 

pemerintah atau organisasi internasional.
19
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 Ibid,Hal 3-4 
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Berdasarkan table di atas, ajang Sea Games 2011 yang berperan dalam 

melaksanakan kegiatan diplomasi budaya adalah pemerintah sekaligus masyarakat 

( Panitia dalam Sea Games 2011, sponsor, dll ). Pemerintah dan masyarakat dalam 

suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya memaksimalkan kekuatan 

nasional dengan strategi budaya melalui penyelenggaraan Sea Games 2011, agar 

pemerintah dan masyarakat internasional lebih jauh mengenal Indonesia dari 

berbagai bidang. 

 

 

                                                             
21

 Ibid,Hal 17 

Pemerintah 

( Negara – 

Negara Asean ) 

 

 

Pemerintah 

( Indonesia ) 

 

Kepentingan Nasional 

( Semakin mengenal 

budaya Negara A dan 

menghargai budaya 

Negara A ) 

Kepentingan Nasional 

( Menyebarkan 

informasi kebudayaan 

Kepada Negara B ) 

Kekuatan Nasional 

( Status Indonesia 

sebagai tuan rumah 

Sea Games 2011 ) 

 

Masyarakat B 

( Negara – 

Negara Asean ) 

 

Strategi Kebudayaan 

( Melalui Sea Games 

2011 ) Masyarakat 

A 

( Indonesia ) 
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Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan, Dan Sarana Diplomasi 

Kebudayaan. 

SITUASI BENTUK TUJUAN SARANA 

DAMAI -Eksebisi 

-Kompetisi 

-Pertukaran Misi 

-Negoisasi 

-Konferensi 

 

-Pengakuan 

-Hegemoni 

-Persahabatan 

-Penyesuaian 

-Pariwisata 

-Olahraga 

-Pendidikan 

-Perdagangan 

-Kesenian 

KRISIS -Propaganda 

-Pertukaran Missi 

-Negoisasi 

-Persuasi 

-Penyesuaian 

-Pengakuan 

-Ancaman 

-Politik 

-Mass Media 

-Diplomatik 

-Missi Tingkat 

Tinggi 

-Opini Publik 

KONFLIK -Terror 

-Penetrasi 

-Pertukaran Missi 

-Boikot 

-Negoisasi 

-Ancaman 

-Subversi 

-Persuasi 

-Pengakuan 

-Opini Publik 

-Perdagangan 

-Para Militer 

-Forum Resmi 

-Pihak Ketiga 

PERANG -Kompetisi 

-Terror 

-Penetrasi 

-Propaganda 

-Embargo 

-Boikot 

-Blockade 

 

-Dominasi 

-Hegemoni 

-Ancaman 

-Subversi 

-Pengakuan 

-Penaklukan 

-Militer 

-Para militer 

-Penyelundupan 

-Opini public 

-Perdagangan 

-Supply Barang 

Konsumtif ( 

termasuk senjata ) 

 

Keterangan: 

-Semakin negative hubungan antar dua ( atau lebih )  Negara-bangsa,maka 

semakin banyak/intensif bentuk diplomasi kebudayaan yang dipakai. 
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-Dalam pengertian awam/konvensional,diplomasi kebudayaan dikenal hanya pada 

waktu damai saja.
22

 

Dari table di atas dapat dilihat bahwa diplomasi budaya Indonesia melalui 

Sea Games 2011, menggunakan bentuk eksebisi melalui jalan damai dan dalam 

pelaksanaannya mempunyai tujuan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat 

internasional. 

1.5.1.1 Konsep Diplomasi Sport 

Barry Sanders dalam „ Sport as public diplomacy” melihat bahwa olahraga 

adalah media yang kuat dan besar untuk penyebaran informasi, reputasi, dan 

hubungan internasional yang adalah inti dari diplomasi publik. Besaran dari 

audiens global dan tingkat ketertarikan pada olahraga melebihi subjek lainnya 

termasuk dalam masalah politik. Sifat olahraga sendiri adalah mencari keunggulan 

dalam sebuah kompetisi. Olahraga juga menjadi kendaraan untuk menyebarkan 

pesan dan suatu strategi diplomasi publik melalui olahraga. 

Murray melihat bahwa diplomasi olahraga sendiri melibatkan aktivitas 

representatif dan diplomatis yang dilakukan oleh orang – orang olahraga ( 

misalnya pemain, pengurus organisasi atau asosiasi olahraga, atau penyelenggara 

acara olahraga hingga penonton dan penikmat olahraga sendiri ) sebagai 

perwakilan atau sesuai dengan pembuat kebijakan. Praktik ini difasilitasi oleh 

diplomasi tradisional dan menggunakan orang – orang dalam olahraga dan acara 

olahraga untuk membentuk dan menginformasikan suatu citra yang dapat diterima 

baik oleh masyarakat dan internasional, untuk membentuk persepsi yang kondusif 

                                                             
22

 Ibid,hal 31 
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dalam mendukung tujuan luar negeri pemerintah terkait. Murray melihat terdapat 

enam alasan yang menyebabkan olahraga diakui dalam diplomasi. Pertama 

perubahan lingkungan internasional yang memaksa diplomasi untuk beradaptasi 

dan bereksperimen, kedua karena olahraga dan organisasi olahraga semakin 

meningkat daya tarik dan pengikutnya, ketiga masyarakat yang sudah lelah 

dengan kekerasan perang lebih memilih parade soft power, keempat olahraga 

telah menjadi bagian dari kehidupan modern dan memiliki penonton yang 

berskala global dalam media, kelimaolahraga memiliki nilai representasi bagus 

bagi suatu negara, keenam antara olahraga dan diplomasi memang telah semakin 

terafiliasi dengan adanya globalisasi. Terakhir, diplomasi olahraga ini menjadi 

cara halus untuk menunjukan perubahan kebijakan luar negeri.antara negara yang 

saling mengucilkan.
23

 

 

1.5.2  Konsep State Branding 

Menurut Alina Wheelerdalam bukunya yang berjudul “ Designing Brand 

Identity : A Complete Guide To Creating, Building, Maintaining  Strong Brands ( 

John Wiley & Sons, Inc) adalah sebagai berikut. 

 

Brand 

Sebuah janji, sebuah ide besar, dan sebuah ekspetasi yang ada di setiap 

pikiran konsumen tentang sebuah produk, jasa, atau perusahaan. 

 

                                                             
23Sumber bacaan : http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20320751-S-Raisa%20Muthmaina.pdf 
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Branding 

Sebuah hubungan emosional yang bisa membuat konsumen jatuh cinta 

dengan suatu brand, sehingga para konsumen yakin, menimbulkan suatu 

loyalitas, membelinya, dan percaya akan kualitasnya. 

 

Dengan adanya branding dan pembuatan brand identity yang baik bagi 

Sea Games 2011 di Palembang, diharapkan masyarakat indonesia dapat ikut serta 

mensukseskan dan ikut serta dalam antusiasme mewujudkan mimpi bangsa 

indonesia untuk kembali menjadi yang nomer satu di Asia tenggara dalam bidang 

olahraga dan tidak ada lagi pengakuan budaya dari negara lain.
24

 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, harus ditentukan ruang lingkup penelitian,agar 

pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat. Tujuan diadakan 

pembatasan masalah dengan menentukan ruang lingkupnya adalah membatasi 

masalah agar dalam pembahasan nanti tidak keluar dari jalur dan kerangka 

masalah yang ditentukan. 

A. Batasan Materi 

Batasan materi menunjukan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan 

kawasan dan gejala atau daerah studi.Adapun batasan materi dari penelitian ini 

                                                             
24Konsep desain. http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2010-2-00186-DS%20BAB%204.pdf.diunduh 
tgl.28 april 2014 

http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2010-2-00186-DS%20BAB%204.pdf.diunduh
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adalah penulis akan mengulas mengenai bagaimana upaya-upaya diplomasi 

budaya yang dilakukan Indonesia melalui SEA Games 2011.  

 

B. Batasan Waktu 

Batasan waktu adalah rentang waktu ( durasi ) terjadinya suatu peristiwa 

atau objek yang dianalisis. Dalam penulisan ini penulis ingin memberikan batasan 

waktu pada tahun 2011. Ini dilakukan dengan dasar bahwa pada tahun 2011 

Indonesia melakukan upaya-upaya diplomasi budaya sebagai tuan rumah 

penyelenggara SEA Games 2011. 

Selain itu penulis juga mengupas masalah-masalah yang bersifat tinjauan 

historis untuk melengkapi dan menjelaskan uraian yang di maksud dengan 

pertimbangan selama itu masih mempunyai korelasi dan relevansi dengan 

permasalahan yang diangkat. 

1.6.2 Jenis penelitian 

Dalam penilitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif, 

karena dilihat dari unit analisanya berada tingkat yang lebih rendah dari pada unit 

explanasinya karena diplomasi budaya Indonesia di kategorikan sebagai Negara, 

sedangkan SEA Games 2011 di kategorikan sebagai system internasional.Karena 

unit analisanya lebih rendah dari unit explanasinya maka analisa dari penelitian 

ini akan bersifat induksionis. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam bagaimana 

diplomasi budaya Indonesia melalui SEA Games 2011 di Palembang, maka 
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penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif 

adalah langkah-langkah melakukan interprestasi terhadap fenomena yang ada 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan kemudian dianalisa lebih jauh 

mengenai hubungan SEA Games 2011 dengan Diplomasi Budaya Indonesia. 

Setelah data-data yang diperlukan dikumpulkan, kemudian dilaksanakan 

pengolahan data dan analisa data yang menyangkut kegiatan reduksi, penyajian 

data dan menarik kesimpulan.Langkah melakukan reduksi data meliputi kegiatan 

memilih data yang relevan dengan tujuan tema penelitian, kemudian 

menyederhanakan data tanpa mengurangi maknanya atau membuang data yang 

sekiranya memang dibutuhkan.Data yang terpilih kemudian dipahami dan 

dijelaskan melalui pemahaman intelektual yang logis. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi 

pustaka dan melalui obyek penelitian terhadap obyek penelitian,yang kemudian 

lebih disempurnakan dengan pengumpulan data-data dari berbagai sumber yang 

dipercaya.Hal ini dilakukan untuk lebih mengakuratkan data yang diperoleh 

dalam penelitian nantinya.Dan juga ada beberapa sumber yang bersifat sekunder 

diperoleh dari studi pustaka seperti : Situs Internet,Surat Kabar, Majalah, dan 

Artikel.   

 

 

 

 



23 
 

 
 
 

1.7 Argumen Dasar 

Diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia melalui Event olahraga 

yang dikemas dalam ajang SEA Games 2011, dengan tujuan Indonesia 

memperkenalkan seni budaya yang dimiliki Indonesia kepada seluruh peserta 

yang mengikuti acara SEA Games 2011 khususnya Negara-negara yang masuk 

dalam Asia Tenggara, agar mendapat pengakuan dan tidak ada lagi klaim budaya 

yang terjadi. Dilihat dari jalannya diplomasi budaya yang dilakukan memiliki 

keterkaitan antara diplomasi publik yang terdapat dalam multi-track diplomasi 

dengan diplomasi sport, dimana untuk melakukan branding suatu negara dapat 

menggunakan media olahraga sebagai sarana pendukung diplomasi budaya.  
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