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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Piala Dunia atau yang lebih popular dengan sebutan “ World Cup “ 

merupakan ajang olahraga sepak bola yang berskala internasional. Melalui ajang 

Piala Dunia khususnya negara yang mempunyai kehormatan untuk menjadi tuan 

rumah berupaya untuk menarik perhatian publik guna mencapai berbagai 

kepentingannya. Menjadi tuan rumah untuk ajang paling bergengsi di dunia ini 

adalah impian setiap negara-negara di dunia. Masing-masing negara kandidat 

berupaya menarik perhatian publik untuk memperoleh suara terbanyak dalam 

proses pemilihan tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia ini. 

Piala Dunia FIFA 2010 diselenggarakan di Afrika Selatan , sebuah negara 

yang  baru merdeka pada tahun 1961. Selepas pemerintahan Apartheid1 kulit putih 

sekarang Afrika Selatan adalah negara demokratis dengan penduduk kulit putih 

terbesar di benua Afrika. Afrika Selatan memiliki reputasi yang buruk mengenai 

masalah keamanan, negara yang pernah menerapkan politik Apartheid ini 

merupakan negara yang mempunyai masalah keamanan dengan tingkat kriminal 

tinggi yang hampir tiap tahunnya angka kejahatan mencapai 18.000 pertahun, 

                                                 
1 Apartheid (arti dari bahasa inggris: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem 
pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih atau bangsa Eropa (Belanda, Inggris, 
Spanyol & Prancis) di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990.Hukum 
Apartheid diterapkan pertama kali di Afrika Selatan, yang pada tahun 1930-an dikuasai oleh 
koloni Inggris di Cape Town dan para Afrikaner Boer (Petani Afrikaner) yang mencari emas di 
tanah kosong Arika Selatan bagian timur atau disebut Transvaal (sekarang kota Pretoria dan 
Johannesburg).Di unduh dalam http://www.scribd.com/doc/36771916/Politik-Apartheid 
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seperti pembunuhan, perampokan dan sebagainya.2 Kondisi sosial negara ini 

belum membaik selepas pemerintahan Apartheid seperti masalah HIV-AIDS, 

pengangguran masalah tersebut terus menerus dialami oleh Afrika Selatan dan 

sebagai negara berkembang, dengan segala kekurangan negaranya Afrika Selatan 

merasa yakin bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010.3 

Sepak bola menyebar ke Afrika melalui tangan penjajah. Sepak bola baru 

menjadi oalahraga warga kulit hitam di akhir masa kolonial. Berkat prestasi 

negara-negara Afrika Barat dalam persepakbolaan internasional, benua Afrika 

mendapatkan sorotan dari dunia sepak bola internasional. Seperti negara Nigeria 

yang membawa bendera persepakbolaan Afrika dalam penampilannya di berbagai 

ajang internasional. Di sisi lain persepakbolaan Afrika Selatan tidak terlalu sukses 

dalam mengundang perhatian internasional. Penyebab utamanya negara ini masih 

berjuang dengan segala infrastruktur untuk menjadi tim sepakbola terkenal, tetapi 

Afrika Selatan memiliki infrastruktur dan sumber daya yang relatif memadai 

dibandingkan dengan negara-negara lain di benua Afrika, ini merupakan harapan 

besar bagi Afrika Selatan.4 

Afrika Selatan merupakan contoh negara Afrika yang berhasil 

mengembangkan sepakbola. Di Afrika Selatan, sebagaiamana di Afrika pada 

umumnya, sepak bola dimainkan oleh para pedagang, dan klub olahrga para 

buruh. Sepakbola menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian warga Afrika 

Selatan. Dengan berjalannya waktu, olahraga lain pun berkembang di lapisan-
                                                 
2 Statistik Kejahatan Afrika Selatan diunduh dalam http://www.southafricaweb.co.za/article/south-
african-crime-statistics pada tanggal 25 April 2011 
3, Anderson, Connie. etc, Penerjemah Tim Kepik Ungu,2010,  Afrika Gila Bola: Politik Sepak 
Bola Tuan Rumah Piala Dunia, Depok: PT. Kepik Ungu Hal 7 
4 Ibid 
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lapisan masyrakat tertentu. Tiap lapisan kelas ataupun ras memiliki olahraga 

favoritnya masing-masing. Kriket dan Rugbi dikenal sebagai olahraga orang kulit 

putih, sementara sepakbola dikenal sebagai olahraga orang kulit hitam. Tetapi dari 

semua olahraga yang ada sepakbola menjadi olahraga popular. Sejak 

diterapkannya demokrasi pada tahun 1994, sepakbola terus berupaya untuk 

menghilangkan perbedaan antara warga kulit hitam dan warga kulit putih.5 

Sebelum mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepakbola 

tahun 2006 dan mencobanya lagi pada tahun 2010, Afrika telah berhasil 

menyelenggarakan Piala Dunia Rugbi pada tahun 1995, Piala Bangsa-bangsa 

Afrika tahun 1996, All African Games tahun 1999 dan Piala Dunia Kriket tahun 

2003. Kesuksesan menyelenggarakan ajang-ajang bergengsi ini menambah 

catatan reputasi baik Afrika Selatan.6 

Gagasan Afrika Selatan untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala 

Dunia Sepakbola 2006 pertama kali digagas pada awal tahun 1990. Tetapi Afrika 

Selatan kalah satu suara terhadap Jerman. Namun dibalik kegagalan ini terdapat 

hikmah bagi Afrika Selatan. Apabila Afrika Selatan terpilih sebagai tuan rumah 

Piala Dunia 2006 bisa jadi kemampuan mereka belum sepenuhnya mampu untuk 

menyelenggarakan ajang ini, karena Afrika Selatan banyak dikritik lantaran tidak 

serius dalam menghimpun dukungan. Orientasi ini pula yang mendorong Afrika 

Selatan untuk menyelenggarakan Piala Dunia 20107 

                                                 
5 Ibid ,Hal 16-20 
6 Anderson, Connie. etc, Penerjemah Tim Kepik Ungu, 2010,  Afrika Gila Bola: Politik Sepak 
Bola Tuan Rumah Piala Dunia, Depok: PT. Kepik Ungu,Hal 40 
7 Ibid hal 42-43 
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Dari awal benua Afrika telah dipastikan menjadi penyelenggara Piala 

Dunia 2010. Afrika Selatan merasa yakin akan terpilih sebagai tuan rumah Piala 

Dunia. Jumlah suara Maroko sempat mendekati Afrika Selatan dalam pemilihan. 

Tetapi dengan infrastruktur dan fasilitas olahraga, transportasi, media serta rumah 

sakit yang paling memadai di Afrika, Afrika Selatan optimis akan mendapatkan 

apa yang diharapkannya selama ini.8 

Sejak dinobatkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pemerintah 

Afrika Selatan bersama masyarakat melakukan upaya untuk menjaga kemanan 

agar ajang Piala Dunia ini dapat berjalan dengan lancar. Agar keamanan Piala 

Dunia dapat terjaga, Afrika Selatan mengeluarkan dana sebesar USD 162 miliar 

atau setara dengan Rp 1,6 triliun dengan kurs USD 1=10.010 untuk membeli 

berbagai peralatan militer, sebagai alat pendukung dalam pengamanan seperti 

helikopter, kendaraan tempur, dan persenjataan lainnya. Bukan hanya itu, mereka 

akan menempatkan 700 tenaga keamanan sipil bersenjata di setiap stadion 

pelaksana Piala Dunia 2010.9  

Dalam mempromosikan Piala Dunia peran media menjadi alat utama 

dalam upaya publik untuk mempromosikan Piala Dunia kepada dunia 

internasional. Salah satunya adalah media internet yang merupakan media 

diplomasi publik dengan situs web yang menawarkan berbagai macam promosi 

                                                 
8 Ibid, Hal 47 
9Afrika Selatan Menatap Piala Dunia 2010 http://www.hariansumutpos.com/2009/06/805/afrika-
selatan-menatap-piala-dunia-2010.html diunduh pada tanggal 7 oktober 2010 
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dan informasi negara penyelenggara Piala Dunia adalah tujuan untuk menarik 

para wisatawan untuk lebih antusias menghadiri momen Piala Dunia ini.10 

Dalam penulisan ini yang menarik perhatian penulis adalah fenomena 

Piala Dunia yang melibatkan negara-negara seluruh dunia, dimana perhelatan 

akbar itu diadakan Afrika Selatan yang merupakan negara tertinggal dimata dunia. 

Melalui momentum Piala Dunia ini Afrika Selatan ingin memperlihatkan kepada 

kancah internasional bahwa Afrika juga mampu untuk meraih hak sebagai 

penyelenggara Piala Dunia. 

 

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 dilakukan 

sebab seluruh unsur penelitian akan berpangkal pada permasalahan tersebut. 

Permasalahan merupakan inti atau fokus dari sebuah peristiwa yang mengantarkan 

seorang peneliti menuju pada upaya pemecahan dalam sebuah pembahasan 

ilmiah. Berdasarkan uaraian latar belakang diatas dan denagn melihat kondisi-

kondisi yang ada penulis tertarik untuk merumuskan masalah :  

“ Bagaimana Diplomasi Publik Afrika Selatan dalam Piala Dunia 2010 “  

 

 

 

                                                 
10 Ibid 
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1.3 TINJAUAN PUSTAKA  

1.3.1   (Penelitian Terdahulu) 

Momentum Piala Dunia 2010, menghadirkan misi menghapus sentimen 

rasial, mengangkat ekonomi-budaya dan politik Afrika, serta membuka mata 

dunia tentang citra Benua Afrika. Sepak bola, bisa memberi kesadaran baru bagi 

warga di belahan bumi ini, untuk menghilangkan sentimen rasial. Sepak bola 

memberi peluang kehadiran perasaan senasib, dan saling memberi pengertian 

akan persamaan derajat. Bahwa, setiap 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 rasialisme11 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 

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 

                                                 
11 Rasialisme adalah suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial. Kadang istilah ini 
merujuk pada suatu kepercayaan adanya dan pentingnya kategori rasial. Dalam ideologi separatis 
rasial, istilah ini digunakan untuk menekankan perbedaan sosial dan budaya antar ras.Diunduh 
dalam http://www.artikata.com/arti-347088-rasialisme.html 



7 
 

Selatan dengan banyak masalah Benua Hitam, jadi simbol untuk melakukan 

perlawanan terhadap konsep sepak bola modern .12 

Sepakbola sering terkait dengan nasionalisme, tidak terkecuali dengan tim 

sepak bola Afrika Selatan, selaku penyelenggara Piala Dunia 2010. Lebih jauh, 

jika tim sepak bolanya 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.13 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-bangsa nya. Seperti yang 

diulas oleh Azyumardi Azra dalam sebuah artikel dengan judul “Quo Vadis “ 

Nasionalisme Afrika Selatan yang dimuat 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 dalam Piala Dunia tersebut. Juga tentang upaya memperkuat 

rasa nasionaliosme antar sesama warga pasca Apartheid untuk menyadarkan 

mereka tentang arti pentingnya Piala Dunia ini di adakan di Afrika Selatan bagi 

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

                                                 
12 Anderson, Connie. Etc, Penerjemah Tim Kepik Ungu,2010. Afrika Gila Bola: Politik Sepak 
Bola Tuan Rumah Piala Dunia, Depok: PT. Kepik Ungu,Hal.40-47 
13 Azyumardi Azra,2010,”Quo Vadis” Nasionalisme Afrika SElatan, Kompas 23 juni 2010. 
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bagaimana diplomasi publik Afrika Selatan dalam Piala Dunia 2010, serta unsur 

apa saja yang menunjang diplomasi publik tersebut. 

 
1.4  LANDASAN KONSEP 

1.4.1 Konsep Diplomasi Publik 

Menurut The Hamber’s Twentieth Century Dictionary, diplomasi adalah 

seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara, keahlian 

politik.14 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).15 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.16 Menurut Svarlien telah mendefinisikan 

diplomasi sebagai seni dan ilmu perwakilan negara dan perundingan.17 

                                                 
14 http://www.indonesianembassy.org.uk/nnv_2003_02_20.html diunduh pada tanggal 1 oktober 
2010 
15 Sir Ernest SAtow, Aguide to Diplomatic Practice, dalam Sukawarsini Djelantik, 2008.Diplomasi 
antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha ILmu.Hal.4 
16 Roy,SL,1991,Diplomacy,terjemahan Harwanto & Mirsawati, Jakarta: Rajawali press, hal.3 
17ibid 
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Publik di artikan sebagai komunitas langsung dari suatu warga penduduk 

dalam melakukan tindakan khusus secara tidak langsung. Sikap publik memilki 

pengaruh tentang pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara.. Intinya, publik 

memegang peranan yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah 

negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidangnya 

yang sangat variatif. Bagaimanapun juga, misi diplomasi tidak akan pernah 

berjalan dengan efektif tanpa keterlibatan publik Berdasarkan definisi tersebut 

maka diplomasi publik dapat diartikan sebagai aktivitas oleh pemerintah suatu 

bangsa untuk membangun opini publik di negara lain, dan mengubah kebijakan 

negara lain untuk mencapai suatu tujuan.18 

Diplomasi publik dapat dilihat sebagai instrument sotf power19 yaitu 

kekuatan satu daya tarik dan reputasi luar negeri. Reputasi suatu negara adalah 

salah satu yang paling penting dari sumber kekuatannya.20 Keberhasilan soft 

power sangat terghantung pada reputasi aktor dalam masyarakat internasional, 

serta arus informasi antar pelaku. 21 Selain itu media juga bisa menjadi sumber 

kekuatan soft power yang dapat menginspirasi negara lain untuk berakulturasi. 22 

                                                 
18Diplomasi Publik Dalam Grand Strategi oleh Bend Matau  diunduh dalam 
ics.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/2747/FPA_25.pdf di akses tanggal  1 0ktober 2010 
19 Joseph Nye menciptakan istilah "lunak" kekuasaan pada akhir 1980-an. Jadi apa kekuatan 
lunak?Soft power terletak pada kemampuan untuk menarik dan meyakinkan di ambil dari 
http://www.publicaffairsbooks.com/publicaffairsbooks-cgi-bin/display?book=158648225 diakses 
pada tanggal 1 oktober 2010 
20 Jan Mellisen, Diplomasi Publik Antara Teori dan Praktik                                  
www.clingendael.nl/publications/2006/20061200_cdsp_paper_melissen., diakses tangal 1 oktober 
2010 
21Dilpomasi Publik : Soft Power http://publicdiplomacy.wikia.com/wiki/Soft_Power diunduh pada 
tanggal 3 november 2010 
22 Akulturasi adalah proses di mana para anggota satu kelompok budaya mengadopsi keyakinan 
dan perilaku kelompok lain. Walaupun akulturasi biasanya dalam arah kelompok minoritas 
mengadopsi kebiasaan dan pola bahasa kelompok dominan, uration accult bisa timbal balik - yaitu, 
kelompok dominan juga mengadopsi pola khas dari kelompok minoritas. Asimilasi dari satu 
kelompok budaya ke lain dapat dibuktikan oleh perubahan dalam preferensi bahasa, adopsi sikap 
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Diplomasi publik dianggap lebih efektif untuk membangun dan mengelola 

pencitraan positif suatu bangsa dan meredam citra negatif di dunia internasional. 

Namun selain difungsikan sebagai media pembangun citra negara, diplomasi 

publik diimplementasikan untuk turut mempengaruhi pembuatan kebijakan luar 

negeri suatu negara 

Diplomasi publik (second-track diplomacy) melibatkan berbagai aktor 

dengan bidangnya masing-masing. Diplomasi publik antara lain dilakukan oleh 

kaum bisnis atau profesional, warga negara biasa, kaum akademisi (peneliti, 

pendidik, dll), organisasi non pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan dan 

keuangan, dan yang paling penting adalah media massa. Media massa memiliki 

fungsi yang sangat strategis karena memainkan peran sebagai pemersatu seluruh 

aktor diplomasi publik melalui aktivitas komunikasi. Peran media massa, 

khususnya media massa yang berskala internasional sangat berpengaruh bagi 

implementasi diplomasi publik. Relevansinya akan semakin kuat ketika informasi 

telah dimobilisasi sebagai bagian dari propaganda sehingga bisa menjadi senjata 

yang ampuh guna mempengaruhi opini publik secara lebih luas bagi pencapaian 

kepentingan nasional suatu negara perkembangan media sebagai akibat dari 

globalisasi menciptakan transparansi akses berbagai informasi dari belahan dunia. 

Sehingga publik internasional akan dengan mudah mengetahui perkembangan dari 

belahan dunia manapun. Kesempatan ini yang pada akhirnya digunakan oleh 

                                                                                                                                      
umum dan nilai-nilai, hip anggota dalam kelompok sosial umum dan lembaga, dan hilangnya 
identifikasi politik atau etnis yang terpisah. Yang diunduh dalam 
http://www.rice.edu/projects/HispanicHealth/Acculturation.html 
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pelaku diplomasi publik (aktor bukan negara) untuk meningkatkan produktifitas 

negaranya.23 

Diplomasi publik merupakan cara alternatif dari diplomasi yang sudah 

ada. Diplomasi publik memang berbeda dengan diplomasi tradisional, Diplomasi 

publik bukan berarti menggantikan tetapi melengkapi diplomasi tradisional. 

Diplomsi publik tidak hanya berkaitan dengan pemerintah, tetapi juga individu 

dan organisasi non pemerintah. Disamping itu kegiatan diplomasi publik adalah 

menyampaikan pandangan yang berbeda yang diwakili individu dan organisasi 

selain pandangan terhadap pemerintah.24 

Tujuan utama dari diplomasi publik adalah untuk mempengaruhi pendapat 

umum (masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijakan politik luar 

negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi 

publik adalah antar masyarakat (suatu negara tertentu) dengan masyarakat (negara 

lain), namun demikian, pendapat umum yang dimaksud disini adalah guna 

mempengaruhi kebijakan pemerintah dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh 

karena itu diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antar budaya 

karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam 

melihat persoalan-persoalan politik luar negeri.25 

Sarana diplomasi publik adalah segala macam alat komunikasi baik media 

elektronik (televisi, internet, radio) maupun media cetak (koran,majalah, jurnal 

dll) yang dianggap dapat menyampaikan isi atau pesan maupun misi politik luar 

                                                 
23 Diplomasi Teori dan Praktik Edisi Ketiga, G.R Berridge yang diunduh dalam 
http://grberridge.diplomacy.edu/dip_comp_1.htm dan diakses pada tanggal tgl 1 oktbr 2010 
24 www.diplomacy-archive.com/resources  diakses tanggal 1 oktober 2010 
25 Roy,SL,1991,Diplomacy,terjemahan Harwanto & Mirsawati, Jakarta: Rajawali press, hal.5 
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negeri tertentu, termasuk di dalamnya berbagai acara pertukaran budaya dan 

pendidikan seperti pertukaran pelajar dan mahasiswa melalui berbagai institute 

bahas dan budaya. 

Berkaitan dengan masalah yang penulis angkat , Piala Dunia merupakan 

momen yang tepat bagi Afrika Selatan untuk memaksimalkan diplomasi 

publiknya. Afrika Selatan sebagai sebuah negara yang besar yang dengan basis 

sistem politik rasial kulit putih atau Apartheid memanfaatkan Piala Dunia ini 

sebagai sarana membendung persepsi negatif yang beredar dikalangan masyarakat 

internasional terkait dengan masalah Apartheid, masalah keamanan, dan 

menunjukkan bahwa Afrika Selatan mampu. Pemerintah Afrika Selatan juga 

menggerakkan dan mengikutsertakan publiknya guna menyukseskan Piala Dunia. 

Masyarakat Afrika Selatan secara sadar dan aktif  mengikuti berbagai program 

yang dilakukan pemerintah untuk memeriahkan acara Piala Dunia ini. 

Keterlibatan masyarakat dalam berbagai unsur dan keahlian menjadi salah satu 

unsur utama dari diplomasi publik Afrika Selatan, dengan memanfaatkan momen 

Piala Dunia yang kemudian ditunjang dengan berbagai materi kebudayaannya. 

 
1.5   METODELOGI PENELITIAN 

1.5.1  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. 
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1.5.1.1  Batasan Materi 

Batasan materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan 

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

adalah penulis akan mengulas mengenai bagaimana upaya-upaya diplomasi public 

yang dilakukan Afrika Selatan melalui Piala Dunia 2010. 

 
1.5.1.2 Batasan Waktu 

Sedangkan batasan waktu adalah rentang waktu ( durasi ) terjadinya suatu 

peristiwa atau objek yang dianalisis. Dalam penulisan ini penulis ingin 

memberikan batasan waktu  pada tahun 2010. Ini dilakukan dengan dasar bahwa 

pada tahun 2010 Afrika Selatan melalukan upaya-upaya diplomasi publiknya 

sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2010. 

Selain itu penulis juga mengupas masalah-masalah yang bersifat tinjauan 

histories untuk melengkapi dan menjelaskan uraian yang dimaksud dengan 

pertimbangan selama itu masih mempunyai korealsi dan relevansi dengan 

permalasahan yang diangkat. 

 
1.5.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dilihat dari unit analisanya 

berada tingkat yang lebih rendah daripada unit explanasinya karena diplomasi 

publik Afrika Selatan disini bisa dikategorikan dalam negara sedangkan Piala 

Dunia Afrika Selatan 2010 dikategorikan dalam sebuah sistem internasional. 
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Karena unit analisanya lebih rendah dari unit explansinya maka analisa dari 

penelitian ini akan bersifat induksionis.26 

 
1.5.3   Teknik Analisa Data 

Untuk memaparkan dan menjelaskan secara mendalam bagaimana 

diplomasi publik Afrika Selatan dalam Piala Dunia 2010, maka penulis akan 

menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah langkah-langkah 

melakukan interpretasi terhadap fenomena yang ada sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti, untuk kemudian dianalisa lebih jauh mengenai hubungan antara Piala 

Dunia 2010 dengan diplomasi publik Afrika Selatan. 

Setelah data-data yang diperlukan dikumpulkan, selanjutnya 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 dan tema penelitian, menyederhanakan 

data dengan tanpa mengurangi maknanya atau bahkan membuang data yang 

sekiranya memang tidak dibutuhkan. Data terpilih kemudian akan dipahami dan 

kemudian dijelaskan melalui pemahaman intelektual yang logis. 

 
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi 

pustaka  dan melakukan penelitian terhadap obyek penelitian, yang kemudian 

akan lebih dimaksimalkan dengan pengumpulan data-data dari berbagai sumber 

yang dipercaya. Hal ini dilakukan untuk lebih mengakuratkan data yang diperoleh 

                                                 
26 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metedologi, Jakarta:LP3ES,1994 
hal 110 
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dalam penelitian nantinya. Dan juga ada beberapa sumber yang sifatnya sekunder 

akan diperoleh dari studi pustaka yaitu : situs internet, surat kabar, majalah dan 

artikel. 

 
1.6 STRUKTUR PENULISAN 

Dalam suatu penelitian harus ada penjabaran dari suatu permasalahn yang 

diangkat dari topik yang ada. Perlu sebuah penyusunan penulisan yang sistematis 

sehingga memudahkan dalam membuat kesimpulan dari sebuah penelitian. 

Penulis akan mencoba memberikan sistematika dari bagian dan bab yang akan di 

bahas nantinya, dan tentunya disesuaikan dengan kerangka pemikiran yang 

mencakup seluruh bagian dari isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB JUDUL PEMBAHASAN 

I Pendahuluan I.1. Latar Belakang Masalah 
I.2. Rumusan Masalah 
1.3. Tinjauan Pustaka 
        1.3.1 Penelitian Terdahulu
I.4. Landasan Teori/Konsep 
        1.4.1 Konsep Diplomasi Publik 
I.5. Metodologi Penelitian 
        1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 
                 1.5.1.1 Batasan Materi 
                 1.5.1.2 Batasan waktu 
        1.5.2 Tipe Penelitian 
        1.5.3 Teknik Analisa Data 
        1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 
1.6 Struktur Penulisan 

II Hubungan Politik Luar 
Negeri Dengan 
Diplomasi Publik Afrika 
Selatan Dalam 
Pencalonan Piala Dunia 
2010 

2.1 Karakteristik Utama Politik Luar 
Negeri Afrika Selatan 

        2.1.1 Prinsip Dasar Polugri Afsel 
2.1.2 Orientasi Polugri Afsel  

dalam Beberapa Periode 
        2.1.3 Tantangan Polugri Afsel 
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 2.2 Diplomasi Publik Afrika Selatan 
        2.2.1 Aktor Diplomasi Publik  
Afrika Selatan 
2.3 Hubungan Diplomasi Publik 
dengan Politik Luar Negeri Afrika 
Selatan 
2.3.1  Hubungan Diplomasi Publik 
Afsel Dengan Polugri Afsel Dalam 
Penyelenggaraan Piala Dunia 
2.4 Kepentingan Nasional Afrika 
Selatan Dalam Piala Dunia 2010 
2.5 Perjalanan Politik Afrika Menjadi 
Tuan Rumah Piala Dunia 
2.5.1 Sejarah Masuknya Sepakbola 
2.5.2Sejarah Perjalanan Afrika Selatan 
 dalam Pencalonan Piala Dunia 
2.5.3 Afrika Mencalonkan Menjadi 
Tuan Rumah Piala Dunia 2010 

III. Diplomasi Publik Afrika 
Selatan Sebagai Tuan 
Rumah Piala Dunia 2010 
   

3. 1 Peran Agensi Dalam Diplomasi 
Publik 

  3.1.1 IMC (International 
Marketing Council)   

3.1.2 (NCP)  National 
Communication Partner  

3.2 Peran Warga Negara Afrika 
Selatan 
3.3 Peran Kaum Bisnis dalam Piala 
Dunia 2010 
3.4 Peran Lembaga Keagamaan Afrika 
Selatan 
3.5 Peran media  
      3.5.1 Iklan internasional 
      3.5.2 Theme Song Piala Dunia  
3.6 Peran Atribut Piala Dunia 2010 
3.6.1 Maskot Piala Dunia 2010 
3.6.2 Logo Piala Dunia 2010 
 

1V. Pesan Afrika Selatan 
Melalui Piala Dunia 
2010 
 

4.1 Negara Berkembang Yang Mampu 
Mengadakan Event Internasional 
4.2 Memperbaiki Citra Sebagai Negara 
Apartheid 
4.3 Memperbaiki Citra Sebagai Negara 
Dengan Masalah Keamanan 
 

V KESIMPULAN Diskusi Hasil Temuan dan Kesimpulan
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