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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Invansi Indonesia pada tahun I975 dilatar belakangi dengan pemberontakan 

Timor Leste yang berhasil menggulingkan kekuasaan Portugis. Pada awalnya 

Indonesia siap untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste, namun hal tersebut tidak 

berlangsung lama. Keputusan Pemerintah Indonesia berubah menjadi memasukan 

Timor Leste menjadi provinsi yang kedua puluh tujuh. Ketakutan bahwa adanya 

indikasi Timor Leste akan  menjadi Negara yang berprinsip bertentangan dengan 

Indonesia. Pada saat itu Pemerintah Indonesia berharap bahwa Portugis mau 

menyetujui rencana Jakarta mengakuisisi Timor Timur, namun pada pertengahan 

tahun 1975 Portugis menentukan dan mendukung Timor Timur untuk menentukan 

nasibnya sendiri. 
1
 

 Presiden Suharto masih memiliki kebimbangan tentang reaksi barat dan akan 

memakan waktu untuk mendapatkan anti Fretelin dan kelompok – kelompok yang 

mendukung untuk integrasi. Pada hari sebelum invasi, Presiden AS Gerald R. Ford 

dan Kissinger bertemu dengan Presiden Soeharto. Amerika Serikat telah mengalami 

kemunduran yang disebabkan kehancurannya di Vietnam, pada saat itu Indonesia 

dianggap sebagai sekutu paling penting di wilayah tersebut. Kepentingan nasional AS 

"harus berada di sisi Indonesia," kata Ford. Menurut dokumen dideklasifikasi yang 

dirilis oleh National Security Archive (NSA) pada bulan Desember 2001, mereka 

memberi lampu hijau untuk invasi. Dalam menanggapi Suharto mengatakan, "Kami 

ingin pengertian anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan cepat atau 

                                                 
1
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drastis (di Timor Timur)," Ford menjawab, "Kami akan memahami dan tidak 

menekan qnda dalam masalah ini. Kami memahami masalah dan niat yang anda 

miliki. " Kissinger setuju, meskipun ia memiliki kekhawatiran bahwa penggunaan 

senjata buatan Amerika serikat pada invasi tersebut akan terekspose publik, AS juga 

berharap invasi akan relatif cepat dan tidak melibatkan resistensi yang berlarut-larut. 

"Adalah penting bahwa apa pun yang Anda lakukan berhasil dengan cepat," kata 

Kissinger ke Soeharto. 
2
 

 Balibo Five adalah sebutan untuk lima jurnalis Australia yang sedang bertugas 

untuk meliput kejadian di Timor Leste tepatnya di Balibo, dimana mereka tewas pada 

tanggal 16 Oktober 1975 sebelum Indonesia mengivansi Timor Leste.
3
 Mereka yang 

tewas dalam insiden Balibo tersebut adalah Greg Shackleton ( 29 ), Tony Stewart ( 21 

), , Gary Cunningham ( 27 ), Brian Peters ( 24 ) , dan Malcolm Rennie ( 29 ).
4
 

 Pihak Australia mengatakan bahwa lima jurnalis tersebut sengaja dihilangkan 

nyawanya oleh tentara Indonesia untuk menutupi serangan Indonesia yang sudah 

lebih awal terjadi. Hal ini berbeda dengan pernyataan pemerintah Indonesia yang 

mengatakan bahwa kelima jurnalis tersebut tewas terjebak dalam baku tembak antara 

tentara Indonesia dan gerilyawan Fretelin.
5
 Hingga saat ini masalah Balibo terus 

diperdebatkan karena antara dua negara Australia dan Indonesia belum ada titik temu. 

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, menyatakan bahwa tentara Indonesia 

menyiksa dan membunuh lima wartawan asing atau dikenal dengan ”Balibo Five”. 
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Kelima wartawan itu tewas tahun 1975 saat meliput masuknya Indonesia ke Timor 

Timur. 

Ramos Horta mengatakan, dia memeriksa kematian kelima wartawan itu tidak 

lama setelah mereka tewas di batas kota Balibo. ”Mereka tidak hanya dieksekusi. Dari 

yang saya ingat saat itu, salah satunya disiksa secara sangat brutal,” kata Ramos Horta 

saat penayangan perdana film Balibo di Melbourne, Australia. 

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa kelima wartawan itu tewas 

tanpa sengaja di tengah baku tembak antara tentara dan kelompok Fretilin. Versi ini 

telah diterima Pemerintah Australia. Ramos Horta sendiri ketika itu adalah pemimpin 

Fretilin dan menjadi tokoh sentral dalam film Balibo.
6
 

Balibo adalah film pertama yang dibuat di Timor Leste, yang mengungkapkan 

kasus tewasnya lima wartawan Australia di masa invasi tentara Indonesia di Timor 

Timur tahun 1975. Adegan awal film ini memuat tulisan “ based on true story ” . 

Dikatakan dalam film tersebut bahwa kelima wartawan itu tewas karena dibunuh oleh 

tentara Indonesia. Hal mana bertentangan dengan apa yang secara resmi telah 

diungkapkan pihak otorita Indonesia dan Australia.
7
  

Ramos Horta menambahkan, film itu ”hampir 100 persen” akurat, tetapi  

pembuat film tidak bisa menyampaikan horor dari penyiksaan dan pembunuhan itu 

karena akan terlalu mengerikan untuk dikonsumsi penonton. Para pembuat film 

Balibo berharap bahwa film itu akan mendorong Australia untuk bertindak.
8
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Banyak terdapat adegan yang kontroversial dalam film ini yang dimana jika 

tidak memiliki penyelesaian atau sikap yang tepat maka tidak dipungkiri akan 

memiliki dampak yang negatif bagi hubungan Indonesia dan Australia. Mengingat 

bahwa belum selesainya kasus tewasnya lima jurnalis Australia di Balibo ini, maka 

dengan hadirnya film tersebut dapat memperkeruh atau membuka luka lama. Skripsi 

ini berusaha menjawab isu yang lebih krusial yaitu bagaimana film Balibo ini 

berdampak terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia 

  

 Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul : 

DAMPAK PENAYANGAN FILM BALIBO TERHADAP HUBUNGAN 

BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA PADA TAHUN 2009 – 2012 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas telah dijelaskan bahwa penayangan film Balibo 

telah memiliki pengaruh yang kontroversial terhadap hubungan diplomatik Indonesia 

dan Australia. Dimana film tersebut membuka luka lama yang dapat menyebabkan 

hubungan antar negara ini sempat memanas kembali dikarenakan kasus yang belum 

terselesaikan secara hukum. Sehubungan dengan hal diatas maka penulis menemukan 

permasalahan yaitu “ Bagaimana dampak penayangan film Balibo terhadap hubungan 

bilateral Indonesia dan Australia “. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini dibutuhkan pembatasan masalah agar masalah yang 

diteliti tidak meluas sehingga pembahasan masalah dapat lebih terarah dan tidak 

menyimpang , oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis hanya menjelaskan 
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dampak film Balibo terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada tahun 

2009 hingga tahun 2012, bukan tertuju pada kasus konflik Indonesia dan Timor Timur 

pada saat itu. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

 Sebelumnya, Nina Nurruwaida Anggita Pradani
9
 melakukan penelitian yang 

membahas film My Name is Khan untuk menggambarkan konflik politik global 

dalam peradaban Hindu, Islam dan dunia barat. Menurutnya sejak kejadian 11 

September 2001 banyak terjadi konflik, diskriminasi serta rasisme kepada umat Islam 

yang sudah dicap sebagai terorisme, dalam film My Name is Khan tersebut digunakan 

utuk menggalang dukungan bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan 

kekerasan dan terorisme, film tersebut juga memberikan pesan mengenai tolerabsi 

beragama dan hubungan baik antara orang India dan warga kulit hitam Amerika
10

 

 Majalah Tempo edisi 7 – 13 Desember 2009 memberitakan tentang Balibo : 

Antara Film dan Realita yang ditulis oleh wartawan Tempo bernama Kurie Suditomo, 

Wahyu Dhyatmika, Nieke Indrietta, Martha Warta Silaban, Sutarto, dan Suryani Ika 

Sari dimana larangan pemutaran film Balibo menyegarkan ingatan tentang tewasnya 

lima wartawan asing Timor Timur pada tahun 1975. Seorang saksi pelaku, menilai 

unsur dramatisasi tkak terelakkan dalam sebuah film fiksi memberikan imaji visual 

akan militer yang brutal.
11

 

                                                 
9
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 Perbedaan skripsi yang dibuat peneliti dengan penelitan yang dilakukan Nina 

Nurruwaida adalah perbedaan topik permasalahan walaupun sama mengangkan 

sebuah penilitian yang berasal dari film, namun film My Name is Khan lebih condong 

ke arah perdamaian sedangkan film Balibo lebih controversial yang dapat 

menimbulkan permasalahan baru dan mnenguak kembali luka lama yang dapat 

mengganggu hubungan antara Indonesia dan Australia. 

 Sedangkan perbedaan antara majalah Tempo edisi khusus Balibo dan skripsi 

peneliti adalah di focus permasalahan, majalah Tempo berfokus dalam mengapa film 

Balibo dilarang ditayangkan di Indonesia dan kebenaran antara realita dan film, 

sedangkan peneliti lebih memfokusan pada dampak penayangan film Balibo tersebut 

dengan hubungan diplomatic antara Indonesia dan Australia. 

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Tujuan penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka 

yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana dampak penayangan film Balibo terhadap hubungan bilateral 

antara Indonesia dan Australia  

    1.5.2 Kegunaan penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan atau bahan 

informasi untuk pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan bagi 

pihak terkait. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau 

informasi tambahan bagi pihak lain yang melakukan penelitian yang 

memiliki kajian dan permasalahan yang sama. 

c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat 

menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sebagai hasil pengamatan 

serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku 

kuliah. 

 

Teori dan Konsep 

1.6.1 Konsep Hubungan Bilateral 

 Bilateralisme mengacu pada hubungan politik, ekonomi, dan budaya yang 

melibatkan dua negara di dalamnya
12

. Hubungan bilateral merupakan hubungan yang 

terjalin antara dua negara yang memiliki hubungan yang timbal balik untuk 

membangun kemitraan yang kuat dan menciptakan suatu persahabatan. Hal ini 

bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional baik dari segi ekonomi, sosial, dan 

politik. Hubungan bilateral terjadi karena adanya faktor kepentingan yang saling 

menguntungkan antar negara
13

. 

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan 

timbal balik antara dua pihak yang terlibat, juga meliputi adanya aktor utama dalam 

pelaksanaan hubungan bilateral ini adalah “negara” (state actors)
14

. 

                                                 
12

 Sukawarsihi Djelantik 2008. Diplomasi antara Teori dan Praktek, Yogyakarta:Graha ilmu hal 
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Menurut Kusumohamidjojo tentang konsep hubungan bilateral adalah Suatu 

bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdeketan secara geografis ataupun 

yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian 

dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.  

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya 

beberapa kesepahaman antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana 

mereka mengabdi pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk 

menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional 

yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang 

dirumuskan oleh elit suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan 

Olton bahwa : 

Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya 

tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingannasional 

merupakan unsure yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan 

negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer,dan kesejahteraan 

ekonomi.  

  Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan 

konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa “hubungan bilateral 

adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi 

atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)”.  

Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama dibidang ideology, 

politik, ekonomi, hokum, keamanan. Namun dalam penulisan ini yang akan dibahas 

adalah hubungan bilateral yang difokuskan pada kerjasama ekonomi. Adapun 
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menurut Holsty dan Azhary tentang Variabel-Variabel yang harus diperhitungkan 

dalam kerjasama bilateral adalah : 

1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara. 

2. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai 

tujuan. 

3. Kredibilitas ancaman serta gangguan. 

4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan 

5. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan. 

Hubungan bilateral mengandung dua unsure pemaknaan, yakni: konflik dan 

kerjasama. Antara keduanya memiliki arti yang saling bergantian tergantung dari 

konssep apa yang ditawaarkan antaara kedua negara menurut motivasi-motivasi 

internal dan opini yang melingkupinya. Setiap terbinanya hubungan bilateral yang 

diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi 

permasalahan diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa: 

Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan 

masalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-kondisi 

di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara 

yang terlibat… Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi  dan politik domestik 

tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap system internasional 

sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama.  
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  Selanjutnya dalam konsepsi ideal pengambilan keputusan politik luar negeri 

senatiasa memperhatikan nilai-nilai ideal, yaitu membentuk system yang lebih 

menawarkan pola dan tata cara hidup politik dalam arti yang seluas-luasnya, bebas 

dari kekurangan materil serta bebas untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat 

kemanusiaan. Dalam kaitannya dengan rationality and foreign policy, bahwa 

perwujudan atau penentu sasaran, obyek atau mitra hubungan merupakan pillihan 

yang rasional dengan memperhitungkan sirkumstansi internasional dan kondisi 

domestik demi meminimalisasi kerugian politik serta mempertahankan posisi politik 

dipentas internasional. Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dari 

efisiensi dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun sisi lain yang dapat ditimbulkan dari 

adanya hubungan bilateral adalah bias jadi mengandung makna konflik dan 

kerjasama.
15

 

1.6.2 Teori Komunikasi Massa 

 
Komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan, ide, atau 

informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna 

mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. 

Komunikasi Massa adalah (ringkasan dari) komunikasi melalui media massa 

(communicating with media), atau komunikasi kepada banyak orang (massa) dengan 

menggunakan sarana media. Media massa sendiri ringkasan dari media atau sarana 

komunikasi massa 

Massa sendiri artinya “orang banyak” atau “sekumpulan orang” –kelompok, 

kerumunan, publik. 
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 Portal Hubungan Internasional, 22 Desember 2011.  Konsep Hubungan Bilateral dlm: 

http://www.portal-hi.net/index.php/teori-teori-realisme/72-konsep-hubungan-bilateral diakses: 04 

Februari 2012, 20.32 
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McQuail menyebut ciri utama komunikasi massa dari segi:  

1. Sumber : bukan satu orang, tapi organisasi formal, “sender”-nya seringkali 

merupakan komunikator profesional. 

2. Pesan : beragam, dapat diperkirakan, dan diproses, distandarisasi, dan selalu 

diperbanyak; merupakan produk dan komoditi yang bernilai tukar. 

3. Hubungan pengirim-penerima bersifat satu arah, impersonal, bahkan mungkin 

selali sering bersifat non-moral dan kalkulatif. 

4. Penerima merupakan bagian dari khalayak luas. 

5. Mencakup kontak secara serentak antara satu pengirim dengan banyak 

penerima 

 

McQuail tentang Media:  

1. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri 

lain. 

2. Sumber kekuatan –alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat. 

3. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat 

4. Wahana pengembangan kebudayaan –tatacara, mode, gaya hidup, dan norma. 

5. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat.
16

 

 

 Efek Komunikasi Masa 

Berdasarkan teorinya, efek komunikasi masa dibedakan menjadi tiga macam efek, 

yaitu efek terhadap individu, masyarakat, dan kebudayaan. 

                                                 
16

 Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta, 1987 

dikutip dlm: http://id.shvoong.com/social-sciences/1877099-definisi-komunikasi-massa/ tgl 27 
– 01 – 2013 pkl 22:08 
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Efek komunikasi masa terhadap individu 

Menurut Steven A. Chafee, komunikasi masa memiliki efek-efek berikut terhadap 

individu: 

1. Efek ekonomis: menyediakan pekerjaan, menggerakkan ekonomi (contoh: 

dengan adanya industri media massa membuka lowongan pekerjaan) 

2. Efek sosial: menunjukkan status (contoh: seseorang kadang-kadang dinilai 

dari media massa yang ia baca, seperti surat kabar pos kota memiliki pembaca 

berbeda dibandingkan dengan pembaca surat kabar lainnya) 

3. Efek penjadwalan kegiatan 

4. Efek penyaluran/ penghilang perasaan 

5. Efek perasaan terhadap jenis media 

Menurut Kappler (1960) komunikasi masa juga memiliki efek: 

1. konversi, yaitu menyebabkan perubahan yang diinginkan dan perubahan yang 

tidak diinginkan. 

2. memperlancar atau malah mencegah perubahan 

3. memperkuat keadaan (nilai, norma, dan ideologi) yang ada.
17

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Littlejohn, Stephen W. Theories of Human Communication. Seventh edition. Dikutip dlm: 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_massa) pada tanggal  27 – 01- 2013 pkl 11:57 
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1.6.3 Konsep Film 

Film menjadi sebuah bentuk komunikasi massa yaitu sebagai salah satu media 

strategis dimana penikmat film hanya bersifat pasif untuk menikmati tontonannya. 

Kekuatan dan kemampuan film untuk menjangkau banyak segmentasi sosial, 

kemudian membuat para ahli memandang bahwa film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya. Akan tetapi, tidak demikian halnya pada kalangan 

akademis. Pada film-film tertentu, akademisi merasa perlu untuk mengkaji, dan 

memakai film secara aktif. 

Berkaitan dengan film sebagai satu instrumen komunikasi, para ahli 

komunikasi berpendapat bahwa komunikasi massa merupakan komunikasi melalui 

media massa seperti : surat kabar, majalah, radio dan film. Film sebagai salah satu 

media dalam komunukasi massa, memiliki sejarah yang panjang dalam kajian para 

ahli komunikasi, khususnya terkait dengan kehidupan masyarakat. 

Dikemukakan oleh Graeme Turner bahwa film tidak hanya mencerminkan 

atau bahkan merekam realitas, seperti medium representasi yang lain, tetapi film 

mengkonstruksi dan menghadirkan kembali gambaran dari realitas melalui kode-kode, 

konvensi-konvensi mitos dan ideologi-ideologi dari kebudayaannya sebagaimana cara 

praktik signifikan dari medium.
18

 Fim Balibo Five merupakan salah satu film yang 

menggambarkan realitas ke dalam bentuk layar. Film ini termasuk film dokumenter, 

sebab film ini menyajikan realita kejadian terbunuhnya 5 waratawan 

berkewarganegaraan Australia. Tidak hanya itu film Balibo Five ini juga mampu 

                                                 
18

 Zein Mufarih Mukhtaf, Rasialisme Militer Amerika Serikat dalam Sebuah Kontruksi Sinema, 
Sebuah Representasi Atas Sentimen Rasial dalam Film Platoon, 2007. IKON: Jurnal 
Komunikasi. Hal. 87.  (Dikutip dari Sub Bab Landasan Teori pada skripsi Nina Nurruwaida 
Anggita Pradani. Hal. 12) 
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menghadirkan kembali gambaran dari realitas melalui fenomena-fenomena dan 

gambaran kebudayaan Timor Timur pada saat itu. 

Film menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, komedi, dan sajian teknis 

lainnya kepada masyarakat secara umum.
19

 Dalam prespektif Marxian, film sebagai 

institusi sosial dianggap memiliki aspek ekonomi sekaligus ideologis.
20

 Oleh karena 

itu, meskipun pada awalnya film dikatan sebagai media yang merekam realitas, akan 

tetapi film masih dan selalu mempertimbangkan aspek ekonomi, dan untuk memenuhi 

aspek ekonomi ini, maka film akan diciptakan sesuai dengan yang diinginkan oleh 

khlayak atau dengan kata lain yang “diamini” oleh banyak orang. Di dalam film 

Balibo Five selain diangkat dari kisah nyata penonton akan disajikan berbagai adegan 

yang menegangkan, serta aksi pertempuran yang dibuat sesuai / mirip dengan 

kejadian saat itu yang membuat khalayak semakin penasaran untuk menonton film ini. 

1.6.4 Teknik Propaganda  

1.  Name Calling, teknik memberikan label buruk pada sesuatu 

gagasan/orang/lembaga supaya sasaran tidak menyukai atau menolaknya. 

2.  Glittering Generality, teknik menghubungkan sesuatu dengan ‘kata yang baik’ 

dipakai untuk membuat sasaran menerima dan menyetujui sesuatu tanpa 

memeriksa bukti-bukti. 

3.  Transfer, teknik membawa otoritas, dukungan, gengsi dari sesuatu yang dihargai 

dan disanjung kepada sesuatu yang lain agar sesuatu yang lain itu lebih dapat 

diterima. 

                                                 
19

 Denis McQuail. Op.cit. Hal. 13. (Dikutip dari Sub Bab Landasan Teori pada skripsi Nina 
Nurruwaida Anggita Pradani. Hal. 13) 
20

 Zein Mufarrih Mukhtaf, Op.cit. hal. 91. (Dikutip dari Sub Bab Landasan Teori pada skripsi 
Nina Nurruwaida Anggita Pradani. Hal. 13) 
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4. Testimoni (kesaksian), teknik memberi kesempatan pada orang-orang yang 

mengagumi atau membenci untuk mengatakan bahwa sebuah gagasan atau 

program atau produk atau seseorang itu baik atau buruk. 

5.  Plain Folks, teknik propaganda yang dipakai pembicara propaganda dalam upaya 

meyakinkan sasaran bahwa dia dan gagasan-gagasannya adalah bagus karena 

mereka adalah bagian dari ‘rakyat’. 

6.  Card Staking, meliputi pemilihan dan pemanfaatan fakta atau kebohongan, 

ilustrasi atau penyimpangan, dan pernyataan-pernyataan logis atau tidak logis 

untuk memberikan kasus terbaik atau terburuk pada suatu gagasan, program, 

orang, atau produk. Teknik ini memilih argument atau bukti yang mendukung 

sebuah posisi dan mengabaikan hal-hal yang mendukung posisi itu. Argument-

argumen yang dipilih bisa benar atau salah. 

7.  Bandwagon, teknik ini digunakan dalam rangka meyakinkan kepada sasaran 

bahwa semua anggota suatu kelompok (di mana sasaran menjadi anggotanya) 

menerima programnya, dan oleh karena itu sasaran harus mengikuti kelompok dan 

segera menggabungkan diri pada kelompok.
21

 

1.6.5 Multi-track Diplomacy 

Multi-Track Diplomacy adalah cara konseptual untuk melihat proses 

perdamaian internasional sebagai sistem hidup.  Hal ini terlihat pada kegiatan yang 

saling berhubungan, individu, lembaga, dan komunitas yang beroperasi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan bersama: dunia yang damai. 

 

                                                 
21 Alfred McClung Lee & Alizabeth Briant Lee, The Fine Art of Prapaganda, 1939 dikutip dlm: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Propaganda 28 – 01- 2013 pkl 12:05 
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Sejarah Multi-track Diplomacy 

Multi-Track Diplomasi merupakan perluasan dari "Jalur satu, jalur dua" 

paradigma yang telah mendefinisikan bidang resolusi konflik selama dekade terakhir. 

Jalur satu diplomasi adalah pemerintah diplomasi resmi dimana komunikasi dan 

interaksi antara pemerintah. Jalur dua diplomasi adalah interaksi tidak resmi dan 

intervensi dari aktor non-negara. 

 

Penemuan Multi-track Diplomacy 

Sistem multi-track berasal karena inefisiensi mediasi pemerintah murni. Selain 

itu, peningkatan konflik intra (konflik dalam negara) pada 1990-an menegaskan 

bahwa "Jalur Satu Diplomasi" bukanlah metode yang efektif untuk mengamankan 

kerjasama internasional atau menyelesaikan konflik. Sebaliknya, perlu ada 

pendekatan yang lebih interpersonal dalam selain mediasi pemerintah. Untuk alasan 

itu, mantan diplomat Joseph Montville diciptakan "Track Dua Diplomasi" dalam 

rangka untuk melibatkan warga negara dengan keragaman dan keterampilan dalam 

proses mediasi 

Namun, Dr Louise Diamond, pendiri IMTD, diakui bahwa kegiatan jalur dua 

di bawah satu label tidak menangkap kompleksitas atau luasnya diplomasi resmi. 

Oleh karena itu, ia menciptakan istilah "multi-track diplomacy," dalam rangka untuk 

menggabungkan semua aspek mediasi dari pekerjaan tanah-tingkat warga swasta 

sampai pertemuan tingkat kepala negara. Multi-Track Diplomacy memanfaatkan 

semua lapisan masyarakat untuk menentukan kebutuhan dan memfasilitasi 

komunikasi antara semua lapisan masyarakat. 
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Duta Besar John McDonald menambahkan "jalur" dengan memperluas Jalur 

Dua Diplomasi menjadi empat jalur yang terpisah: profesional resolusi konflik, bisnis, 

warga negara swasta, dan media. 

 

Pada tahun 1991, Dr Diamond dan Duta McDonald memperluas jumlah jalur 

ke sembilan. Mereka menambahkan empat jalurbaru: agama, aktivis, penelitian, 

pelatihan, dan pendidikan, dan filantropi. jalur dua sampai sembilan membantu 

mempersiapkan lingkungan yang akan menyambut perubahan positif yang dilakukan 

oleh jalur satu atau pemerintah. Pada saat yang sama, mereka dapat memastikan 

bahwa keputusan pemerintah dilaksanakan dan diterapkan dengan benar. Ini fertilisasi 

silang dari sektor resmi dan non-pemerintah masyarakat memungkinkan perubahan 

terjadi 

 

Sembilan Jalur dalam Sistem Multi-Track: 

Track 1 - Pemerintah, atau melalui Diplomasi Perdamaian. Ini adalah dunia 

diplomasi resmi, kebijakan, dan perdamaian seperti yang diungkapkan melalui aspek 

formal dari proses pemerintahan. 

Track 2 - nonpemerintah / profesional, atau Perdamaian melalui Resolusi Konflik. Ini 

adalah dunia tindakan nonpemerintah profesional mencoba untuk menganalisis, 

mencegah, mengatasi, dan mengelola konflik internasional oleh aktor non-negara. 

Track 3 - Bisnis, atau Perdamaian melalui Commercial. Ini adalah bidang bisnis dan 

dampaknya aktual dan potensial pada perdamaian melalui penyediaan peluang 

ekonomi, persahabatan internasional dan pemahaman, saluran informal komunikasi, 

dan dukungan untuk kegiatan perdamaian lainnya. 
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Track 4 – Penduduk atau Swasta, atau Perdamaian melalui Keterlibatan Pribadi. Ini 

termasuk berbagai cara yang warga negara terlibat dalam kegiatan perdamaian dan 

pembangunan melalui diplomasi warga negara, program pertukaran, organisasi 

sukarela swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok minat khusus. 

Track 5 - Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan, atau perdamaian melalui Belajar. 

Trek ini mencakup tiga dunia terkait: penelitian, seperti yang terhubung ke program 

universitas, dan minat khusus pusat penelitian, pelatihan program yang berusaha 

untuk memberikan pelatihan dalam keterampilan praktisi seperti negosiasi, mediasi, 

resolusi konflik, dan pihak ketiga fasilitasi, dan pendidikan, termasuk melalui 

program PhD yang mencakup berbagai aspek studi global atau lintas-budaya, studi 

perdamaian dan ketertiban dunia, dan analisis konflik, manajemen, dan resolusi. 

Track 6 - Aktivisme, atau Perdamaian melalui Advokasi. Trek ini meliputi bidang 

perdamaian dan aktivisme lingkungan pada isu-isu seperti perlucutan senjata, hak 

asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, dan advokasi kelompok minat khusus, 

mengenai kebijakan pemerintah tertentu. 

Track 7 - Agama, atau Perdamaian melalui Iman dalam tindakan. Ini mengkaji 

keyakinan dan perdamaian berorientasi tindakan komunitas spiritual dan agama dan 

moralitas seperti berbasis gerakan seperti pasifisme, perlindungan, dan antikekerasan. 

Track 8 - Pendanaan, atau Perdamaian melalui Menyediakan Sumber Daya. Hal ini 

mengacu pada dana masyarakat tersebut yayasan dan dermawan individu yang 

menyediakan dukungan keuangan bagi banyak kegiatan yang dilakukan oleh trek 

lainnya. 



 19

Track 9 - Komunikasi dan Media, atau Perdamaian melalui informasi. Ini adalah 

ranah suara rakyat: bagaimana opini publik akan dibentuk dan diungkapkan oleh 

media-cetak, film, radio, video, sistem elektronik, seni.
22

 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode deskripsi analatik dan jenis penelitian 

library research, Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, 

yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan sobjek yang 

diteliti secara tepat. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian deskriptif 

juga banyak di lakukan oleh para penelitian karena dua alasan. Pertama, dari 

pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian di lakukan 

dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan 

variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku 

manusia. Penelitian deskriptif selain bertujuan menggambarkan secara cermat 

karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, penelitian deskriptif juga 

focus pada pertanyaan dasar “ bagaimana “ dengan berusaha menyampaikan fakta – 

fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak penting seperti 

dalam penelitian eksplorasi. 

Penelitian dengan library research ini dilakukan dengan alasan untuk 

mempelajari secara intensif tentang bagaimana dampak penayangan film Balibo 

terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Analisa dilakukan 

dengan menggunakan alat analisa realisme media,  konsep film dan Agenda Setting 

Theory untuk menjelaskan bagaimana film Balibo mempengaruhi pemikiran 

masyarakat dan membentuk pendapat bahkan tindakan. Di samping itu, penulis 

                                                 
22

 Dr. Louise Diamond and Ambassador John McDonald, Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach 

to Peace, Kumarian Press, 1996 dikutip dlm: http://imtd.server295.com/?page_id=119 pada tanggal 28-

01-2013 pkl 10:40 
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menggunakan konsep hubungan bilateral untuk meninjau dampak yang disebabkan 

oleh film Balibo terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia.  

 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Data – 

data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, 

artikel, surat kabar dan situs – situs internet akan di eksplorasi sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat . jenis penelitian seperti ini mendukung penulis untuk 

melakukan penelitian secara tidak langsung, yang berarti tidak mengharuskan penulis 

untuk terjun langsung ke lapangan. 

 

1.7.2 Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data secara 

analitik. Secara umum penelitian akan menggambarkan fenomena yang ada. Beberapa 

data yang akan di analisa berupa data kualitatif namun apabila terdapat data 

kuantitatif fungsinya tidak lebih hanya untuk memperjelas pendeskripsian data 

kualtatif. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram rangka pemikiran berikut: 
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Skema Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 Keterangan 

 Peneliti melihat dan mengamati respon kedua negara terhadap kejadian di 

Balibo serta film Balibo itu sendiri. Setelah mengetahui hasil dari respon tersebut 

maka hal kedua yang akan diteliti oleh penulis adalah dampaknya terhadap hubungan 

diplomatik antara Indonesia dan Australia dengan menggunakan Konsep Hubungan 

Bilateral sebagai alat analisa serta pola pasang surut kerjasama anatara Indonesia dan 

Australia  untuk mengetahui sejauh mana dampak penayangan film Balibo terhadap 

hubungan diplomatik kedua negara tersebut. 

 

Balibo 

Respon Terhadap Tragedy Balibo 

Respon Terhadap Film Balibo 

Konsep Hubungan Bilateral dan Kerjasama 

Ekonomi 

Sosial 
Budaya 

Pertahanan 

Keamanan 
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1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tiga jangkauan penelitian. Pertama, menggunakan 

fenomena – fenomena yang ada yang digambarkan pada film Balibo. Kedua, 

mengulas data realita sejarah yang berkaitan dengan fenomena sebagaimana yang ada 

dalam film tersebut sebagai perbandingan dan bahan pembuktian. Ketiga, meneliti 

dan memaparkan dampak penayangan film Balibo terhadap hubungan diplomatik 

antara Indonesia dan Australia dengan pengaruh dan perilaku masyarakat Australia 

yang disebabkan oleh film Balibo sebagai pertimbangan. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

Merupakan bagian yang berisi mengenai latarbelakang permasalahan serta pokok 

permasalahan yang akan dibahas, selain itu juga merumuskan beberapa hal pokok 

antara lain, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka penelitian, 

modelanalisa, metode penelitian, serta pembabakan dalam penulisan tugas ini. 

 

BAB II : Sejarah Perkembangan Hubungan Kerjasama anatara Indonesia Dan      

Australia 

Menggambarkan tentang bagaimana perkembangan hubungan kerjasama antara dua 

negara yakni Indonesia dan Australia. Dengan melihat perkembangan tersebut, akan 

muncul pola hubungan Indonesia dan Australia. 
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BAB III : Film Balibo 

Menjelaskan tentang latar belakang film Balibo, unsur – unsur apa saja yang terdapat 

di film tersebut yang dapat membuahkan kontroversi antara hubungan Australia dan 

Indonesia. 

 

BAB IV Dampak Film Balibo Terhadap Hubungan Indonesia dan Australia 

Menjelaskan bagaimana respon Indonesia dan Australia terhadap film Balibo, selain 

itu juga menjelaskan dampak film Balibo terhadap hubungan bilateral dan kerjasama 

antara Indonesia dan Australia. 

 

BAB V Penutup 

Bagian ini menyimpulkan hasil penemuan yang diperoleh yang dijadikan sebagai 

jawaban yang menjadi pokok permasalahan. 

 

 

 

 


