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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berbagai teori dan konsep dalam studi hubungan internasional terus 

mengalami perkembangan. Lahirnya aktor-aktor baru, meningkatnya aktivisme 

pembangkangan, berkembangnya konflik, kompleksitas globalisasi ekonomi, dan 

menguatnya gerakan-gerakan masyarakat dunia menjadikan para pakar Hubungan 

Internasional harus melakukan pembaharuan-pembaharuan studi termasuk teori-

teori berdasarkan perkembangan yang ada. Dengan demikian, teori yang 

dihasilkan diharapkan mampu mengkerangkai dan menjawab setiap perubahan 

dimensi dalam studi Hubungan Internasional. 

Begitupun dalam studi Hubungan Internasional, khususnya mengenai 

hubungan antar negara. Hubungan Internasional merupakan sebuah cabang ilmu 

yang terus mengalami perkembangan. Berdasarkan The Dictionary of World 

Politics Hubungan Internasional diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk 

melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara yang melewati batas-batas 

negara. Artinya Hubungan Internasional diartikan sebagai studi mengenai 

interaksi antar aktor yang melewati batas negara.1  

Berakhirnya perang dingin memberikan warna baru bagi Hubungan 

Internasional. Hubungan Internasional menjadi semakin kompleks. Hubungan 

Internasional tidak hanya dibatasi oleh interaksi aktor negara, melainkan lebih 

                                                
1     Graham Evans dan Jeffney Newham.1990.The Dictionary of World Politics:A Reference 
Guide to Concepts, Ideas, and Institutions. Hasvester: Wheatsheaf, 194 dalam Anak Agung BP 
dan Yayan M. Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja 
Rosdakarya, hal 4 
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dilihat sebagai interaksi antar beberapa aktor dalam politik internasional, baik itu 

aktor negara maupun aktor non-negara seperti organisasi internasional, organisasi 

non-pemerintah, maupun individu. Dengan ini mempelajari studi mengenai 

hubungan internasional berarti mempelajari perilaku internasional meliputi aktor 

negara maupun non-negara dalam arena internasional.2 

Di sisi lain, ditengah-tengah ramainya isu yang kian mempengaruhi 

hubungan antar negara dalam tatanan Hubungan Internasional dewasa ini, hadir 

Wikileaks sebagai pembocor informasi-informasi dunia yang menginginkan 

adanya suatu kebebasan informasi dan  tatanan dunia yang transparan.  

Kehadiraan Wikileaks tidak terlepas dari Julian Paul Assange, seorang 

berkebangsaan Australia yang dikenal sebagai wartawan, jurnalis, akitivis internet 

dan sebagai seseorang yang dinilai memiliki kemampuan sebagai hacker 

menciptakan sebuah terobosan baru yang bergerak dalam bentuk situs pembocor 

dokumen-dokumen rahasia. Pemimpin Wikileaks ini sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilai demokrasi dan pemerintahan yang terbuka dan menjadikan Wikileaks 

sebagai alat untuk berjuang dalam menegakkan keadilan, pemerintahan yang 

bersih, terbuka, serta menguak apa yang selama ini tersimpan dan dirasa harus 

diketahui oleh masyarakat global. 3 

Julian Assange menilai harus ada gebrakan baru dalam menyikapi kondisi 

dunia. Pertama, saat ini dunia penuh dengan persengkongkolan para penguasa 

demi meraih kepentingannya. Banyak terjadi manipulasi informasi guna menutupi 

                                                
2 Mochtar Mas’oed, 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: 
LP3ES, hal 28 dalam Ibid, hal 5  
3 Apriadi T.,S.IP. 2011. Wikileaks Bocoran Dokumen-Dokumen Rahasia Intelijen Tingkat Tinggi. 
Yogyakarta:  Narasi, hal 7-8 
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fakta yang terjadi. Kedua, Wikileaks melihat saat ini informasi hanyalah menjadi 

otoritas intelijen dan penguasa. Dengan ini mereka semakin mudah untuk 

memanipulasi informasi sesuai dengan agenda kepentingan para penguasa. 

Ketiga, menurut Wikileaks bahwasannya informasi merupakan hak bersama, baik 

warga maupun pemerintah mempunyai hak yang sama terhadap informasi guna 

menciptakan keadilan dan kesetaraan.  

Berdasarkan beberapa kondisi di atas, dengan dukungan teknologi tinggi 

dan kemampuan dari para aktivis Wikileaks, Wikileaks berusaha mengungkapkan 

berbagai informasi yang selama ini ditutup-tutupi.  

Permasalahan yang muncul kemudian adalah berawal ketika di satu sisi 

Wikileaks berhasil membocorkan kawat diplomatik Amerika Serikat dan di sisi 

lain media-media justru semakin gencar mempublikasikan informasi-informasi 

tersebut. Fenomena kebocoran ini menjadi pukulan keras bagi Amerika Serikat 

serta negara-negara yang terkait dalam pemberitaan Wikileaks. Wikileaks 

meluncurkan aksi terbarunya dengan mengungkapkan 251.287 dokumen rahasia 

kawat diplomat Amerika Serikat. Dokumen tersebut bersumber dari 274 Kedutaan 

Besar Amerika Serikat.4  

Kawat-kawat tersebut mengungkapkan berbagai aktifitas Amerika Serikat 

dan pandangan-pandangannya terhadap negara lain, seperti salah satunya ketika 

Amerika Serikat memata-matai sekutunya di PBB dan menutup mata atas 

tindakan korupsi serta pelanggaran HAM di negara-negara yang bergantung 

padanya. Kemudian terungkap pula bagaimana Amerika Serikat memberikan 
                                                
4 Haris Priyatna. 2011. Wikileaks situs Paling Berbahaya Di Dunia . Bandung : PT.Mizan 
Pustaka,hal 35  
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sebutan bagi beberapa pemimpin dunia, seperti konselir Jerman Angela Markel 

dengan “teflon” dan Rusia sebagai “negara mafia”. Selanjutnya terungkap kawat 

rahasia yang dikirim Amerika Serikat kepada Takhta Suci di Vatikan mengenai 

penentangan bergabungnya Turki dalam Uni Eropa. Kemudian terdapat juga 

bocoran mengenai serangan bom terhadap Al-Qaeda, bocoran yang berkaitan 

dengan Arab Saudi dan Iran, termasuk bocoran-bocoran yang berkaitan dengan 

Indonesia.5  

Selain itu kebocoran kawat diplomatik tersebut juga mengungkapkan 

informasi-informasi lain yang akan menjadi bahasan dalam tulisan ini, yaitu berita 

mengenai kehidupan pribadi pemimpin Libya Muammar Khadafi, mengenai 

kepemimpinan Presiden Meksiko Felipe Calderon dalam mengatasi narkoba di 

negaranya, penilain terhadap Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdagon, 

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penilaian Singapura 

terhadap Malaysia, dan penilaian Duta Besar Amerika Serikat Heather Hodges 

terhadap pemerintahan Presiden Rafael Correa. 

Kebocoran kawat diplomatik Amerika Serikat ini tentu saja berdampak 

pada hubungan negara-negara yang namanya masuk dalam pemberitaan 

Wikileaks, termasuk Amerika Serikat. Hilary Clinton sendiri mengungkapkan 

langsung bahwa kebocoran Wikileaks ini tidak hanya akan membahayakan 

keamanan nasional, namun juga berimbas pada komunitas internasional, baik 

yang berbentuk aliansi dan kemitraan serta dalam bentuk negoisasi.6 Hasil 

                                                
5 Ibid, hal 35-37 
6 John Assange & William Johnson. 2011. Wikileaks “The First Global Cyber War”: Indografika 
Media Kreatifitas, hal 74 
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akhirnya tentu saja akan berpengaruh pada hubungan Amerika Serikat dengan 

negara-negara lain.  

 Oleh karenanya, penulis berupaya melihat dan menganalisa sejauhmana 

dampak pemberitaan media yang bersumber dari kebocoran Wikileaks terhadap 

hubungan diplomatik negara.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat rumusan masalah, 

yaitu “bagaimana dampak pemberitaan media yang bersumber dari kebocoran 

kawat diplomatik Amerika Serikat oleh Wikileaks terhadap hubungan diplomatik 

antar negara (negara yang terkait dalam bocoran Wikileaks) ? ’’. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan yang berjudul “Dampak Pemberitaan Media Terhadap 

Hubungan Diplomatik Negara, Studi pada Kebocoran Kawat Diplomatik 

Amerika Serikat oleh Wikileaks” bertujuan untuk :  

 mengetahui profil Wikileaks, mencakup sejarah terbentuknya, bagaimana 

serta tujuan dari Wikileaks. 

 mengetahui reaksi negara-negara yang terkait dalam kebocoran 

Wikileaks. 

 mengetahui dampak kebocoran Wikileaks terhadap hubungan antar 

negara yang dipublikasikan oleh media. 
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1.4 Kajian Pustaka 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Dian Pratiwi Rahmat dengan judul “ Strategi Propaganda 

Amerika Serikat Melalui Media VOA (Voice of America) di Indonesia, dengan 

studi pada Pemberitaan VOA (Voice of America)  Indonesia mengenai isu Islam 

Masa Pemerintahan Barack Obama. 7 Penelitian ini secara garis besar 

menggambarkan peran media dalam pelaksanaan propaganda. Bagaimana 

Amerika Serikat melancarkan aksi propagandanya di Indonesia untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya. Salah satunya melalui VOA (Voice of America), 

Amerika ingin membentuk opini publik di kalangan masyarakat Indonesia bahwa 

Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama kebijakan Amerika 

Serikat sangat mendukung Islam. Terlihat dari berbagai pemberitaan yang seolah 

menunjukkan arah kebijakan yang pro terhadap Islam. Hal ini juga dilakukan 

untuk memperbaiki citra Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W 

Bush.  

Penelitian mengenai “Strategi Propaganda Amerika Serikat Melalui Media 

VOA (Voice of America) di Indonesia” pada dasarnya memikili nilai esensi yang 

sama dengan penelitian ini. Melalui media VOA (Voice of America), Amerika 

Serikat melancarkan aksi propagandanya dengan tujuan menciptakan image yang 

baik di Indonesia. Dengan demikian, wacana publik yang tercipta dikalangan 

                                                
7 Skripsi Dian Pratiwi Rahmat. 2009. Strategi Propaganda Amerika Serikat Melalui Media VOA 
(Voice of America) di Indonesia, Studi : Pemberitaan VOA Indonesia mengenai isu Islam Masa 
Pemerintahan Barack Obama . Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Muhammmadiyah 
Malang 
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pemerintah dan masyarakat Indonesia membawa pada pencitraan yang baik pula 

terhadap Amerika Serikat. Sama halnya dengan penelitian ini, walaupun dengan 

hasil yang berbeda, namun pada dasarnya kedua penelitian sama-sama 

menunjukkan bahwa hubungan antar negara dapat dipengaruhi oleh pemberitaan 

media. Pada penelitian strategi propaganda Amerika Serikat melalui media VOA 

(Voice of America) di Indonesia memperlihatkan bagaimana hubungan antara 

Amerika Serikat dan Indonesia dipengaruhi oleh pembentukan image Amerika 

Serikat melalui media VOA (Voice of America). Sedangkan pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa kondisi hubungan antar negara yang terkait dalam 

pemberitaan Wikileaks pasca kebocoran Wikileaks juga dapat dipengaruhi oleh 

pemberitaan-pemberitaan media.  

 Selanjutnya penelitian mengenai peran Televisi Al-Jazeera bagi diplomasi 

Qatar8. Suud Firtia dalam penelitiannya menekankan perkembangan fungsi media 

yang mengalami kemajuan pesat. Peran media sebagai penyebar informasi 

mengalami transformasi besar-besaran. Di negara maju media memiliki posisi 

penting dalam politik internasional sebagai alat diplomasi. Sedangkan di negara 

berkembang, seperti yang dipaparkan pada penelitian ini bahwasannya negara 

berkembang memiliki perilaku politik yang tidak dapat menunjang diplomasi 

politik luar negeri. Negara berkembang cenderung menutup diri sehingga akses 

informasi mengenai dunia luar sangat terbatas. 

                                                
8 Skripsi Suud Fitria Alwi Assegaff. 2009. Peran Televisi Al-Jazeera bagi Diplomasi Qatar. 
Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Muhammadiyah Malang 
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 Dibawah kepemimpinan Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani sejak tahun 

1995, Qatar berusaha mengikuti pola politik dan ekonomi negara maju. Qatar 

ingin mengubah sistem politik negara-negara Arab yang cenderung tertutup dan 

otoriter. Melalui pendirian stasiun Televisi Al-Jazeera, Qatar berharap media ini 

mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan politik luar 

negerinya. Hasilnya terbukti, bahwasannnya TV Al-Jazeera mampu memberikan 

kontribusi nyata bagi Qatar, diantaranya membantu Qatar dalam pencapaian 

berbagai kepentingan negara. Qatar juga menjadikan TV Al-Jazeera sebagai soft 

power untuk mempertahankan posisi defensif dari kekuatan besar Timur Tengah. 

KemudianAl-Jazeera juga berhasil menjadi alat negosiasi politik dengan Arab 

Saudi. Selain itu stasiun TV ini berhasil melakukan branding image sehingga 

Qatar dipercaya menjadi tuan rumah di berbagai even dalam organisasi 

internasional. Jika ditarik garis lurus maka ditemukan suatu kesimpulan bahwa 

peran Al-Jazeera dalam menunjang politik luar negeri sebagai wakil diplomasi 

publik menunjukkan peningkatan fungsi dan kedudukan media dalam percaturan 

politik internasional.  

 Berdasarkan pada dua penelitian diatas, jika dihubungkan dengan 

penelitian ini, pada dasarnya memiliki porsi yang sama, yaitu sama-sama 

menunjukkan jika publikasi dari media memberikan kontribusi dalam interaksi 

Hubungan Internasional. Pada penelitian studi mengenai pemberitaan VOA 

(Voice of Amerika) Indonesia mengenai isu Islam pada pemerintahan Obama 

bertujuan untuk menciptakan suatu pandangan di kalangan masyarakat Indonesia 

bahwa pada pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat sangat mendukung 
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Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam konteks ini pemberitaan VOA (Voice 

of America)  berhasil mempengaruhi hubungan antar Indonesia dengan Amerika 

Serikat. Kemudian Suud Fitria dalam tulisannya berusaha menunjukkan peran 

media dalam politik internasional melalui TV Al-Jazeera. Sedangkan pada 

penelitian ini penulis memaparkan besarnya pengaruh pemberitaan-pemberitaan 

media terhadap hubungan diplomatik negara.   

 

1.4.2 Kerangka Konseptual 

1.4.2.1 Hubungan Diplomatik  

Antara hubungan diplomatik dan hubungan internasional memiliki 

keterkaitan yang erat, dimana hubungan diplomatik merupakan salah satu cara 

yang digunakan untuk berinteraksi dalam hubungan internasional. Interaksi yang 

dimaksud adalah hubungan antar negara yang dijalin secara formal melalui 

diplomasi. Dalam Hubungan Internasional, hubungan diplomatik dilihat sebagai 

realisasi hubungan resmi antar dua negara. Sehingga perwakilan-perwakilan suatu 

negara yang ditempatkan di negara lain sebagai utusan negaranya memiliki andil 

yang besar dalam menentukan kualitas hubungan antar kedua negara karena 

kedudukannya yang diakui secara resmi. Jadi setiap tindakan dan perilaku dari 

perwakilan negara menjadi sangat berpengaruh terhadap hubungan yang sedang 

berlangsung. Definisi hubungan diplomatik sendiri adalah salah satu cara yang 
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dipergunakan dalam Hubungan Internasional, dengan memakai metode diplomasi 

atau negosiasi.9  

Hubungan diplomatik disini merupakan gambaran bagaimana hubungan 

antar negara (negara terkait) setelah pemberitaan dan publikasi dari berbagai 

media yang bersumber dari kebocoran Wikileaks. Hubungan antar negara ini 

digambarkan melalui beberapa kondisi yang terjadi setelah publikasi dari media. 

Sehingga dampak dari publikasi media yang bersumber dari Wikileaks tergantung 

bagaimana dan sejauhmana kerentanan yang timbul dalam hubungan antar negara 

yang namanya masuk dalam kebocoran Wikileaks.  

Ada beberapa tindakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara 

lain untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi sebagai dampak dari 

publikasi media yang bersumber dari Wikileaks, yaitu :  

1. Persona Non Grata.  

Dalam pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 menyebutkan Persona Non 

Grata sebagai penolakan/ pengusiran utusan diplomatik untuk mengakhiri 

tugas-tugas diplomatiknya. Persona Non Grata terjadi apabila keberadaan 

staf diplomatik di negara penerima melakukan tindakan yang dianggap 

negara penerima sudah tidak dapat ditolerir. Selain itu keberadaan 

diplomat tersebut sudah tidak disenangi oleh negara penerima. Sehingga 

dalam hal ini seorang staf diplomatik yang dikenakan Persona Non Grata 

                                                
9 Elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/20348/1/Implikasi-Pelanggaran-Fungsi-Misi-Diplomatik-
terhadap-Hubungan-Antara-Negara-Pengirim-dan-Negara-Penerima.pdf, diakses pada 10 Agustus 
2012. 
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harus mengakhiri tugas diplomatiknya dan meninggalkan negara 

penerima.10 

2. Recall. 

Penarikan kembali utusan diplomatik oleh negara pengirim ataupun 

berdasarkan permintaan pemerintah negara dimana staf diplomat tersebut 

ditempatkan. Berhentinya seorang staff karena dipanggil pulang oleh 

negara pengirim (recalled) sendiri terjadi dengan beberapa alasan sebagai 

berikut, yaitu diberhentikan dari jabatan, dipanggil pulang untuk 

berkonsultasi karena telah terjadi ketegangan, dipindahkan tugas dan 

tindakan pendahuluan untuk pemberhentian. 11 

3. Nota Diplomatik, terdiri dari nota keberatan dan nota protes. 

Nota diplomatik merupakan nota yang dikirimkan oleh suatu pemerintah 

kepada pemerintah lainnya. Nota diplomatik juga dapat disebut sebagai 

nota yang digunakan dalam hal surat menyurat yang bersifat resmi antar 

pemerintah dengan wakil diplomatik di negara penerima.12 

4. Statement resmi pada pers. 

 

 

 

 

 

                                                
10 Boer Mauna.2005.Hukum Internasional : Pengertiann Peranan Dan Fungsi Dalam Era 
Dinamika Global. Bandung : P.T. ALUMNI, hal 533. 
11 Op cit 
12 repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29965/.../Chapter%20II.pdf, diakses15 Mei 2012 
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1.4.2.2 Komunikasi Internasional Perspektif Propagandistik 

Dalam perspektif ini, komunikasi internasional lebih diarahkan pada 

penanaman gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain atau masyarakat 

internasional guna mengarahkan opini publik termasuk mempengaruhi pikiran, 

perasaan, serta tindakan pemerintah dan masyarakat di negara lain. Tujuannya 

tentu saja untuk penguatan dukungan terhadap objek yang diinginkan, mengubah 

cara pandang terhadap suatu gagasan atau kebijakan luar negeri negara tertentu 

dan memperlemah suatu kebijakan13.  

Ada beberapa definisi propaganda, diantaranya menurut Harold D. 

Laswell yang mendifinisikan propaganda sebagai kontrol opini yang dilakukan 

melalui simbol-simbol yang memiliki arti, atau menyampaikan pendapat yang 

kongkrit dan akurat melalui sebuah cerita, rumor laporan, gambar-gambar dan 

bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan dalam komunikasi sosial. 14 

Bersumber dari Encyclopedia International menyatakan bahwa 

propaganda merupakan suatu jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi 

pandangan dan reaksi, tanpa membenarkan tentang nilai benar atau tidak benarnya 

tentang pesan yang disampaikan.15 

Dari pengertian itu semua pada intinya propaganda merupakan proses 

diseminasi informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan 

perilaku. Namun permasalahan yang timbul kemudian saat ini propaganda sering 

                                                
13 Mohammad Shoelhi .2009.  Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik. Bandung : 
Simbiosa Rekatama Media, hal 33 
 
14  http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/2941/Lasswell.pdf, diakses 13 Maret 2012. 
 
15 elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunikompp-gdl-ricahadamp-26721-4-unukom_r-i.pdf, 
diakses 13 Maret 2012. 
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dipandang sebagai sesuatu yang identik dengan teror, manipulasi, dan 

kebohongan lainnya guna mendapatkan tujuan yang diinginkan. Padahal 

propaganda tidak selamanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk itu 

akan lebih baik jika melihat propaganda dari makna dasar propaganda tersebut, 

yaitu diartikan sebagai proses komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. 

Sehingga nilai baik atau buruknya suatu propaganda tergantung dari tujuan yang 

ingin dicapai dari pelaku propaganda.  

Dalam pembahasan ini peran media sebagai penyebar informasi dilihat 

melalui pendekatan komunikasi internasional perspektif propagandistik. Dimana 

konsep dasar dari perspektif ini adalah membentuk, mengarahkan dan 

mempengaruhi opini publik. Aktivitas media yang mempublikasikan berbagai 

informasi yang bersumber dari kebocoran Wikileaks dalam komunikasi 

internasional perspektif propagandistik terlihat ketika media-media mulai marak 

mempublikasikan kebocoran Wikileaks. Hasil dari publikasi ini semakin 

memperbanyak orang yang tahu sehingga mempengaruhi opini publik yang pada 

akhirnya menimbulkan suatu reaksi. 

Proses dari kerja media inilah yang kemudian dilihat sebagai suatu 

aktivitas propaganda. Dimulai dari media menyebarkan luaskan berita, kuantitas 

publik mengenai kebocoran Wikileaks semakin meningkat,  masing-masing 

memiliki cara pandang terhadap berita yang dibocorkan, yang kemudian berimbas 

pada lahirnya sebuah tindakan. Kesemuanya inilah dilihat penulis sebagai sebuah 

bentuk propaganda.  
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif ialah penelitian yang digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki 

suatu permasalahan sosial dengan penyajian hasil akhir melalui pemaparan dan 

analisa fenomena dalam kerangka teoritis secara jelas. Penelitian deskriptif 

dilengkapi dengan data-data dan gambaran jelas mengenai fenemona yang terjadi. 

Kelengkapan data serta gambaran fenomena tersebut dapat diperoleh dari berbagai 

sumber, diantaranya dari studi literatur.16 

Melalui penelitian yang bersifat deskriptif, penulis berusaha menjelaskan 

dan memaparkan secara jelas bagaimana ternyata dalam tatanan Hubungan 

Internasional, jalannya hubungan antar negara dipengaruhi banyak faktor. Salah 

satunya adalah peran media sebagai alat publikasi serta Wikileaks sebagai sumber  

kebocoran informasi. Disertai dengan data-data yang berkaitan dengan Wikileaks 

serta data-data yang berkaitan dengan keseluruhan penulisan sebagai pelengkap 

dalam mencapai hasil akhir dari penelitian.  

Pengaruh kebocoran Wikileaks dan publikasi media dalam Hubungan 

Internasional terhadap hubungan diplomatik negara-negara ditunjukkan melalui 

beberapa kasus sebagai rujukan untuk melihat seberapa besar dampak pengaruh 

yang terjadi dalam hubungan negara-negara tersebut. Disertakan pula data-data 

yang berkaitan dengan Wikileaks, pemberitaan Wikileaks serta respon negara-

                                                
16 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, hal 29 
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negara terhadap pemberitaan Wikileaks sebagai pelengkap dalam mencapai hasil 

akhir dari penelitian.  

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data  

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka untuk lebih mengakuratkan 

penelitian dari sisi keilmuan. Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data-

data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat melalui penelitian 

terhadap buku, tulisan, artikel, media cetak dan elektronik sebagai sumber data 

guna melengkapi kebutuhan bahan tulisan ini. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah 

pengumpulan data sekunder. Dimana informasi yang didapat tidaklah langsung 

dari sumbernya, melainkan diperoleh melalui studi pustaka seperti dari jurnal 

ilmiah, buku-buku maupun sumber media seperti koran dan internet. 

1.5.3 Metode Analisa Data  

Penulis berupaya mengumpulkan data sebagai kelengkapan dan penunjang 

penelitian, lalu dilaksanakan pengolahan data, kemudian masuk pada tahapan 

penyajian data. Setelah itu masuk pada proses pemaparan fenomena yang menjadi 

inti penelitian dan dilakukan analisa terhadap fenomena dengan metode deskriptif 

kualitatif dalam kerangka teoritis yang telah ditetapkan. 

Level analisa pada penelitian ini yaitu induksionis. Pada penelitian ini unit 

eksplasnasinya adalah pemberitaan media yang bersumber dari kebocoran 

Wikileaks dan unit analisanya adalah hubungan antar negara sebagai sebuah 
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sistem internasional. Melalui penelitian yang bersifat induktif penulis berupaya 

menganalisa bahwasannya saat ini hubungan antar negara dipengaruhi banyak 

faktor, salah satunya yaitu publikasi media yang melalui pemberitaannya telah 

mempengaruhi beberapa hubungan antar negara yang namanya masuk dalam 

bocoran Wikileaks.  

Analisa terhadap data-data digambarkan melalui alur pemikiran berikut: 

Skema 1. Alur Pemikiran Penelitian 
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Alur pemikiran yang digambarkan diatas, merupakan dasar pemikiran dari 

penelitian ini. Dimana ditunjukkan bahwa hubungan antar negara menjadi 

terganggu karena pemberitaan dari media yang bersumber dari kebocoran 

Wikileaks. Berawal dari kebocoran kawat diplomatik Amerika Serikat oleh 

Wikileaks yang kemudian dipublikasikan oleh media. Karena publikasi informasi-

informasi inilah yang kemudian mempengaruhi beberapa hubungan antar negara. 

Pengaruh yang timbul terhadap hubungan antar negara yang satu dengan 

hubungan antar negara yang lain berbeda sesuai dengan reaksi yang timbul. 

Sehingga dampak yang dirasakan bervariasi. Ada yang bersifat high reaktif dan 

low reaktif.  

Masuk pada kategori high reaktif jika reaksi yang dihasilkan lebih tinggi, 

seperti persona non grata, pengunduran diri dan dipanggilnya kembali perwakilan 

diplomatik ke negara asalnya. Sedangkan low reaktif jika reaksi yang ditimbulkan 

tidak melebihi dari high reaktif (lebih rendah), seperti dikirimnya surat protes dan 

konfirmasi kepada negara atau perwakilan diplomatik. 

 

1.5.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yang pertama ruang 

lingkup batasan materi dan ruang lingkup batasan waktu. Hal ini berguna untuk 

membatasi pembahasan agar tidak berkembang kearah keluar dari kerangka dasar 

pemikiran. 
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1.5.4.1 Ruang Lingkup Materi 

 Materi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu dampak pemberitaan 

media terhadap hubungan diplomatik yang bersumber dari kebocoran Wikileaks. 

Sebelumnya untuk hubungan diplomatik yang diambil penulis tidak difokuskan 

pada satu hubungan saja melainkan menyertakan beberapa hubungan antar negara. 

Hal ini dikarenakan penulis tidak hanya ingin mengetahui dampak yang terjadi, 

namun juga melihat bagaimana pola yang terbentuk. Dengan ini dibutuhkan 

beberapa hubungan negara untuk melihat pola dampak secara keseluruhan.  

 Selanjutnya pada bab III, penulis mengambil enam hubungan diplomatik 

yang digunakan untuk melihat sejauhmana dampak pemberitaan media 

dimaksudkan dengan beberapa alasan, pertama penulis ingin menampilkan 

hubungan antar negara dengan beragam reaksi. Keenam hubungan diplomatik ini 

dirasa penulis sudah cukup untuk menjelaskan dampak dari pemberitaan media. 

Karena masing-masing hubungan memberikan reaksi yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Dari negara-negaranya pun memiliki karakter hubungan yang 

beragam. Seperti hubungan Amerika Serikat-Libya, hubungan kedua negara ini 

sebelum kebocoran Wikileaks, sudah memiliki catatan sejarah yang kurang 

harmonis. Ditambah lagi kemudian dengan hadinya Wikileaks. Artinya hubungan 

kedua negara ini sudah berangkat pada kondisi yang kurang baik. Bertolak 

belakang dengan hubungan antara Indonesia-Amerika Serikat yang tidak 

berangkat dari kondisi yang tidak baik.  

Untuk pemberitaan media, penulis tidak hanya menyertakan pemberitaan 

dari satu sumber media saja, melainkan dari banyak sumber media yang nantinya 
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dapat menjadi rujukan analisa. Seperti sumber berita dari VOA News, Republika, 

Viva News, The Age, The Sydney Morning Herald, Metro, Guardian, BBC, 

Seputar Indonesia dan masih banyak lagi.   

Adapun kebocoran Wikileaks yang menjadi studi kasus dari penelitian ini 

adalah kebocoran kawat diplomatik Amerika Serikat yang secara spesifik 

dijelaskan pada bab II.  

 

1.5.4.2 Ruang Lingkup Waktu 

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan penulisan 

yang ingin dicapai, maka penulis memberikan batasan-batasan yaitu dimulai 

dengan adanya kemunculan Wikileaks dalam rentang waktu 2006 hingga 2011.  

 

1.6 Argumen Dasar 

Publikasi berbagai informasi yang isinya berkaitan dengan kawat 

diplomatik Amerika Serikat oleh media yang bersumber dari Wikileaks ternyata 

telah mempengaruhi jalannya hubungan diplomatik beberapa negara yang terkait 

dalam kebocoran Wikileaks. Hubungan diplomatik beberapa negara menjadi 

terganggu. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai reaksi dari negara terkait, 

seperti teguran, nota protes, pemanggilan kembali perwakilan negara, 

pengunduran diri serta pengusiran perwakilan negara. Keberagaman reaksi yang 

timbul ini menjadikan esensi nilai dari “terganggunya” hubungan diplomatik 

negara tidak dapat disamaratakan. Untuk ini penulis melihat bahwa dampak yang 

ditimbulkan bersifat variatif. Jadi dampak dari publikasi informasi oleh media 
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yang bersumber dari Wikileaks adalah terganggunya hubungan beberapa negara 

dimana dampak yang ditimbulkan bervariasi. Ada yang bersifat high reaktif dan 

ada yang low reaktif.  

 

1.7 Sistematika Penulisan  

 Bab. I Pendahuluan : terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu : Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Sub-bab 

Kerangka Pemikiran berisi Konsep. Terakhir, Metode Penelitian terdapat 

sub-bab Jenis Penelitian, Tingkat Analisa, Teknik Pengumpulan Data, 

Teknik Analisa Data dan Ruang Lingkup Penelitian. 

Bab. II : Pada bab II penulis memaparkan mengenai profil Wikileaks, 

Posisi Wikileaks dan media serta kebocoran kawat diplomatik Amerika 

Serikat.  

 Bab. III : Berisi tentang dampak publikasi media mengenai kawat 

diplomatik Amerika Serikat yang dibocorkan oleh Wikileaks.  

 Bab. IV. Kesimpulan : Berisi kesimpulan dari hasil analisa Bab I, II dan 

III 

 

 

 

 

 


