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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

 Dalam studi terdahulu pertama, penulis menggunakan penelitian yang 

ditulis oleh Adam Cathcart dan Steven Denney dengan judul North Korea’s 

Cultural Diplomacy in the Early Kim Jong-un Era1. secara singkat, di dalam tulisan 

ini penulis menjabarkan mengenai gerakan diplomasi budaya yang dilakukan oleh 

Korea Utara pada awal masa pemerintahan Kim Jong-un. Setelah Naiknya Kim 

Jong Un sebagai pemimpin utama Korea Utara, pada tahun 2012 Kim Jong Un 

melakukan diplomasi budaya berupa orkestra simponi yang diberi nama Sea of 

Blood2. Orkestra ini sendiri bergerak menuju seluruh China dan Prancis, Orkestra 

musik Korea Utara sendiri yang bernama Sea Blood digelar di Paris tepatnya pada 

bulan maret 2012. Di dalam negeri sendiri, Korea Utara membantu mengangkat 

budaya dengan Moranbond Band yang dibentuk oleh Kim Jong Un untuk memikat 

kesan barat akan Korea Utara. Korea utara juga mengirim Korean Central News 

Agency (KCNA) untuk mengikuti Photo Exhibition yang di adakan di New York. 

Dengan sesuatu yang pertama kalinya dalam sejarahnya Korea Utara melakukan 

diplomasi budaya, namun Kim Jong-Un sangat gencar dalam melakukan diplomasi 

budaya bagi Korea Utara guna membangun gambaran dunia internasional akan 

Korea Utara menjadi lebih baik, walaupun beberapa negara melihat bahwa Korea 

                                                           
1 C. Adam dan D. Steven, North Korea’s Cultural Diplomacy in the Early Kim Jong un Era, 
https://adamcathcart.files.wordpress.com/2009/09/cathcart-nk-cultural-diplomacy-nkr-fall-
2013.pdf, Diakses pada tanggal 11 april 2017 
2 Ibid hal. 30 
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Utara melakukan diplomasi budaya untuk mendapatkan akses melakukan uji coba 

rudal yang sebelumnya pada masa rezim Kim Jong-Il sempat tertunda. 

Dalam studi terdahulu kedua, penulis menggunakan penelitian yang ditulis 

oleh Ronit Appel, Assaf Irony, Steven Schmerz dan Ayela Ziv dengan judul 

Cultural Diplomacy: An Important but Neglected Tool in  Promoting Israel’s 

Public Image3. Secara singkat bahwa isi dari penelitian ini berupa diplomasi budaya 

negara Israel dalam mempromosikan negara untuk meningkatkan image negara di 

dunia internasional. Israel sendiri merupakan sebuah negara yang terbentuk dari 

para imigran Eropa yang mulai menempati wilayah yang sekarang dikenal sebagai 

Israel. Keaneka regaman ras dan budaya di dalam negara sendiri terbentuk karena 

para imigran yang datang dari wilayah-wilayah yang berbeda sehingga tidak 

dipungkiri lagi keberagaman ras dan bahasa yang dimiliki Israel membentuk sebuah 

keunikan tersendiri bagi negara. Namun Israel pada awalnya belum menyadari 

keberagaman budaya yang dimilikinya, sehingga acara-acara yang seharusnya 

dapat menjadi peningkat dalam memberi gambaran positif di dunia internasional 

tidak dimanfaatkan dengan baik. Pada tahun 2008, Israel mulai bergerak dalam 

meningkatkan image negara di dunia internasional, diawali dengan British Israeli 

Arts Training Scheme yaitu sebuah program pertukaran ahli antara Israel dengan 

Inggris, lalu berlanjut dengan membuat film-film dokumenter, film eksperimental 

ataupun short-movie, lalu membuat sebuah festival musik bernama Red Sea Jazz 

Music4. 

                                                           
3 Appel Ronit, Irony Assaf, Schmerz Steven, dan Ziv Ayela. Diplomacy: An Important but Neglected 
Tool in  Promoting Israel’s Public Image. 
http://portal.idc.ac.il/sitecollectiondocuments/cultural_diplomacy.pdf. Diakses pada 15 Mei 
2017 
4 Ibid hal. 51 

http://portal.idc.ac.il/sitecollectiondocuments/cultural_diplomacy.pdf
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 Bila dibandingkan dengan penelitian milik penulis sendiri. Pada studi 

terdahulu pertama, penelitian penulis dengan studi terdahulu pertama memiliki 

kesamaan berupa aktor utama yaitu negara. namun pada studi terdahulu, lebih 

mengarahkan mengenai diplomasi budaya Korea Utara dalam mendapatkan akses 

rudal sehingga dapat di katakan bahwa misi utama dari diplomasi budaya Korea 

Utara adalah untuk dapat berjalannya kebijakan Korea Utara dalam uji coba rudal, 

tidak dalam merubah gambaran Korea Utara di dunia internasional. 

 Perbedaan studi terdahulu pertama dengan penulis sendiri yaitu, pada 

penelitian milik penulis, penulis mengangkat kasus Jepang dalam untuk menarik 

wisatawan muslim sebagai tujuan utama dari kebijakan-kebijakan yang di jalankan. 

Terfokus kepada kebijakan-kebijakan negara mengenai pariwisata yang mengarah 

kepada komunitas muslim dunia. Merubah sebuah gambaran Jepang sebagai negara 

Non-Organization of Islamic Conference (Non-OIC) atau negara non muslim 

menjadi sebuah negara yang ramah akan muslim. 

 Pada studi terdahulu kedua, Aktor berupa negara Israel yang menggunakan 

diplomasi budaya sebagai alat untuk mendapatkan citra positif di dunia 

internasional. Tujuan dari diplomasi budaya yang dilakukan Israel sendiri berupa 

pengakuan (recognizing) dalam upaya memiliki power di dunia internasional. 

Terlebih Israel terbentuk dari imigran Eropa yang akhirnya membentuk sebuah 

negara bernama Israel. Selain itu Israel juga memiliki konflik berdarah dengan 

negara tetangganya sehingga diplomasi budaya dalam meningkatkan pengakuan 

internasional negara sangat dibutuhkan bagi Israel . 

 Perbedaan dengan milik penulis terlihat dari aktor negara yang dibahas. 

Penulis mencoba melihat dinamika Jepang dalam meningkatkan perekonomian 
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melalui diplomasi budaya. Tujuan utama sendiri berupa peningkatan perekonomian 

di Jepang di ikuti dengan keinginan Jepang untuk mendapatkan pengakuan untuk 

memudahkan akses Jepang di masyarakat internasional. Pembahasan yang dibawa 

penulis lebih mengarah kepada bagaimana Jepang sendiri dalam menarik muslim 

dengan memperbarui pola masyarakat dan memberikan akses-akses kepada para 

muslim. Sedangkan pada studi terdahulu kedua, diplomasi budaya ditujukan kepada 

masyarakat internasional. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

Tidak ada definisi baku untuk menjelaskan diplomasi, dikarenakan 

diplomasi mengalami perkembangan istilah dan makna sesuai dengan 

perkembangan jenis-jenisnya. Pada dasarnya  diplomasi merupakan suatu cara 

interaksi antar aktor negara untuk menghasilkan suatu kesepakatan tertentu yang 

bertujuan menghasilkan keuntungan  diantara kedua belah pihak. Diplomasi 

tradisional merupakan awal dari diplomasi terbentuk dimana didalamnya interaksi 

antar aktor negara yang saling berkomunikasi dan bebas dari campur tangan orang 

lain. Diplomasi merupakan cara, dengan tata krama tertentu yang digunakan suatu 

negara guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut dengan hubungannya 

dengan negara lain atau  dengan masyarakat internasional5. 

 Menurut Wilfried Bolewski bahwa diplomasi adalah  “Diplomacy uses a 

certain set of skill, tool, procedures,  methods, norms and rules as social pratices 

in order to orchestrate and moderate the dialogue between states and thus to 

                                                           
5 Tulus Warsito dan Wahyuni kartikasari. 2007. Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi 
Bagi negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia(Yogyakarta: Ombak, 2007). Diakses pada tanggal 
10 april 2017 
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optimize the content and quality of international relations, including the 

management of change”6 

 Diplomasi tradisional memiliki struktur yang masih terlihat kaku, karena 

interaksi hanya antar pemerintah. Dengan perkembangan waktu hingga sekarang 

ini, fenomena akan berhasilnya diplomasi tradisional dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan masih kurang maksimal. Kurangnya kemampuan diplomasi 

tradisional ini dikarenakan fenomena semakin berkembang dan membutuhkan 

solusi alternatif untuk menyelesaikannya. Diplomasi tradisional hanya melibatkan 

aktor pemerintah (goverment to goverment) yang dimana pada zaman sekarang 

membutuhkan peranan aktor non-pemerintah untuk dapat saling berinteraksi 

dengan maksimal (non-goverment to public). Keterlibatan aktor non-goverment ini 

dikarenakan mereka mempunyai kemampuan yang dapat mempengaruhi jalannya 

kebijakan luar negeri dan membantu menjalankan tujuan yang dimiliki oleh 

diplomasi seluruhnya. 

 Diplomasi masih menjadi salah satu cara soft power yang dilakukan oleh 

setiap negara karena meminimalisir akan terjadinya konflik. Dengan 

berkembangnya zaman, diplomasi dapat dilakukan dengan menggunakan budaya. 

Aktor negara dapat menjadikan budaya sebagai sarana dalam menjalankan 

diplomasi sebagai alternatif dalam mempengaruhi negara lain. Budaya dianggap 

memiliki kekuatan dalam mempengaruhi akan adanya kebijakan politik luar negeri, 

serta dalam mendapatkan pengakuan secara internasional. Memahami dan 

mengetahui gelombang budaya luar yang masuk di suatu negara saat ini tergolong 

                                                           
6 Bolewsky. Wilfried, Diplomacy and International Law in Globalized Relation, Hal 15, diakses 
pada tanggal 10 april 2017 
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mudah dengan dukungan akan adanya media yang dimana berfungsi sebagai sarana 

penyampaian budaya secara tidak langsung.  

 

 2.2.1 Diplomasi Budaya  

Diplomasi budaya sendiri diartikan sebagai usaha suatu negara untuk 

memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik 

secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, atau 

pun secara makro seperti propaganda dan lain-lain7. Tujuan dari diplomasi budaya 

ini adalah untukmempengaruhi pendapat umum masyarakat negara lain guna 

mendukung suatu kebijakan politik luar negeri negara. Pola umum yang terjadi 

dalam hubungan diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat suatu negara 

dengan masyarakat negara lain, yang diaman berupaya mempengaruhi policy 

negara yang bersangkutan. Tujuan lainnya berbentuk pengakuan, penyesuaian, 

bujukan, ataupun ancaman. Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari menjelaskan 

bahwa konsep diplomasi budaya memiliki beberapa variabel yang menjelaskan 

proses diplomasi budaya yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara dalam 

tujuan untuk mencapai kepentingan nasional negara yang dimana akan 

mempengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain, ataupun dalam upaya 

mendapatkan pengakuan secara internasional dan sebagainya dengan menggunakan 

dimensi kebudayaan untuk menciptakan situasi hubungan antar negara yang 

damai8. Variabel konsep-konsep diplomasi budaya antara lain yaitu eksibisi, 

                                                           
7 Tulus Warsito dan Wahyuni kartikasari. 2007. Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi 
Bagi negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia(Yogyakarta: Ombak, 2007). Hal 4 
8 Ibid Hal 19 
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propaganda, kompetisi, penetrasi, negosiasi, pertukaran ahli, terorisme, embargo, 

boikot dan embargo. 

 

a. Eksibisi 

Eksibisi atau pameran adalah suatu cara yang dilakukan dalam diplomasi 

budaya dan bersifat modern dengan cara menampilkan karya seni, teknologi, ilmu 

pengetahuan maupun nilai-nilai sosial dan ideologi9. Eksibisi sendiri merupakan 

gaya diplomasi budaya paling konvensional dan transparan dimana sebuah pameran 

akan dilakukan dengan cara terbuka dan memiliki unsur eksibionistik untuk 

menarik perhatian yang dituju. Eksibionistik sendiri dapat diartikan sebagai pamer 

akan keunggulan negara yang dimana eksibionistik akan mengundang naiknya 

kehormatan suatu bangsa dengan citra eksibionistik yang di keluarkan. Eksibisi 

sendiri bersifat transparan dikarenakan kemajuann teknologi informasi yang 

dimana setiap fenomena dapat diketahui negara lain dengan mudah. Eksibisi dapat 

dilakukan di dalam maupun diluar negeri baik secara sendiri maupun secara 

multinasional. Biasanya eksibisi bersifat formal, legal, terbuka, dan langsung.  

 

b. Propaganda 

Propaganda merupakan cara yang dilakukan diplomasi budaya secara 

klasik. Sistem kerja yang dilakukan propaganda dan eksibisi hampir sama yaitu 

bertujuan mempengaruhi pola pikir, ideologi, dan kebijakan dari negara lain10. 

Propaganda disampaikan secara tidak langsung dengan menggunakan media masa, 

                                                           
9 Ibid hal 21 
10 Ibid hal 22 
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terutama elektronik dan biasanya berkonotasi negatif  dan subvertif. Propaganda 

menggunakan nilai-nilai sosial ideologi suatu bangsa yang dianggap sebagai nilai 

kebudayaan menjadi bahan pokok untuk disampaikan kepada negara lain. 

 

c. Kompetisi 

Pengertian paling umum kompetisi yaitu sebuah persaingan atau 

pertandingan. Dalam konteks diplomasi budaya berarti pertandingan dalam arti 

positif antara lain seperti olahraga, kontes kecantikan, ataupun kompetisi ilmu 

pengetahuan dan sebagainya11. Persaingan atau perlombaan yang dilakukan baik 

oleh individu maupun negara yang dimana ini memiliki esensi nilai potensi dari 

suatu negara tersebut. Seperti pemberian hadiah nobel bagi seorang ilmuwan 

merupakan salah satu contoh dari diplomasi budaya kompetisi dalam konteks 

pertandingan. Sedangkan persaingan lebih kepada situasi krisis, konflik, dan 

darurat. Contohnya yaitu arm-race yang terjadi pada masa perang dingin antara Uni 

Soviet dan Amerika Serikat. Kompetisi seperti yang dijelaskan pada contoh baik 

dalam hal pertandingan maupun persaingan antar negara adalah merupakan sebuah 

diplomasi budaya karena di dalamnya memiliki nilai esensial dalam mengatur 

kekuatan nasional masing-masing negara yang bersangkutan dalam mengungguli 

bangsa lain. Esensi dari management disini adalah sebagai sebuah pemanfaatan 

dimensi budaya dalam diplomasi. 

 

 

 

                                                           
11 Ibid hal 23 
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d. Penetrasi  

Penetrasi atau perembesan adalah suatu cara yang digunakan oleh diplomasi 

budaya dengan cara perdagangan, ideologi, dan militer12. Dalam perdagangan, 

bentuk paling umum adalah penyeludupan. Di dalam ideologi, penetrasi berarti 

propaganda. Sedangkan dalam militer, penetrasi berupa penyusupan. Sasaran 

penetrasi sendiri adalah langsung ke masyarakat bangsa lain dengan substansi dari 

tujuan penetrasi adalah berupaya memperkenalkan ataupun memaksakan nilai-nilai 

ekonomi, ideologi, ataupun sosial-politik. Diplomasi dengan cara penetrasi 

dianggap cendrung memperkenalkan nilai ideologi dan lain-lain dengan cara 

memaksa. Cara ini biasa digunakan oleh negara-negara maju yang memiliki power 

untuk mempengaruhi negara berkembang. Alasan mengapa negara berkembang 

adalah sasaran nya dikarenakan oleh negara berkembang tidak memiliki cukup 

power untuk membalas dan dapat menjadi mangsa pasar atau konsumen dari negara 

maju. Dalam bidang perdagangan. Penetrasi biasa disebarkan melalui media seni 

seperti film-film yang di dalamnya sudah di isi unsur penetrasi atau budaya negara 

bersangkutan untuk mempengaruhi masyarakat dan policy negara yang di inginkan. 

Contoh penetrasi yang sering terjadi saat ini adalah liberalisasi dan sekuralisasi 

ekonomi dan politik oleh negara-negara maju kepada negara berkembang. Dalam 

bentuknya yaitu penetrasi nilai-nilai konsumerisme kepada masyarakat negara 

berkembang oleh kekuatan-kekuatan industri negara maju. 

 

 

 

                                                           
12 Ibid hal 23 
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e. Negosiasi 

Negosiasi dalam diplomasi budaya tidak hanya sekedar melaksanakan 

perundingan, namun juga mencakup cara melakukan perundingan seperti tempat 

pelaksanaan negosiasi dimana negosiasi dilaksanakan dan proses pelaksanaannya13. 

dalam hal ini tempat lingkungan budaya dan jalannya proses negosiasi secara tidak 

langsung ikut mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam suatu 

negosiasi. Lingkungan budaya dalam hal ini adalah tingkat kesadaran politik warga 

setempat, sistem pers dan media masa, sistem keamanan dan pengamanan maupun 

fasilitas akomodasi dalam pelaksanaan negosiasi. Diplomasi kebudayaan dalam 

bentuk negosiasi mencerminkan keinginan dari bangsa-bangsa yang bersangkutan 

untuk saling memperkenalkan, mengakui dan menghormati kebudayaan masing-

masing bangsa tersebut, baik yang dilaksanakan dalam bentuk khas misalnya 

pertukaran kebudayaan atau pertukaran ahli, dan kerjasama yang lain. Adanya 

negosiasi, baik dalam arti tekhnis pelaksanaan maupun sebagai materi yang 

dinegosiasikan, mencerminkan adanya tingkat pengakuan internasional yang positif 

bagi tuan rumah. Karena itulah, banyak negara yang ingin menjadi tuan rumah 

dalam sebuah konferensi internasional. 

 

f.  Pertukaran Ahli 

Pertukaran ahli merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh diplomasi 

budaya antara lain dengan diadakannya pertukaran budaya, beasiswa,  dan 

pertukaran ahli di berbagai bidang, pertukaran ahli ini lebih difokuskan mengenai 

                                                           
13 Ibid hal 24 



11 

akan adanya pertukaran budaya antar negara14. Pertukaran ahli mencakup 

pertukaran budaya secara luas, yakni dari kerjasama beasiswa antar negara, sampai 

pada pertukaran ahli pada bidang tertentu. Pertukaran ahli juga sering disebut 

sebagai pelaksana alih tekhnologi. Hal ini memberikan gambaran bahwa negara-

negara yang bersangkutan memiliki timbal balikdalam aspek kebudayaan pada 

umumnya. Dalam hubungan antara negara maju dengan negara berkembang 

dikenal adanya expert export, yaitu eksport pakar/ahli yang dihasilkan lembaga 

tinggi pendidikan negaranya ke negara berkembang. Calon pakar/ahli tersebut lalu 

mempelajari ilmu dan juga aspirasi sosial ekonomi dan politik masyarakat, 

sehingga sang pakar dapat menginformasikan informasi mengenai negara yang di 

pelajari kepada masyarakat negara asalnya. Cara-cara yang biasanya dilakukan 

dalam pertukaran ahli contohnya seperti yang dilakukan oleh beberapa institusi 

pendidikan dengan memberikan beasiswa terhadap anak didiknya, dimana mereka 

menempuh pendidikan di negara yang dituju. Bilamana anak didik tersebut berasal 

dari negara berkembang dan mendapatkan beasiswa di negara maju, maka secara 

tidak langsung selain mendapatkan ilmu yang berbeda anak didik tersebut juga 

mempelajari akan budaya negara di tempat mereka menempuh pendidikan. Disini 

setiap orang yang mendapatkan beasiswa dituntut untuk dapat menjaring budaya-

budaya positif yang dikeluarkan untuk diterapkan ke negara asalnya sehingga dapat 

bermanfaat. 

 

 

 

                                                           
14 Ibid hal 25 
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g. Terorisme 

Terorisme merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh diplomasi budaya 

untuk memaksa akan adanya perubahan kebijakan negara lain dan lain sebagainya 

untuk dapat menuruti kemauan dari negara yang melakukan tindakan terorisme 

tersebut15. Terorisme terjadi karena terdapat kecemburuan sosial, merasakan 

adanya intervensi, dan adanya kecemasan yang terlalu berlebihan terhadap tindakan 

negara lain. Tindakan ini lebih memicu akan adanya konflik antar aktor negara di 

dunia karena tindakan ini cenderung bersifat pemaksaan yang berakibat pada 

rusaknya komunikasi, kepercayaan, kerjasama, hingga keselamatan jiwa 

masyarakatnya. Salah satu tindakan terorisme yang terjadi adalah tindakan yang 

dilakukan oleh beberapa teroris saat ini yang menggunakan unsur budaya agama 

untuk menyerang negara lain. Teroris itu menyatakan bahwa apa yang dilakukan 

oleh umat Islam tersebut sesuai dengan ajaran dan ilmu kitab Al-Quran. Negara di 

dunia saat ini sedang dihadapkan dengan konflik teroris yang dianggap bersumber 

dari agama Islam. Negara-negara lain menganggap agama Islam memiliki budaya 

yang kuat dalam pengajarannya pada umat. Pandangan ini masih menjadi 

perdebatan. Permasalahan ini masih menjadi suatu misteri tersendiri di mana ajaran 

agama Islam dianggap menjadi ajaran yang menganut tindakan kriminal. Padahal 

setiap agama 

 

h. Embargo 

Embargo merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh diplomasi budaya 

untuk membatasi atau menghentikan adanya suplai barang dan jasa oleh negara ke 

                                                           
15 Ibid hal 27 
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negara lain16. Hal ini termasuk dalam diplomasi budaya karena pemberhentian 

pasukan barang atau jasa yang dilakukan suatu negara dapat menimbulkan kerugian 

ekonomi di negara sasaran embargo. Alasan suatu negara melakukan embargo 

terhadap negara lain adalah karena adanya konflik. Negara berkembang masih 

membutuhkan adanya pasukan barang dan jasa dari negara maju. Dimana 

kebanyakan negara maju dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat 

diperjualbelikan secara massal. Tindakan embargo dengan dipengaruhi oleh budaya 

ini pernah dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Amerika Serikat. Saat itu Arab Saudi 

mengembargo pasokan minyak bumi ke Amerika Serikat ketika negara tersebut 

membantu Israel dalam perang Yom Kippur. Perang ini disebabkan oleh negara 

Israel yang mengambil sebagian hak tanah yang seharusnya diberikan ke Palestina. 

Saat itu Amerika Serikat menjadi sekutu Israel. Proses embargo ini sangat 

mempersulit hubungan kedua negara tersebut karena kebutuhan minyak bumi di 

Amerika Serikat sangat tinggi. Arab Saudi juga akhirnya mengalami kerugian 

dalam bidang keamanan karena Amerika Serikat menghentikan pasokan senjata 

bagi negara Islam tersebut. Arab Saudi melakukan tindakan embargo tersebut 

karena ingin membantu Palestina yang notabene masyarakatnya beragama Islam 

dan memiliki budaya yang hampir sama dengan Arab Saudi. Embargo ini berakhir 

pada tahun 1974 demi kelancaran hubungan antar kedua negara tersebut. 

 

 

 

 

                                                           
16 Ibid hal 27 
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i. Boikot 

Boikot merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh diplomasi budaya 

dengan melakukan tindakan sepihak oleh suatu bangsa dari kesepakatan yang telah 

disepakati oleh bangsa-bangsa lain17. Tindakan ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan adanya kepentingan nasional di suatu negara. Negara akan 

melakukan boikot bilamana terjadi kesalahpahaman di antara negara-negara. 

Tindakan ini dapat dibilang cukup ekstrim karena membutuhkan dorongan kultural 

dari dalam sebuah negara untuk bersama-sama mengumpulkan keberanian dan 

kekompakan dalam menentang adanya aturan yang ada. Contoh tindakan boikot 

yang pernah dilakukanadalah boikot oleh Indonesia dengan cara menggugurkan 

atau melepaskan diri dari keanggotaan PBB tahun 1965. Pada saat itu Indonesia 

yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang mengalami konflik dengan 

Malaysia. Konflik tersebut dikarenakan pertentangan Soekarno terhadap rencana 

penggabungan Brunei, Serawak, dan Sabah menjadi Federasi Malaysia di bawah 

pengawasan Inggris. Penolakan dari Soekarno ini menimbulkan demonstrasi besar 

di Malaysia, para demonstran melakukan tindakan pembakaran bendera Indonesia 

dan menginjak-injak lambang Garuda Pancasila. Soekarno geram dengan tindakan 

tersebut dan siap untuk bertempur dengan memproklamirkan gerakan Ganyang 

Malaysia. Dengan melakukan hal itu, Soekarno ingin martabat negara Indonesia 

yang kaya akan ragam budaya ini tidak terhina dan memutuskan untuk keluar dari 

keanggotaan PBB. Kendati demikian, tindakan yang dilakukan Soekarno tersebut 

sudah dipertimbangkan sesuai dengan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. 

 

                                                           
17 Ibid hal 28 
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j. Blokade 

Blokade merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh diplomasi budaya 

di mana bentuk tindakannya hampir sama seperti boikot dan embargo, tetapi 

blokade cenderung untuk menghambat atau menghadang secara fisik atas suplai 

barang yang akan masuk18. Tindakan ini sering dilakukan pada waktu krisis dan 

konflik. Blokade dinyatakan relevan dalam diplomasi kebudayaan karena akibat 

yang dihasilkan mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara sasaran blokade.  

  

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Pada penelitian diplomasi budaya Jepang dalam menarik wisatawan muslim 

ini, penulis menggunakan beberapa variabel diplomasi budaya untuk menjelaskan 

proses berjalannya diplomasi budaya yang dilakukan Jepang dalam menarik 

wisatawan muslim, variabel yang di ambil dalam penelitian untuk menjelaskan 

dinamika yang terjadi antara lain adalah : 

a. Eksibisi 

Eksibisi mencakup banyak kegiatan yang telah Jepang lakukan dalam 

memasarkan diri di dunia muslim, yang dimana eksibisi sendiri berarti sebuah 

proses cara diplomasi budaya yang dilakukan dengan menciptakan pameran-

pameran dan acara untuk menarik dan memberikan gambaran positif akan 

negara inti, contohnya seperti fashion show, eksibisi halal, dan sebagainya. 

b. Propaganda  

Penulis memasukan propaganda sebagai variabel dalam penelitian karena 

dalam kasus ini, Jepang mempromosikan diri menggunakan media cetak dan 

                                                           
18 Ibid hal 28 



16 

elektronik. Jepang juga membuat gambaran dirinya secara subjektif sebagai 

negara yang ramah akan muslim, dengan memberi kemudahan tempat 

beribadah dan mencari makanan halal dan di edarkan di media cetak dan 

elektronik sehingga masyarakat internasional dapat melihat Jepang sebagai 

negara yang terbuka akan muslim. Terlebih Jepang juga sempat memenangkan 

World Halal Tourism 2016 yang dimuat di media cetak dan elektronik yang 

dapat dengan mudah merubah gambaran dan kesan masyarakat muslim akan 

Jepang. 

c. Kompetisi 

Penulis memasukan kompetisi sebagai variabel dalam penelitian karena dalam 

kasus ini Jepang secara tidak langsung ikut serta dalam kompetisi World Halal 

Tourism, sebuah kompetisi yang di adakan oleh organisasi islam di dunia. 

Disini Jepang berhasil menang sebagai destinasi negara non-muslim terbaik 

yang dapat di kunjungi. Dengan hal tersebut Jepang dapat bersaing dengan 

negara-negara muslim dalam menarik wisatawan muslim dalam upaya 

menaikan tingkat wisatawan di Jepang. 

d. Penetrasi 

Penetrasi atau perembesan adalah suatu cara yang digunakan oleh diplomasi 

budaya dengan cara perdagangan, ideologi, dan militer. Penulis memasukan 

Penetrasi sebagai variabel dalam penelitian karena dalam kasus ini Jepang 

melakukan perembesan atau penyusupan nilai pada budaya mereka. Seperti 

makanan halal, tempat ibadah, tata krama masyarakat, dan sebagainya.  
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Beberapa variabel yang tidak dimasukan dalam penelitian ini antara lain 

alasannya adalah : 

 

a. Pertukaran Ahli 

Pertukaran ahli adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 

diplomasi budaya sebagai hasil dari negosiasi. Hasil negosiasi ini antara lain 

diadakannya pertukaran budaya, beasiswa,  dan pertukaran ahli di berbagai 

bidang Pertukaran ahli ini lebih difokuskan mengenai akan adanya pertukaran 

budaya antar negara. Pertukaran ahli tidak dimasukan kedalam variabel 

penelitian kali ini karena tidak ditemukan keterkaitan Jepang akan pertukaran 

ahli dalam menarik wisatawan muslim, namun lebih kepada ingin 

meningkatkan jumlah wisatawan muslim dalam upaya peningkatan ekonomi. 

 

b. Negosiasi 

Negosiasi adalah sebuah bentuk diplomasi budaya yang tidak hanya sekedar 

melaksanakan perundingan, namun juga mencakup cara melakukan 

perundingan, bisa berupa tempat pelaksanaan negosiasi dimana negosiasi 

dilaksanakan dan proses pelaksanaannya. Negosiasi tidak masuk dalam variabel 

penelitian karena dalam implementasian diplomasi budaya tersebut, Jepang 

membangun beberapa kebijakan satu arah yaitu tanpa melalui negosiasi 

melainkan berawal dari inisiasi Jepang untuk membuka diri dengan pasar 

muslim. 
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c. Terorisme 

Terorisme adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh diplomasi 

budaya untuk memaksa akan adanya perubahan kebijakan negara lain dan lain 

sebagainya untuk dapat menuruti kemauan dari negara yang melakukan 

tindakan terorisme tersebut. Terorisme tidak masuk dalam variabel dalam 

penelitian kali ini dikarenakan Jepang tidak sedang dalam melakukan tindakan 

teror terhadap negara, namun lebih kepada menarik negara lain untuk datang ke 

negara Jepang. 

 

d. Boikot 

Boikot merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh diplomasi budaya 

dengan melakukan tindakan sepihak oleh suatu bangsa dari kesepakatan yang 

telah disepakati oleh bangsa-bangsa lain. Variabel boikot tidak masuk dalam 

penelitian karena dalam menarik wisatawan muslim datang ke Jepang, Jepang 

tidak menggunakan tindakan memaksa namun lebih kepada menginisiasi dan 

memberikan akses kepada para wisatawan muslim untuk mempermudah demi 

kenyamanan para wisatawan muslim untuk memberikan gambaran positif 

mengenai Jepang. 

 

 

 

e. Embargo 

Embargo adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh diplomasi 

budaya untuk membatasi atau menghentikan adanya suplai barang dan jasa oleh 
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negara ke negara lain. Variabel ini tidak dimasukan kedalam penelitian kali ini 

dikarenakan dalam upaya menarik wisatawan muslim, Jepang tidak melakukan 

pemberhentian suplay, Jepang lebih kepada ingin membuka pasar bagi 

komunitas muslim internasional. 

 

f. Blokade 

Blokade adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh diplomasi 

budaya di mana bentuk tindakannya hampir sama seperti boikot dan embargo, 

tetapi blokade cenderung untuk menghambat atau menghadang secara fisik atas 

suplai barang yang akan masuk. Dalam penelitian ini penulis tidak memasukan 

variabel blokade dengan alasan yang sama seperti boikot dan embargo bahwa 

Jepang memang sedang ingin menarik dan memberikan kesan positif terhadap 

para kaum muslim di dunia dengan begitu Jepang tidak akan melakukan 

tindakan blokade dalam promosi negara terhadap muslim. 
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Tabel 2.1 

 

Operasionalisasi Konsep Diplomasi Budaya 

Konsep  Variabel Indikator Parameter 

Diplomasi 

Budaya 

Eksibisi 

Diplomasi budaya dapat 

dilakukan dengan 

menciptakan pameran 

dalam berbagai bidang 

seperti: 

* pameran karya seni 

dan budaya dan lain-lain 

 Pemerintah Jepang 

gencar dalam 

mempromosikan diri 

kepada komunitas 

muslim dengan 

melakukan banyak  acara-

acara bertajuk muslim. 

Propaganda 

Diplomasi budaya dapat 

dilakukan dengan 

penyebaran informasi 

atau pengenalan seni dan 

budaya dengan 

menggunakan media 

seperti: 

* media massa atau 

elektronik 

 Pemerintah Jepang 

menggunakan media 

masa dan elektronik 

dalam memasarkan diri 

kepada komunitas 

muslim dengan 

memberikan informasi-

informasi yang 

diperlukan para muslim 

yang akan datang. Dan 

memberikan gambaran 

Jepang yang ramah akan 

muslim. 

Kompetisi 

Diplomasi budaya dapat 

dilakukan dengan 

menggunakan acara 

bertajuk kompetisi dan 

pemberian penghargaan 

seperti: 

* kemenangan Jepang 

 Pemerintah dalam 

gencar-gencarnya 

memberikan layanan 

yang baik bagi muslim 

yang berkunjung di 

negaranya berhasil 

meraih penghargaan 
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pada World Halal 

Tourism Awards 2016. 

dalam World Halal 

Tourism yang dimana 

meningkatkan nilai 

positif dunia akan Jepang. 

Penetrasi 

Diplomasi budaya 

dilakukan melalui 

penyusupan nilai-nilai 

kebudayaan 

* Penyusupan nilai 

budaya pada setiap 

kegiatan dan acara di 

dalam masyarakat 

Jepang. 

Dalam upaya 

mempermudah jalannya 

diplomasi budaya muslim 

di dalam negara, Jepang 

menyusupkan nilai 

kebudayaan setiap 

kegiatan. Seperti 

makanan tradisional, 

fashion, gaya hidup, dan 

sosial politik di 

masyarakat 
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2.4  Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN JEPANG DI BIDANG PARIWISATA 

MELALUI PENGAKUAN DAN CITRA POSITIF SEBAGAI ALAT 

MEMULAI HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT MUSLIM DUNIA 

 

 

 

 

NEGARA 

EKSEBISI 

PENETRASI 

PROPAGANDA 

KOMPETISI 

PENGAKUAN 
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2.5 Argumen Utama 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat diambil argumen utama 

bahwa peran pemerintah Jepang dengan menggunakan diplomasi budaya dalam 

menarik wisatawan muslim datang ke Jepang adalah sebagai upaya Jepang 

mensukseskan program peningkatan ekonomi abenomics dalam meningkatkan 

perekonomian negara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


