
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diplomasi merupakan sarana komunikasi antar-negara serta dengan aktor-

aktor hubungan internasional lainnya untuk menjalin sebuah usaha negosiasi dan 

telah diterapkan oleh hampir seluruh negara di dunia ini yang meliputi bidang 

ekonomi, politik, budaya, militer ataupun sosial yang bersifat tidak saling 

mengancam. Diplomasi dibagi menjadi dua yaitu hard diplomacy dan soft diplomacy. 

Hard diplomacy diidentifikasikan sebagai suatu cara yang dilakukan negara untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya dengan menggunakan kekuatan militer dan 

ekonomi. Sedangkan soft diplomacy merupakan suatu sarana negara untuk 

berkomunikasi atau bernegosiasi melalui pemahaman budaya, pendidikan dan sosial.
1

Hubungan diplomatik antar negara semata-mata tidak hanya melalui bidang ekonomi, 

militer dan sosial saja tetapi dapat didukung dengan hal-hal yang bersifat non-resmi 

seperti budaya, bahasa daerah, pendidikan, aset pariwisata, dan event-event olahraga 

dalam skala internasional dan juga sebagai ajang self branding untuk memperbaiki 

citra buruk negara.
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Banyak negara lebih memilih soft diplomacy dikarenakan lebih efektif untuk 

mengenalkan citra negaranya. Keunggulan dari pendekatan soft diplomacy adalah 

suatu pihak dapat mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dengan 

menggunakan pendekatan budaya serta nilai-nilai sosial tanpa melakukan paksaan 

atau intervensi.
3
 Soft diplomacy dinilai sangat efektif sebagai sarana dalam 

berkomunikasi antar negara yang aman dikarenakan tidak ada negara yang dapat 

bertahan seorang diri tanpa adanya bantuan dari negara lain untuk memenuhi 

kebutuhan dan kemajuan negaranya.
4
 Salah satu elemen soft diplomacy adalah publik, 

yang digunakan negara dalam usahanya menjalin negosiasi dengan negara lain yang 

tidak lagi melalui aktor resmi seperti pemerintah atau staf negara melainkan 

melibatkan subjek non-resmi seperti kebudayaan, lembaga pariwisata, event 

internasional serta masyarakat dari berbagai kalangan sebagai pendukung untuk 

mencapai suatu kepentingan nasional. 

Salah satu negara yang menggunakan elemen soft diplomacy yaitu event 

internasional SEA Games 2013 sebagai sarana diplomasi adalah Myanmar. Myanmar 

dikenal memiliki citra buruk di mata internasional dikarenakan banyaknya isu-isu 

negatif selama negara dipimpin oleh pemerintahan militer. Diplomasi dilakukan 

sebagai upaya Myanmar dalam membangun citra positifnya dimata dunia dan 

menggunakan SEA Games sebagai sarana untuk mempromosikan negara. Tidak 
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hanya Myanmar, negara sebelumnya yaitu China pun melakukan diplomasi publik 

dengan menjadi tuan rumah Olimpiade Beijing pada tahun 2008 dengan 

mempersembahkan opening ceremony yang cukup megah dan didukung oleh stadion 

olimpiade yang menarik simpati dunia.  

 Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) dibuka secara resmi oleh Wakil 

Presiden Myanmar U Nyan Tun di Stadion Wunna Thekdi Naypyidaw dan 

berlangsung pada tanggal 11 Desember 2013 hingga tanggal 22 Desember 2013.
5
 

Negara-negara Asia Tenggara yang mengikuti pesta olahraga tersebut adalah 

Thailand, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Laos, 

Kamboja, Timor Leste dan Brunei. Meski tidak semeriah dan semegah Olimpiade 

Beijing, Myanmar berupaya meningkatkan citra positifnya yang dikenal memiliki 

aset budaya dan pariwisata yang banyak menjadi incaran para turis negara lain 

melalui ajang SEA Games. Sukses menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 2013 

membuktikan Myanmar dapat menampik keraguan negara sekitar yang menganggap 

bahwa ketidakmampuannya menjadi tuan rumah dikarenakan kurangnya sarana 

olahraga dan jaminan keamanan serta adanya isu konflik dalam negeri pada tahun 

yang sama.
6
 Myanmar juga membuktikan bahwa negaranya mampu menjadi tuan 
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rumah yang baik dengan berhasil menempati posisi kedua dalam perolehan medali 

olimpiade.
7
 

 Dengan menjadi tuan rumah SEA Games 2013, Myanmar mengharapkan citra 

negaranya membaik yang ditandai dengan banyaknya kunjungan wisatawan asing 

untuk pariwisata Myanmar dan banyaknya investasi dari negara lain. Myanmar yang 

dikenal dengan sebutan “negara sejuta pagoda” memiliki aset budaya dan pariwisata 

yang dinilai sebagai salah satu elemen negara yang sangat potensial untuk 

diperkenalkan kepada dunia.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis adalah bagaimana 

upaya diplomasi Myanmar dalam memperbaiki citra melalui SEA Games 2013? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian: 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya 

Myanmar memperbaiki citra di mata internasional melalui SEA Games 

dan melihat proses-proses yang dilakukan Myanmar dalam rangka SEA 

Games. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

pengembangan kajian hubungan internasional khususnya dalam 

bidang diplomasi dan kajian kawasan Asia Tenggara. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya, khususnya terkait upaya diplomasi publik Myanmar di 

tengah citra negatif negara tersebut selama era kekuasaan junta 

militer. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu sangatlah penting untuk mendapatkan data-data relevan 

yang akan dicantumkan dalam sebuah penelitian dan sebagai aspek pendukung 

dalam pemecahan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti ingin 

mencari persamaan dan perbedaan data melalui penelitian-penelitian yang sudah 

pernah diteliti oleh beberapa sumber. 

 Penelitian terdahulu yang pertama bersumber dari skripsi Abdul Rasyid Sahar 

yang merupakan mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin 



yang berjudul “Diplomasi Publik Afrika Selatan Dalam Piala Dunia 2010.”8 Adapun 

alat analisa berupa Diplomasi dan Diplomasi Publik sebagai kerangka dasar 

pemikiran. Penelitian ini membahas upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh 

Afrika Selatan melalu event olahraga seperti World Cup 2010. 

Perbudakan di Afrika Selatan selama berabad-abad membuat negara lain 

menganggap penduduk pribumi kulit hitam merupakan kaum primitif yang rendah. 

Terjadinya diskriminasi antara kaum kulit hitam dan kaum kulit putih menyebabkan 

terjadinya perbudakan besar-besaran dari waktu ke waktu. Perbudakan di Afrika 

semakin besar ketika saat itu dibuka tambang-tambang emas dan intan secara besar-

besaran. Pekerja-pekerja yang pada saat itu merupakan mayoritas kaum kulit hitam 

yang dipekerjakan dengan upah murah dan ditempat tinggalkan jauh dengan kaum 

kulit putih. Kaum kulit putih saat itu tidak boleh berbaur dengan kaum kulit hitam 

karena adanya perbedaan ras, suku, serta warna kulit yang menjadi batas tingkatan 

sosial antara kaum mereka.   

 Kaum kulit hitam saat itu tidak diperbolehkan tinggal atau memiliki rumah di 

daerah perkotaan. Hal tersebut membuat mereka menjadi kaum yang terbelakang dan 

tidak diberi ruang untuk berkembang. Kurangnya akses untuk berkembang membuat 

sebagian besar warga Afrika tidak memperoleh pendidikan yang layak. Beberapa 

kaum kulit hitam yang menerima pendidikan dari Barat mulai belajar tentang politik. 
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Hal ini dibuktikan bahwa Afrika Selatan bisa mengirimkan delegasi negaranya ke 

London untuk mengajukan protes. Tetapi hal tersebut gagal pada usaha agar kaum 

kulit hitam diterima secara sosial dan dihapuskannya diskriminasi yang dilakukan 

oleh kaum kulit putih.  

 Hasil dari penelitian ini adalah kebanggaan dari pihak Pemerintah Afrika 

Selatan karena dipercaya menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia pada tahun 2010. 

Terpilih menjadi penyelenggara acara tersebut membuka peluang bagi Afrika Selatan 

untuk menyampaikan pesan diplomasi publiknya melalui lokal karya tentang isu 

humanisme Afrika yang mengacu pada tindak – tindak pelanggaran HAM. Penelitian 

ini dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena membahas upaya negara Afrika 

Selatan mengangkat citra positif negaranya dan melihat dari sudut pandang perilaku 

negara. Penelitian ini juga membahas upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan 

sebelum dan sesudah diselenggarakannya Piala Dunia 2010 dengan menggunakan 

konsep diplomasi publik.  

Penelitian yang kedua adalah bersumber dari skripsi Adina Dwerizanti yang 

merupakan mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang 

berjudul “Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik: Analisa Peran Korean 

Wave Dalam Diplomasi Publik Korea Periode 2005-2010.”
9
 Alat analisa yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah konsep diplomasi publik, diplomasi 
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kebudayaan, konsep pop-culture dan didukung oleh Soft Power dari Joseph S. Nye.  

Penelitian ini membahas upaya Korea Selatan yang menjalankan diplomasinya 

melalui fenomena Korean Wave.  

Suksesnya Korean Wave memberikan keuntungan besar bagi Korea Selatan di 

bidang ekonomi dikarenakan hampir seluruh negara-negara di Asia atau bahkan dunia 

sangat menggemari film-film atau drama Korea. Korea Selatan memanfaatkan 

kesempatan ini untuk menjalankan diplomasinya untuk menambah relasi dan 

menaikkan citra negaranya melalui bidang hiburan. Banyaknya artis Korea yang telah 

populer  membuat Korea menjadi salah satu negara yang sukses mendapatkan devisa 

negara terbesar melalui dunia entertainment.   

 Penelitian ini dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena penelitian ini 

membahas tentang Korea Selatan yang mempunyai suatu kekuatan besar untuk 

menjalankan diplomasi publiknya melalui Korean Wave. Dalam penelitian Adina 

Dwerizanti menjelaskan bahwa Korean Wave sebagai penggerak utama dalam 

mempromosikan kekuatan negara kepada pihak luar. Sebelumnya, negara seperti 

Jepang telah melakukan soft powernya melalui produk animasi yang lebih dikenal 

dengan istilah manga. Tetapi, produk animasi tersebut hanya dinilai sebagai tokoh 

animasi biasa yang tidak mencerminkan kesenian asli Jepang. Alhasil diplomasi 

publik yang dilakukan oleh Jepang tidak mempunyai relevansi yang besar terhadap 

penelitian ini. 

 Penelitian yang ketiga adalah bersumber dari skripsi Bajora Rahman yang 

merupakan mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang 



berjudul “Diplomasi Hip Hop Sebagai Diplomasi Budaya Amerika Serikat.”
10

 

Pembahasan tersebut menggunakan konsep diplomasi budaya. Penelitian ini 

membahas tentang upaya pembelaan diri dan perjuangan dari kaum kulit hitam 

melalui musik yang mengandung pesan moral. Diketahui bahwa kaum kulit hitam 

pada saat itu sangat ditindas keberadaannya hanya karena perbedaan warna kulit. 

Perbudakan di Amerika pada saat itu hampir seluruhnya terjadi pada kaum kulit 

hitam.  

Tidak adanya kesetaraan ras menjadikan mereka sebagai kaum yang ditindas. 

Musik dinilai menjadi sebuah jalan untuk penyampaian aspirasi rakyat. Amerika 

Serikat dinilai berhasil menjalankan diplomasi musiknya sejak era Perang Dingin 

dengan tujuan untuk memulihkan konfliknya dengan Uni Soviet. Diplomasi musik 

juga bertujuan untuk menyebarkan kebebasan berdemokrasi di seluruh dunia. 

Diplomasi musik dilakukan Amerika dengan cara mengirim musisi dalam negerinya 

untuk mengunjungi beberapa negara di dunia untuk menggelar konser yang 

disponsori oleh pemerintah dengan membawa pesan perdamaian yang saat itu 

membawa efek yang besar bagi Amerika. Keberhasilan Amerika menanamkan soft 

power saat itu melalui diplomasi musiknya melahirkan hip hop diplomacy. 

  Penelitian ini dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena membahas tentang 

perjuangan Amerika Serikat yang dilakukan kaum kulit hitam dalam 
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memperjuangkan aspirasi melalui diplomasi musiknya. Banyak musisi yang berasal 

dari Amerika yang sangat berpengaruh di dunia yang dalam karyanya membawa 

pesan-pesan seperti perdamaian atau konspirasi negara melalui sebuah lagu dalam 

penelitian ini.  

 Penelitian keempat adalah bersumber dari skripsi Noor Rahmah Yulia yang 

merupakan mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Diplomasi Kebudayaan Republic of Korea 

Melalui Film dan Drama: Pencapaian Kepentingan Citra dan Ekonomi Republic of 

Korea di Indonesia.”
11

 Penulis penelitian tersebut menggunakan Konsep Diplomasi 

Kebudayaan dan Kepentingan Nasional sebagai kerangka teori. Penelitian ini 

membahas tentang kekuatan Korea Selatan dalam menyebarkan Korean Wave nya 

melalui film dan drama. Sejak dibukanya Konsulat Republik Korea di Jakarta pada 

Desember 1966 dan Konsulat Republik Jakarta di Seoul pada Juni 1968, hubungan 

diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan resmi dibuka. Kerjasama yang terjalin 

tidak hanya dalam bidang politik dan ekonomi tetapi juga dalam bidang kebudayaan. 

Kebudayaan merupakan salah satu elemen terpenting yang membuat kedua negara 

menjaga hubungan baiknya. 

 Film atau drama Korea yang ditayangkan di Indonesia selalu berhasil 

mengambil hati penontonnya. Sebagai contoh pada tahun 2002 Indonesia 
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digemparkan dengan tayangnya drama Korea Winter Sonata dan Endless Love.
12

 

Popularitas drama Korea di Indonesia membuat Korea terus mengeluarkan drama 

baru setiap tahunnya. Banyaknya festival film Korea di Jakarta serta pengenalan 

lokasi-lokasi pariwisata merupakan upaya Korea untuk terus mempertahankan 

eksistensi negaranya dalam bidang kebudayaan. Suksesnya drama Korea mampu 

mendatangkan keuntungan tambahan bagi Republic of Korea ditandai dengan 

semakin banyaknya wisatawan asing untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata 

terutama lokasi syuting di kawasan Pulau Nami.  

 Penelitian ini dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena penelitian ini 

membahas tentang upaya diplomasi Korea Selatan terhadap Indonesia melalui film 

dan drama yang bertujuan mempengaruhi publik untuk mencapai suatu kebijakan 

politik luar negerinya. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Korea Selatan 

merupakan nilai positif dari masyarakat negara lain yang dalam penelitian ini yaitu 

Indonesia untuk mempermudah melakukan kerjasama baru dalam segala bidang. 

 Penelitian kelima adalah bersumber dari skripsi Clarisa Gabriella yang 

merupakan mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin 

Makasar yang berjudul “Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian 

Kepentingan Nasionalnya.”
13

 Penulis penelitian tersebut menggunakan konsep 

Diplomasi. Penelitian ini membahas usaha Indonesia dalam menjalankan 
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diplomasinya melalui unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki Indonesia 

merupakan sebuah aset yang dapat menarik simpati dari negara lain. Diadakannya 

festival-festival kebudayaan seperti pameran benda-benda peninggalan bersejarah, 

alat-alat musik, tarian tradisional, serta makanan khas daerah merupakan sarana 

Indonesia berinteraksi langsung dengan negara lain dan sebagai pendukung proses 

terjadinya diplomasi. Diplomasi dianggap sebagai sarana yang dapat membantu 

proses tercapainya sebuah kepentingan nasional suatu negara. Dalam penelitian 

tersebut peneliti menggunakan kebudayaan sebagai alat pendukung interaksi antar 

negara karena kebudayaan tidak kalah penting dalam hal pencapaian kerjasama. 

 Globalisasi mengubah pandangan bahwa tidak hanya selalu aspek politik dan 

ekonomi saja ketika negara ingin membuka kerjasama dengan negara lain tetapi 

faktor pendukung lain seperti kebudayaan juga sangat berpengaruh besar. Indonesia 

memiliki berbagai macam budaya setiap daerahnya dengan mudah dikenal oleh mata 

internasional. Hal itu ditandai dengan banyaknya wisatawan asing yang datang untuk 

berlibur serta para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Memiliki 

budaya yang sangat beragam membuat Indonesia memiliki aset yang jarang dimiliki 

oleh negara lain. Sebagai negara kepulauan juga membuat Indonesia kaya dengan 

sumber daya alamnya yang berlimpah.  

 Penelitian ini dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena penelitian ini 

membahas tentang peran kebudayaan sebagai salah satu sarana untuk menjalankan 

diplomasi. Indonesia yang kaya dengan budayanya dapat dengan mudah dikenal oleh 

internasional dengan mengadakan festival-festival tradisional yang mengundang 



simpati negara lain. Diplomasi juga dilakukan dengan cara mengirimkan seniman ke 

luar negeri dengan membawakan lagu-lagu daerah, tarian tradisional, serta 

pengenalan budaya asli Indonesia seperti wayang, angklung dan pertunjukan cerita 

rakyat. Hal ini dilakukan Indonesia untuk mendapatkan citra positif dimata 

internasional.  

 Penelitian keenam adalah bersumber dari jurnal Anindu Alamsyah, Imam 

Hanafi, dan Mangku Purnomo yang berjudul “Implementasi Kerjasama Sister 

Schools SMA Negeri 3 Malang-River Valley High School Dalam Perspektif 

Diplomasi Publik.”
14

 Penelitian di atas menggunakan konsep diplomasi dan 

diplomasi publik. Penelitian ini membahas usaha diplomasi negara melalui bidang 

pendidikan. Indonesia telah banyak melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan 

dengan beberapa negara dan salah satunya kerjasama antara SMA Negeri 3 Malang 

dengan River Valley High School Singapura yang berlangsung sejak 2008. Indonesia 

sebelumnya telah melakukan program sisters city yang dilakukan oleh pemerintah 

provinsi Jawa Tengah dengan Queensland, Australia yang sudah berjalan sejak tahun 

1991.  
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Melalui program tersebut, Indonesia mengalami peningkatan dalam hal 

kerjasama dengan negara lain setiap tahunnya dan pada tahun 2003 tercatat ada 75 

kerjasama baru dalam bentuk sisters city/province. Program kerjasama kedua negara 

tersebut mencangkup beberapa bidang yang telah tercatat dalam Memorandum of 

Understanding (Mou) yaitu pengembangan kapasitas SDA pemerintah daerah, 

pengembangan dunia usaha dalam negeri ataupun luar negeri, meningkatkan 

pendapatan daerah melalui sektor pariwisata serta meningkatkan mutu pendidikan 

negara.  

 Penulis penelitian di atas mencoba menjelaskan tentang peristiwa yang 

dilakukan oleh kedua negara yaitu dengan saling bertukar informasi dalam hal 

akademik yang dapat pula mencakup kebudayaan, kesenian dan pariwisata domestik. 

Melalui program pertukaran antar sekolah ini dapat membuka kesempatan bagi 

pelajar, guru dan staf sekolah untuk mendapatkan pengalaman saling berinteraksi 

dengan sekolah yang berasal dari negara lain. Kedua lembaga tersebut juga 

melakukan kegiatan lain di luar dari kegiatan akademik seperti kelas seni dan budaya 

sebagai ajang pertukaran budaya, kunjungan sejarah domestik sebagai wisata kota. 

Pihak River Valley School memilih SMA Negeri 3 Malang sebagai partnernya 

dikarenakan memiliki reputasi sekolah yang baik dalam bidang akademik dan 

keinginan pihak River Valley School untuk belajar dan mengetahui tentang budaya 

Indonesia lebih dalam.  

   Penelitian ini dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena penelitian ini 

membahas tentang peran dunia pendidikan sebagai sarana dalam menjalankan 



diplomasi. Beberapa negara maju telah banyak menawarkan kerjasama dalam bidang 

akademik karena dinilai sebagai penghubung untuk tetap menjaga hubungan baik 

antar negara. Tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki kapasitas masyarakat 

yang cerdas membuat negara menjadi incaran bagi banyak pihak lain untuk 

berinvestasi.  

 Penelitian ketujuh adalah bersumber dari jurnal Fitri Dyah Ruslina Novika 

Sari yang berjudul “Strategi Diplomasi Publik Dalam Meningkatkan Citra Seni dan 

Budaya Indonesia dimata Dunia Internasional (Studi Kasus : Seni Tarian Dayak 

Kalimantan Timur).”
15

 Penelitian tersebut menggunakan konsep hubungan 

masyarakat ( public relation ) dan konsep diplomasi publik. Penelitian ini membahas 

usaha diplomasi negara melalui bidang kesenian dan kebudayaan Indonesia yang 

dalam hal ini berupa tarian tradisional. Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan keragaman bentuk kesenian dan kebudayaan terbanyak di dunia. Seni budaya 

Indonesia telah cukup dikenal secara internasional dan hal tersebut merupakan suatu 

identitas negara yang didalamnya terdapat aset nusantara yang tidak ternilai harganya. 

Keberagaman budaya Indonesia membuat banyak masyarakat negara lain pun ingin 
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mempelajarinya. Hal tersebut dapat menjadi sarana Indonesia untuk lebih 

memperkenalkan potensi negaranya kepada dunia internasional.  

 Budaya asli Indonesia telah bersaing dengan kebudayaan asing seiring 

semakin canggihnya teknologi yang ada. Perkembangan globalisasi yang sangat pesat 

membuat masyarakat lebih memilih untuk mengikuti pola gaya hidup barat yang 

dinilai sangat mengikuti zaman dan meninggalkan budaya asli Indonesia. Pengaruh 

budaya asing secara perlahan dapat melunturkan identitas asli Indonesia secara 

kultural dan membuat budaya asli nusantara semakin ditinggalkan. Salah satu daerah 

yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan 

yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang terutama para generasi 

muda untuk melestarikan kebudayaan daerah yang mengakibatkan kurang 

berkembangnya minat masyarakat pada kesenian asli Kalimantan Timur. Peran 

pemerintah yang berupa dukungan sangat diperlukan untuk melestarikan dan 

mempromosikan kebudayaan daerah untuk lebih dikenal oleh daerah lain dan dapat 

bersaing dengan kebudayaan asing.  

 Penelitian kedelapan adalah bersumber dari jurnal Tirza Angel Priskila Sajow 

yang berjudul “Diplomasi Kebudayaan Pemerintah Indonesia Melalui Program 

Kemendikbud di Perancis.”
16

 Penelitian tersebut menggunakan konsep diplomasi 
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kebudayaan. Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah Indonesia yang 

menggunakan kebudayaan sebagai salah satu alat diplomasi melalui program-

program kementrian pendidikan dan kebudayaan di Perancis. Indonesia dan Perancis 

telah membuka hubungan bilateral dalam bidang kebudayaan dimulai sejak 

disetujuinya Agreement on Cultural and Technical Cooperation pada 20 September 

1969. Memiliki warisan budaya yang telah dikenal oleh dunia internasional, 

digunakan Indonesia sebagai kesempatan untuk membangun citra negara dengan 

melakukan diplomasi budaya.  

 Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan inovasi untuk perkembangan 

kebudayaan bangsa dengan membuat program yang memiliki tema Kebudayaan 

Tradisional dan salah satunya adalah Rumah Budaya Indonesia. Diharapkan dengan 

adanya program-program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Perancis 

membuat kedua negara tersebut memiliki hubungan bilateral yang baik dalam bidang 

pertukaran kebudayaan. 

 Penelitian kesembilan adalah bersumber dari jurnal Gusti Indriasih yang 

berjudul “Diplomasi Indonesia Melalui Kampanye Wonderful Indonesia Dalam 

Meningkatkan Pariwisata Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2011-2015.”
17

 

Penelitian tersebut menggunakan perspektif neorealisme dengan tingkat analisanya 

adalah negara-bangsa (nation-state) dan konsep diplomasi. Penelitian ini membahas 

                                                                                                                                                                      
 
17

 Gusti Indriasih, Diplomasi Indonesia Melalui Kampanye Wonderful Indonesia Dalam Meningkatkan 

Pariwisata Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2011-2015, JOM Fisip, Vol, 3, No, 1 – Februari 

2016, diakses dalam  https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/9292 (27/04/2017, 23:04 

WIB) 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/9292


tentang negara Indonesia yang memanfaatkan kekayaan budaya sebagai alat 

diplomasi ke mancanegara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia 

yang memilki beragam suku, budaya dan sumber daya alam yang berpotensi menjadi 

daya tarik terhadap dunia international. Keanekaragaman yang dimiliki menjadikan 

Indonesia menempati urutan 4 sebagai negara dengan kunjungan wisatawan terbesar 

setelah Malaysia, Thailand dan Singapura menurut ASEAN Secretariat dalam peta 

pariwisata di Asia Tenggara. Prestasi yang diperoleh membuat Indonesia tetap harus 

berinovasi dalam pengembangan di berbagai sektor untuk meningkatkan 

kepariwisataannya dengan memanfaatkan sektor pariwisata sebagai sarana 

berdiplomasi kepada dunia internasional.  

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semua negara ingin mendapatkan citra positifnya di mata negara lain. Tidak hanya 

menggunakan hard power seperti perang atau kekuatan militer, diplomasi dinilai 

sangat efektif dalam membantu negara mencapai kepentingan nasionalnya. Diplomasi 

publik yang memiliki elemen-elemen seperti kebudayaan, seni, pariwisata dan bidang 

akademik marak digunakan oleh sebuah negara untuk menarik simpati pihak lain 

sebagai sarana soft power dalam mencapai sebuah kepentingan nasionalnya. Dalam 

menjalankan diplomasi publik, sebuah negara harus mempunyai identitas diri yang 

baik guna membangun citra positif dan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. 

Persamaan penelitian milik penulis dengan beberapa penelitian terdahulu 

diatas yaitu sama-sama membahas upaya sebuah negara dalam hal pencapaian 

kepentingan nasionalnya dengan menjadi tuan rumah ajang internasional seperti Sea 



Games 2013 dan Piala Dunia 2010 dan mengenalkan kebudayaan daerah sebagai 

kekuatan besar untuk menjalankan diplomasinya serta untuk mendapatkan reputasi 

yang baik dari negara-negara lain. 

Perbedaan penelitian milik penulis dengan kesembilan penelitian terdahulu 

diatas yaitu fokus negara yang diteliti. Penelitian pertama berfokus pada negara 

Afrika Selatan, dilanjutkan dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, Indonesia. 

Negara-negara tersebut mempunyai kepentingan nasionalnya masing-masing yang 

dalam pencapaiannya menggunakan jenis diplomasi yang berbeda-beda. Penulis 

menggunakan konsep diplomasi publik sedangkan beberapa penelitian terdahulu 

tersebut menggunakan diplomasi kebudayaan. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian dan Alat 

Analisa 

Hasil 

1 Diplomasi Publik Afrika 

Selatan Dalam Piala 

2010 

Oleh: Abdul Rasyid 

Sahar (2012 

Deskriptif 

Pendekatan: 

Definisi Diplomasi dan 

Diplomasi Publik 

- Piala Dunia 2010 

menjadi pembuktian 

Afrika Selatan bahwa 

negaranya mampu 

menyelenggarakan event 

ini sebagaimana negara-

negara maju yang telah 

menyelenggarakan 

sebelumnya 

  

- Terpilih menjadi tuan 

rumah ajang tersebut 

membuka peluang bagi 

Afrika Selatan untuk 

menyampaikan pesan 

diplomasi publiknya 



melalui lokalkarya 

tentang isu humanisme 

Afrika yang mengaju 

pada tindak-tindak 

pelanggaran HAM 

 

2 Budaya Populer Sebagai 

Alat Diplomasi Publik: 

Analisa Peran Korean 

Wave Dalam Diplomasi 

Publik Korea Periode 

2005-2010 

Oleh : Adina Dwirezanti 

(2012) 

Deskriptif 

Pendekatan: 

- Konsep Diplomasi Publik 

- Diplomasi Kebudayaan 

- Pop-Culture 

 - Peran Korean Wave 

dalam diplomasi publik 

melalui bidang pariwisata 

dan program pertukaran 

kebudayaan dengan 

negara lain. 

- Sukses nya Korean 

Wave memberikan 

keuntungan besar  Korea 

Selatan dibidang 

ekonomi melalui dunia 

entertainment. 

3 Diplomasi Hip Hop 

Sebagai Diplomasi 

Budaya Amerika Serikat 

Oleh: Bajora Rahman 

(2012) 

Deskriptif 

Pendekatan: 

- Diplomasi Budaya 

- Soft Power 

- Keberhasilan Amerika 

menanamkan soft power 

saat itu melalui diplomasi 

musiknya melahirkan hip 

hop diplomacy 

 

 - Hip-Hop sebagai musik 

perjuangan kaum kulit 

hitam yang pada liriknya 

mempunyai pesan moral 

dan dapat menjadi alat 

diplomasi budaya yang 

powerful bagi Amerika 

Serikat hingga era 

sekarang 

  

4 Diplomasi Kebudayaan 

Republic of Korea 

Melalui Film dan Drama: 

Pencapaian Kepentingan 

Citra dan Ekonomi 

Republic of Korea di 

Indonesia. 

Oleh: Noor Rahmah 

Deskriptif  

Pendekatan: 

- Diplomasi Kebudayaan 

- Kepentingan Nasional 

- Suksesnya drama Korea 

mampu mendatangkan 

keuntungan tambahan 

bagi Republic of Korea 

ditandai dengan semakin 

banyaknya wisatawan 

asing untuk berkunjung 

ke tempat-tempat wisata 



Yulia 

(2013) 

terutama lokasi syuting 

di kawasan Pulau Nami 

 

- Banyaknya festival film 

Korea di Jakarta serta 

pengenalan lokasi-lokasi 

pariwisata merupakan 

upaya Korea untuk terus 

mempertahankan 

eksistensi negaranya 

dalam bidang program 

kebudayaan 

5 Peran Diplomasi 

Kebudayaan Indonesia 

Dalam Pencapaian 

Kepentingan 

Nasionalnya 

Oleh: Clarisa Gabriella 

(2013) 

Deskriptif 

Pendekatan: Konsep 

Diplomasi 

- Diadakannya festival-

festival kebudayaan 

seperti pameran benda-

benda peninggalan 

bersejarah, alat-alat 

musik, tarian tradisional, 

serta makanan khas 

daerah merupakan sarana 

Indonesia berinteraksi 

langsung dengan negara 

lain dan sebagai 

pendukung proses 

terjadinya diplomasi  

 

- Diplomasi juga 

dilakukan dengan cara 

mengirimkan seniman ke 

luar negeri dengan 

membawakan lagu-lagu 

daerah, tarian tradisional, 

serta pengenalan budaya 

asli Indonesia seperti 

wayang, angklung, dan 

pertunjukan cerita rakyat 

 

6 Implementasi Kerjasama 

Sisters School SMA 

Negeri 3 Malang – River 

Valley High School 

Dalam Perspektif 

Eksplanatif 

Pendekatan: 

- Diplomasi 

- Diplomasi Publik 

- Adanya program sisters 

school dinilai 

memberikan kemudahan 

bagi negara untuk 

mengenalkan bidang 



Diplomasi Publik 

Oleh: Anindu Alamsyah, 

Imam Hanafi, Mangku 

Purnomo (2014) 

akademiknya dengan 

berinteraksi langsung 

dengan masyarakat 

negara lain. melalui 

bidang akademik juga 

negara dapat melakukan 

kerjasama seperti 

program exchange yaitu 

pertukaran 

kurikulum/pertukarang 

siswa 

 

- Tujuan dari program 

pertukaran antara dua 

lembaga pendidikan ini 

yaitu untuk 

meningkatkan nilai 

akreditasi sekolah serta 

melakukan 

pengembangan dalam hal 

akademik yang dapat 

memberikan reputasi 

yang baik di sekolah. 

Keinginan pihak River 

Valley School untuk 

belajar budaya Indonesia 

digunakan pihak SMA 

Negeri 3 Malang sebagai 

kesempatan untuk 

berdiplomasi dengan 

melakukan kegiatan non-

akademik seperti kelas 

budaya, konser seni, serta 

pengenalan sejarah 

sebagai wisata domestik. 

 

7 Strategi Diplomasi 

Publik Dalam 

Meningkatkan Citra Seni 

dan Budaya Indonesia 

dimata Dunia 

Internasional (Studi 

Deskriptif Normative 

Pendekatan: 

- Konsep hubungan 

masyarakat (public 

relation) 

- Konsep diplomasi publik 

- Perkembangan kesenian 

dan kebudayaan 

nusantara mengalami 

penurunan akibat danya 

pengaruh kebudayaan 

asing yang 



Kasus: Seni Tarian 

Dayak Kalimantan 

Timur) 

Oleh: Fitri Dyah Ruslina 

Novika Sari (2013) 

mengakitbatkan 

lunturnya identitas asli 

Indonesia. Hal tersebut 

dipicu oleh kurangnya 

kesadaran masyarakat 

terutama para generasi 

muda untuk melestarikan 

kebudayaan daerah. 

Diperlukan dukungan 

dan perhatian pemerintah 

untuk membantu 

melestarikan budaya 

daerah dan dapat 

bersaing dengan budaya 

barat. Salah satu 

kebudayaan yang dibahas 

pada penelitian ini adalah 

seni tarian dayak dari 

Kalimantan Timur yang 

digunakan Indonesia 

sebagai sarana 

berdiplomasi dan sebagai 

citra seni nusantara untuk 

diperkenalkan kepada 

dunia internasional untuk 

menaikkan eksistensi 

negara. 

 

8 Diplomasi Kebudayaan 

Pemerintah Indonesia 

Melalui Program 

Kemendikbud di Perancis  

Oleh: Tirza Angel 

Priskila Sajow (2016) 

Pendekatan: Konsep 

diplomasi kebudayaan 

- Indonesia yang 

memiliki aset budaya 

yang beragam dan telah 

dikenal oleh dunia 

internasional digunakan 

sebagai sarana yang 

efektif untuk menjalin 

hubungan bilateral baru 

dengan negara lain. Salah 

satu negara yang menjadi 

relasi Indonesia dalam 

bidang pertukaran 

kebudayaan adalah 

Perancis 



 

- Dalam upaya 

melestarikan budaya 

daerah, pemerintah 

Indonesia membuat 

program yang memiliki 

tema Kebudayaan 

Tradisional sebagai 

upaya untuk membangun 

citra negara dalam 

melakukan diplomasi 

kebudayaan 

 

9 Diplomasi Indonesia 

Melalui Kampanye 

Wonderful Indonesia 

Dalam Meningkatkan 

Pariwisata Indonesia di 

Dunia Internasional 

Oleh: Gusti Idriasih 

(2016) 

- Perspektif Neorealisme 

(dengan tingkat analisa 

negara-negara) 

- Konsep Diplomasi 

- Keberagaman suku, 

budaya serta memiliki 

sumber daya alam yang 

indah merupakan sebuah 

potensi yang dimiliki 

Indonesia yang dapat 

menjadi faktor penunjang 

proses diplomasi dan 

menjadi daya tarik 

terhadap dunia 

  

- Setiap tahunnya, 

pemerintah Indonesia 

berupaya melakukan 

pengembangan sektor 

pariwisata dan 

memanfaatkan sektor 

pariwisata tersebut 

sebagai alat diplomasi 

Indonesia pada 

mancanegara 

 

10 Upaya Diplomasi 

Myanmar Dalam 

Memperbaiki Citra 

Melalui SEA Games 

2013 

Oleh: Olivia Maya 

Renita (2017) 

Deskriptif 

Pendekatan: 

- Soft Power 

- Diplomasi Publik 

Myanmar menggunakan 

soft power yaitu 

diplomasi sebagai sarana 

untuk mempromosikan 

negara. Jenis diplomasi 

yang digunakan yaitu soft 

diplomacy dan 



menggunakan kekuatan 

SEA Games sebagai 

upaya untuk 

memperbaiki citra yang 

sebelumnya dikenal 

sebagai negara Junta 

Militer yang memiliki 

banyak konflik di 

negaranya 

  

1.5 Kerangka Konseptual 

 1.5.1 Soft Power 

 Soft Power merupakan sebuah konsep yang pertama kali dikembangkan oleh 

Joseph S Nye untuk menggambarkan kemampuan mempengaruhi pihak lain yang 

identik dengan kekuatan non-militer.
18

 Berbeda jauh dengan arti hard power yang 

merupakan kemampuan untuk memaksa beberapa pihak dengan berupa embargo dan 

kecaman untuk mencapai sebuah kepentingan.
19

 Soft Power dinilai sangat efektif 

dalam proses pencapaian kepentingan nasional (national interest) dengan menarik 

perhatian pihak lain dengan menggunakan elemen-elemen non-resmi negara seperti 

kebudayaan, ekonomi, bahasa, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
20

 

 Nye juga mendefinisikan soft power adalah kemampuan untuk membuat 

pihak lain setuju dan menerima apa yang diinginkan melalui bujukan atau daya 
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tarik.
21

  Daya tarik yang dimaksudkan dapat berupa aset yang dimiliki untuk menarik 

perhatian dan simpati pihak lain. Menurut Alex Vuving, terdapat 3 poin kekuatan dari 

suatu daya tarik yaitu “benignity, brilliance, & beauty”.
22

 Benignity (kemurahan hati) 

merupakan hubungan suatu pihak terutama pada klien dari “soft power” yang 

mengacu pada sikap positif dan tidak saling mengancam.
23

 Dalam aspek kekuasaan, 

benignity menghasilkan rasa simpati yang dapat meyakinkan pihak lain secara damai 

sehingga mengundang kerjasama.
24

 Aspek ini juga dapat menurunkan ego dari suatu 

pihak yang ingin mencoba untuk lebih baik dengan tujuan agar pihak lain akan 

berpendapat yang sama.
25

  

Brilliance (kecemerlangan) merupakan aspek yang mengacu pada pencapaian 

tujuan yang tinggi dengan melihat keberhasilan pihak lain dan menghasilkan suatu 

kekaguman.
26

 Dalam dunia hubungan internasional, “brilliance” dapat dimaksudkan 

dengan negara yang akan meniru kebijakan, ideologi atau visi negara lain yang telah 

berhasil dan didukung oleh beberapa aspek seperti militer, ekonomi, budaya serta 

masyarakat yang damai.
27

 Ketika sukses menerapkan aspek ini, suatu negara akan 
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mendapatkan reputasi yang baik dan menjadi pengaruh bagi pihak lain untuk 

melakukan hal yang sama.
28

 

Beauty (keindahan) merupakan aspek yang menghasilkan soft power melalui 

nilai-nilai atau visi yang dapat menjadi sebuah inspirasi dan membuat suatu pihak 

ingin bergabung dengan pihak lainnya yang memiliki tujuan yang sama.
29

 Negara 

yang memiliki suatu “keindahan” dapat dianggap sebagai negara yang ideal dan akan 

memperoleh kredibilitas, legitimasi dan otoritas moral.
30

 Dalam dunia politik, 

“beauty” dapat berasal dari negara yang memiliki nilai-nilai atau visi yang dapat 

menarik pelaku lebih dekat dengan negara lainnya melalui sebuah cita-cita bersama 

dan hal tersebut dapat memberi self-existence serta identitas.
31

 Beberapa elemen 

“beauty” dari suatu negara terdiri atas nilai-nilai budaya, keanekaragaman bahasa 

daerah serta didukung dengan sistem ekonomi maju yang dapat menghasilkan 

ketertarikan dan membuat negara memiliki peluang nilai investasi yang tinggi ke 

depan.
32

 

Budaya dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempererat hubungan antar 

negara oleh sebab itu para diplomat berusaha memperkenalkan aset kebudayaan 

negaranya untuk memperbaiki citra bangsa kepada dunia internasional dan sebagai 

akses untuk berdiplomasi serta sebagai sarana untuk menjaga hubungan baik antar 
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negara.
33

 Elemen budaya yang menjadi soft power dapat berupa festival internasional 

yang memperkenalkan alat musik daerah, tarian daerah, benda-benda bersejarah, 

pagelaran seni rupa, pertunjukan film dan teater.
34

 Seperti contoh adanya festival film 

internasional di Canes (Perancis), ajang olimpiade internasional atau event olahraga 

dengan skala internasional (Asian Games, SEA Games).
35

  

Dengan adanya pengenalan kebudayaan tersebut dapat menjadi wadah untuk 

saling berinteraksi masyarakat secara regional maupun internasional dengan saling 

mengenalkan budaya negaranya masing-masing yang menumbuhkan sikap 

menghargai dan menghormati satu dengan lainnya. Budaya juga digunakan sebagai 

ilmu pengetahuan yang dapat mempererat persahabatan antar negara untuk tetap 

menjaga perdamaian internasional.  

Ketika negara menggunakan budayanya sebagai alat komunikasi, negara 

tersebut berkesempatan besar membuka ruang untuk dapat bernegosiasi dengan pihak 

lain. Melalui budaya negara memiliki suatu identitas yang bersifat universal dan 

memiliki daya tarik serta merupakan sebuah instrument yang efektif untuk 

menunjukan eksistensi negara. Pertukaran budaya antar wilayah negara kawasan saat 

ini sedang marak dilakukan untuk saling mengenal budaya satu dengan lainnya dan 
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hal tersebut dapat mempererat hubungan baik serta menciptakan reputasi antar negara 

yang baik.
36

  

Dalam perspektif ekonomi, negara melakukan interaksinya dengan pihak lain 

melalui para pebisnis untuk meningkatkan kerja sama dalam ekspor impor bidang 

industri ataupun bisnis. Komunikasi terjadi dengan adanya pertemuan pelaku bisnis 

dari berbagai negara dan berasal dari berbagai kalangan yang membahas tentang 

kepentingan ekonomi internasional seperti para pengusaha transnasional, produsen, 

dan konsumen dari sektor negara ataupun swasta.
37

 

Bahasa dan sastra juga merupakan salah satu elemen soft power yang 

digunakan sebagai alat interaksi antar bangsa. Suatu negara yang memiliki 

keanekaragaman bahasa daerah didalamnya membuka peluang untuk lebih dikenal 

oleh dunia karena dinilai memiliki suatu ciri khas yang dapat menarik minat bangsa 

lain untuk mempelajari. Seperti contoh yaitu Indonesia yang memiliki ragam suku 

bangsa tetapi tetap memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia yang dapat 

menyatukan lapisan masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan.
38

 

 Bahasa tidak hanya digunakan negara sebagai alat untuk mempromosikan diri 

tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki citra. Seperti yang 
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dilakukan oleh Pemerintah Perancis yang menggunakan bahasa sebagai usaha untuk 

mendapatkan kembali citra positif dan kehormatan bangsanya yang sebelumnya 

hancur dikarenakan kalah dalam perang Franco-Prusia dengan mempromosikan 

bahasa negaranya melalui Alliance Francaise yang didirikan pada tahun 1883.
39

  

Banyak negara telah menggunakan soft power sebagai cara untuk mencapai 

kepentingan nasional salah satunya untuk proses memperbaiki citra di mata 

internasional. Reputasi positif suatu bangsa dapat membuat negara tersebut tetap 

memiliki hubungan yang baik dalam jangka panjang antar wilayah ataupun luar 

wilayah. Dalam penelitian ini Myanmar menggunakan diplomasi sebagai soft power. 

Adapun tujuan Myanmar melakukan diplomasi melalui perspektif kultural yaitu 

untuk mempromosikan kekayaan budaya negaranya melalui ajang SEA Games yang 

dinilai dapat mempengaruhi opini publik ketika datang berkunjung.
40

 

Jenis diplomasi yang digunakan berupa soft diplomacy yang menggunakan 

event olahraga berskala regional ASEAN Games sebagai sebuah sarana untuk 

menaikkan eksistensi negaranya dalam bidang investasi dan budaya kepada publik 

internasional. Melalui soft diplomacy nya, Myanmar berupaya untuk memperbaiki 

citranya yang sebelumnya dikenal sebagai negara yang menutup diri dari publik 

internasional dengan menggunakan kekuatan SEA Games. SEA Games yang 

merupakan ajang berkumpulnya negara-negara di Asia Tenggara juga digunakan 
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Myanmar sebagai suatu kesempatan besar untuk mempromosikan negaranya yang 

dinilai memiliki potensi lahan investasi yang besar serta memperkenalkan potensi 

pariwisata yang dimiliki Myanmar seperti wisata religi, wisata budaya serta wisata 

sejarah.
41

 SEA Games tidak hanya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi 

Myanmar tetapi negara juga berkesempatan untuk memperbaiki citranya kepada 

dunia dengan mempromosikan potensi-potensi negara yang memungkinkan dapat 

meningkatkan roda ekonomi.
42

  

1.5.1 Diplomasi Publik 

 Salah satu pakar bernama Hans Tuch berpendapat bahwa diplomasi publik 

merupakan proses komunikasi antara pemerintah sebagai perwakilan negara dengan 

publik negara lain melalui sebuah pemahaman untuk mewujudkan sebuah 

kepentingan nasional.
43

 Tetapi setelah mengalami perkembangan, konsep diplomasi 

tidak lagi hanya melalui perwakilan diplomatik negara secara resmi melainkan 

menggunakan publik sebagai aktor utama untuk membentuk suatu opini publik yang 

dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Negara menggunakan kekuatan publik 

sebagai sarana penghubung untuk berinteraksi, promosi, serta mempengaruhi pihak 
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lain dikarenakan bersifat damai dan memiliki tujuan utama yaitu untuk membangun 

sikap saling menghormati serta menimbulkan suatu ketertarikan.
44

 

 Hubungan antarnegara yang dilandaskan oleh perdamaian akan saling 

menguntungkan dimana adanya sebuah kepercayaan untuk melakukan kerjasama 

baru dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan 

akademik.
45

 Ada beberapa unsur dalam diplomasi publik yang digunakan negara 

sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi publik negara lain seperti pertukaran 

budaya, aset pariwisata, surat kabar dan televisi.
46

 Dalam penelitian ini, diplomasi 

publik tidak digunakan sebagai fokus alat analisa dalam penelitian ini tetapi sebagai 

upaya Myanmar dalam meyakinkan pihak lain bahwa Myanmar mampu menjadi tuan 

rumah SEA Games 2013. 

1.6 Metode Penelitian  

 1.6.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini memiliki karakteristik yang bersifat deskriptif. Penelitian 

deskriptif menyajikan fenomena yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting 

social, aktivitas, karakteristik, atau sebuah hubungan yang berfokus pada pertanyaan 

dasar “bagaimana”.
47

 Penelitian deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan tentang 
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proses gejala sosial yang telah berlangsung dan mengungkap bagaimana hal itu dapat 

terjadi.
48

 Dimana implikasi dari jenis penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 

akan membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan Myanmar untuk 

memperbaiki citra negaranya dengan menjadi tuan rumah SEA Games melalui 

diplomasi.  

1.6.2 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan kata-kata daripada kuantifikasi 

dalam pengumpulan dan analisis data.
49

 Penelitian kualitatif juga didefinisikan 

sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada 

penciptaan gambaran holistik yang dibentuk dengan kata-kata.
50

 

 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi melalui pengumpulan 

data dengan menelaah sejumlah literatur berupa buku-buku, jurnal, dokumen, skripsi, 

dan data-data dari artikel yang diakses melalui media online. 

 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1) Batasan Waktu 
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Batasan waktu penelitian ini adalah tahun 2010-2013. Hal ini 

didasari oleh proses persiapan diri yang dilakukan Myanmar sebelum 

diselenggarakannya SEA Games pasca berakhirnya masa kekuasaan junta 

militer dan tahun dimana berlangsungnya acara. Serta pada tahun 2013-

2015 didasari setelah Myanmar berhasil menjadi tuan rumah SEA Games 

dan adanya efek terhadap negara pasca menjadi tuan rumah SEA Games.  

2) Batasan Materi 

Agar penelitian tidak keluar dari aspek tujuan penelitian, maka 

penulis memberi batasan dimana menjelaskan tentang upaya yang 

dilakukan oleh Myanmar dalam memperbaiki citra negaranya di mata 

internasional melalui SEA Games dan mengetahui proses-proses yang 

dilakukan Myanmar dalam rangka SEA Games. 

1.7 Argumen Pokok 

 Ketika Myanmar mengajukan diri sebagai tuan rumah SEA Games, Myanmar 

mempunyai suatu kepentingan yaitu ingin dipandang sebagai negara yang mampu 

menyelenggarakan event olahraga dalam skala regional serta mempromosikan aset 

budaya dan pariwisatanya yang secara tidak langsung dapat memberikan implikasi 

reputasi yang positif bagi Myanmar. Dalam hal tersebut, Myanmar berupaya 

melakukan berbagai cara dalam proses diplomasinya yaitu dengan memperbaiki 

stabilitas dan infrastruktur negara selama persiapan menyambut SEA Games, 



memperbaiki sistem keamanan negara, menggunakan media nasional/internasional 

sebagai partner dalam mempromosikan acara, serta menggunakan peran publik yang 

berasal dari berbagai kalangan seperti pemerintah, lembaga pariwisata, dan 

masyarakat untuk membantu proses diplomasinya. 

 

 

 




