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ABSTRACT  
 

Nama: Chalida Dessfhia, NIM: 12512027121043, Jurusan: Ilmu Komunikasi FISIP 

UB 2018, “PERAN PUBLIC RELATIONS INTERNATIONAL DALAM DIREKTORAT 

JENDERAL KONSULER (Studi kuantitatif Deskriptif pada Direktorat Jenderal Konsuler 

Indonesia “Pasca” Eksekusi Hukuman Mati Warga Negara Asing Australia di Indonesia)”, 

Pembimbing: Nilam Wardasari, S.Ikom., M.Ikom. 

 

 

Permasalahan narkoba saat ini telah menjadi isu yang sangat meresahkan pada setiap 

negara. Terlebih pada permasalahan mengenai dengan dikeluarkannya kebijakan vonis hukuman 

mati bagi terpidana narkoba menjadi peolemik dan isu negara sebagai sorotan. Perbedaan 

kebijakan disetiap negara adalah bentuk dari pemberantasan permasalahan narkoba saat ini 

penelitian ini menelaah peran seorang Public Relations International Pada Diretorat Jenderal 

Konsuler “Studi Kualitatif Deskriptif pada Direktorat Jenderal Konsuler Indonesia “pasca” 

Eksekusi hukuman Mati Warga Negeara Asing Australia di Indonesia”. Terkait peran yang 

dijalankan tersebut penelitian ini melihat apa saja dan bagaimana peranan Public Relations 

International yang dijalankan pasca eksekusi hukuman mati, serta bagaimana hubungan kedua 

negara tersebut dalam menjalin komuniasi. Dikarenakan pada beberapa factor yang terjadi terdapat 

penolakkan atas negara Australia yang merasa tidak terima dan kecewa terkait penetapan adanya 

hukuman mati pada warga negara Australia tersebut.   

Sebagai unsur penting, peran Public Relations International berfungsi sebagai tempat 

keluar dan masuknya berbagai informasi dari dan untuk masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk 

mencari peran Public Relations International dalam Diretorat Jenderal Konsuler, Kementerian 

Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Public Relations International yang 

merangkap sebagai diplomat dalam memberikan informasi kepada kolega dan masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemilihan informan secara purposif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Public Relations International pada Diretorat Jenderal 

Konsuler, Kementerian Luar Negeri cukup masimal dalam melaksanakan tugasnya. Peran yang 

dijalankan bisa dikatakan sebagai “fasilitator komunikasi” dimana para pelaku bertugas sebagai 

seseorang yang menjembatani adanya komunikasi antara negaranya dengan negara lain sebagai 

media atau penengah bila ada miss communication.  

 

Kata kunci: diplomat, fasilitator komunikasi, Public Relations International, Kementerian Luar 

Negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ABSTRACT 

 

Nama: Chalida Dessfhia, NIM: 12512027121043, Jurusan: Ilmu Komunikasi FISIP 

UB 2018, “PERAN PUBLIC RELATIONS INTERNATIONAL DALAM DIREKTORAT 

JENDERAL KONSULER (Studi kuantitatif Deskriptif pada Direktorat Jenderal Konsuler 

Indonesia “Pasca” Eksekusi Hukuman Mati Warga Negara Asing Australia di Indonesia)”, 

Pembimbing: Nilam Wardasari, S.Ikom., M.Ikom. 

 

 

Current drug problems have become a very troubling issue in every country. The 

problem with the issue of the conviction of death penalty sentences for drug convicts has 

become the issue and state issues in the spotlight. The difference in policy in each country is 

a form of eradication of drug problems. This research examines the role of an International 

Public Relations at the Consular General Director "Descriptive Qualitative Study of the 

Indonesian Consular Directorate General" after "Execution of Death of Foreigners in 

Australia". Related to the role that was carried out, this study looked at what and how the 

role of Public Relations International which was carried out after the execution of the death 

penalty, as well as how the relations between the two countries in establishing 

communication. Because on several factors there is a rejection of the Australian state that 

feels unacceptable and disappointed regarding the determination of the death penalty on the 

Australian citizen. 

As an important element, the role of the Public Relations International functions as a 

place of exit and entry of various information from and for the community. This research 

was conducted to look for the role of the International Relations in the Director General of 

Consular Affairs, the Ministry of Foreign Affairs. This study aims to determine the role of 

Public Relations International who also serves as a diplomat in providing information to 

colleagues and society. This study uses a qualitative approach with descriptive case study 

methods, techniques of data collection through in-depth interviews with the selection of 

informants purposively. The results of the study indicate that the role of the Public Relations 

International at the Consular General Director, the Ministry of Foreign Affairs is quite 

optimal in carrying out their duties. The role that can be carried out can be said as a 

"communication facilitator" where the perpetrators serve as someone who bridges the 

communication between his country and other countries as a media or mediator if there is 

miss communication. 

 

Keywords: diplomats, communication facilitators, International Public Relations, Ministry 

of Foreign Affairs 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Dalam tataran sebuah profesi seorang Public Relations dalam instansi pemerintah pada 

Kementerian Luar Negeri sangat berperan aktif untuk mencapai tujuan membentuk sebuah 

hubungan yang baik dengan publik atau stakeholders lainya. Pada setiap penyelenggaraan suatu 

hubungan diplomasi akan terjadi komunikasi yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan oleh 

pemerintah atau negara dengan pemerintah atau negara lain melalui saluran diplomatic disebut 

dengan komunikasi internasional (Shoelhi, 2011). 

Pelaku komunikasi internasional adalah seorang diplomat itu sendiri yang bekerja 

merangkap sebagai seorang Public Relations International. Seperti yang diketahui, bahwa dalam 

instansi pemerintah mempunyai seorang Public Relations, tidak terkecuali dengan para diplomat 

yang pada hakikatnya mempunyai tugas dan wewenangnya sebagai perwakilan untuk dapat 

menjembatani sebuah kepentingan antara negara lain. Pada fungsinya seorang diplomat yang 

bekerja khususnya di Direktorat Jenderal konsuler sebagai: 1. Pemberian pengayoman, 

perlindungan dan bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja 

Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di 

Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan 

hukum setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional, 2. Penanganan pengaduan tentang 

permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan majikan, pengguna, dan/atau 

dengan pemerintah setempat, 3. Pengidentifikasian masalah-masalah yang dihadapi oleh Tenaga 

Kerja Indonesia dan pelayanan konsultasi dan informasi masalah -masalah kekonsuleran, 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemberian nasehat dan pengupayaan bantuan hukum dalam hal terjadi sengketa perburuhan antara 

pengguna jasa dengan Tenaga Kerja Indonesia, Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia 

dan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Asing, pemerintah setempat, maupun sesama Tenaga 

Kerja Indonesia, 5. Pendataan secara komprehensif terhadap Warga Negara Indonesia yang ada di 

Negara Penerima, 6. Penerimaan, pencatatan, penelitian lapor diri, pengurusan ketenagakerjaan, 

dan pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan, termasuk kontrak kerjasama dan kontrak 

kerja, 7. Pelaksanaan fungsi notariat dan pencatatan sipil yang meliputi: legalisasi dokumen-

dokumen nasional yang akan dipakai di Negara Penerima dan sebaliknya, pencatatan pernikahan 

dan penerbitan Surat Keterangan Nikah, pencatatan perceraian, penerbitan Surat Keterangan 

Kelahiran, mengetahui keabsahan dokumen pengangkatan anak, Surat Keterangan Kematian, dan 

penyampaian dokumen-dokumen pengadilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 8. 

Pengurusan masalah pewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi, deportasi, penyelesaian masalah 

pelintas batas ilegal, masalah penyelundupan dan perdagangan manusia dan obat-obat terlarang, 

ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, Warga Negara Indonesia terlantar, dan evakuasi, 9. 

Pelayanan pengeluaran paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, surat keterangan penduduk 

luar negeri, pemberian visa dan keimigrasian lainnya, 10. Pengurusan perijinan (clearance) 

melintas atau mendarat pesawat udara maupun kapal laut, 11. Bertindak sebagai wakil Perwakilan 

dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perwakilan, 12. Pengembangan dan 

peningkatan jejaring kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan kalangan pemerintah dan 

swasta, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, 

otoritas pelabuhan, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, masyarakat setempat dan 

Warga Negara Indonesia di Negara Penerima, 13. Pengamatan, analisis dan pelaporan sistem dan 

perkembangan hukum setempat agar dapat diupayakan pemberian informasi yang cepat dan akurat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima, 14. Pelaksanaan 

kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan hukum dan masalah kekonsuleran kepada Warga 

Negara Indonesia, Asosiasi Masyarakat Indonesia, Perkumpulan Pelajar/Mahasiswa Indonesia, 

dan perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Kerja Indonesia di Australia, 15. Penyiapan dan 

pembuatan perjanjian internasional, 16. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis 

terkait, 17. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan bagi 

penyusunan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isuisu kekonsuleran, 18. 

Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di 

luar negeri. 

Penjelasan fungsi di atas munjukkan bahwa selalu terjadinya komunikasi internasional dari 

pada fungsi yang dijalankan dari seorang diplomat, penulis berpendapat adanya suatu kegiatan 

yang disebut sebagai Public Relations international. Kajian tentang Public Relations International 

menjadi salah satu bukti adanya perhatian yang cukup luas untuk dijadikan sebagai ulasan 

akademisi Public Relations tentang praktek Public Relations International. Dikutip pada 

(signitzer, 1992, pp. 137-147) keterlibatan pemerintah dalam sebuah bangsa dalam kegiatan Public 

Relations Internasional, seperti juga halnya dengan multinational corporations (MNC) didorong 

oleh kenyataan bahwa pada dasarnya setiap negara berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-

kebijakan dan tindakan-tindakan negara lain melalui usaha lobbi dan penyebaran informasi publik 

melalui media massa yang ada. 

Penelitian yang dilakukan  (Kunczik, 1994) melihat Public Relations Internasional tidak 

lebih dari usaha penyebaran informasi secara terencana dan teratur dengan tujuan untuk 

memperbaiki image suatu negara di dunia internasional. Karena itu perhatian mereka lebih 

terfokus pada bagaimana berbagai negara bisa memanfaatkan media massa baik melalui publisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



maupun melalui periklanan. Namun, untuk memperoleh publisitas dalam media internasional, 

perlu dilihat dua hal penting yang mempengaruhi agenda-setting pada media tersebut. Pertama, 

peliputan atau pelaporan suatu negara dalam media internasional sangat dipengaruhi oleh posisi 

politis, ekonomis, kultural suatu negara secara internasional. Ada kecenderungan negara-negara 

yang punya posisi politis, ekonomis dan kultural strategis mendominasi media internasional. Di 

samping itu, hubungan politis, ekonomis dan kultural negara yang satu dengan negara lainnya juga 

mempengaruhi liputan media di negara tersebut. Kedua, adanya kecenderungan media 

internasional untuk mempraktekkan ‘unusual negativism’ dalam beberapa liputan mereka. Dari 

kegiatan-kegiatan yang menonjol dalam Public Relations Internasional ini jelas dapat dilihat 

bahwa model public relations sangat dominan dalam bidang ini, masih menekankan pentingnya 

hubungan media (media relations). Mempengaruhi pendapat umum melalui media massa masih 

menjadi kegiatan dominan dalam praktek Public Relations. Dari penelitian yang ada terlihat Public 

Relations Internasional tidak lebih dari usaha untuk membangun ‘image building’ baik oleh 

pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan multinasional. 

Dengan sendirinya, dari praktek-praktek demikian, Public Relations cenderung dilihat 

sebagai media relations. Ini juga berarti, praktek Public Relations yang demikian telah 

menempatkan ‘media’ sebagai satu-satunya public penting yang harus dibina hubungannya dengan 

pemerintah. Sepertinya dengan memanfaatkan media massa, hubungan lain antara sebuah negara 

dengan publik internasional tidak ada masalah. Penekanan yang berlebihan pada hubungan media 

menyebabkan adanya kecenderungan untuk melupakan public penting yang mungkin lebih besar 

pengaruhnya pada penciptaan hubungan yang harmonis antar negara dan bangsa lain. Jika disadari 

bahwa tujuan Public Relations Internasional adalah untuk meningkatkan kerja sama antar berbagai 

negara dengan meningkatkan pemahaman di antara negara bangsa yang ada. Mestinya Public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relations tidak dilihat semata-mata sebagai usaha ‘image building’ dan usaha hubungan media. 

Khusus yang berkaitan dengan praktek Public Relations bagi organisasi bisnis, pendekatan yang 

menekankan secara berlebihan hubungan media (media relations) bisa menjadi bumerang, karena 

organisasi yang demikian bisa melupakan publik penting yang mungkin punya pengaruh besar 

terhadap stabilitas organisasi itu.  

Tujuan dari Public Relations Internasional yang dilakukan oleh sebuah pemerintah adalah 

untuk meningkatkan saling pemahaman, saling pengertian atau untuk menciptakan keharmonisan 

hubungan antara bangsa, maka tak ada pilihan lain kecuali mengakui dan memilih penerapan 

model Public Relations model simetris dua arah (two-way symmetrical model) dari 4 (empat) 

model yang ada, diantaranya: Pertama, model pressagentry/publisitas. Kedua, model informasi 

public. Ketiga, model asimetris dua arah. Dan keempat, model simetris dua arah. Dipilihlah model 

ke empat, karena model lain memang bukan bertujuan untuk membangun saling pengertian 

(Grunig, 1984).  

Sebagai diplomat juga mempunyai peran Public Relations International dalam pencapaian 

tujuan untuk sebuah instansinya pada Kementerian Luar Negeri. Peneliti memilih pada sebuah 

instansi Kementerian Luar Negeri di Direktorat Jenderal Konsuler. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil kasus mengenai “Pasca” Eksekusi Hukuman Mati Warga Negara Asing Australia 

di Indonesia. Disebutkan bahwa pada Direktorat Jenderal Konsuler mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan 

konsuler. Dalam melaksanakan tugas, dari penjelasan fungsi yang ada pada Direktorat Jenderal 

Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi sebagai: a. perumusan kebijakan di bidang 

protokol dan konsuler, b. pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan konsuler, c. penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol dan konsuler, d. pemberian bimbingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



teknis dan evaluasi di bidang protokol dan konsuler, e. perundingan dalam rangka perlindungan 

warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, f. pelaksanaan administrasi 

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (Wikipedia bahasa Indonesia, wikipedia, 2018).  

Penelitian yang dilakukan berada pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi kekonsuleran, pejabat dikantor pusat maupun perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri memiliki hubungan koordinatif yang melekat untuk menjamin 

pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan sesuai hukum nasional dan hukum internasional. 

Public Relations memberi pengertian di antara perusahaan dan publik melalui komunikasi agar 

tidak salah persepsi karena dengan komunikasi yang baik dan benar pesan yang disampaikan 

kepada publik akan tersalurkan dengan baik maka tidak akan terjadi kesalahpahaman. Karena 

terkadang dalam menyampaikan dan menerima pesan menjadi salah satu faktor terjadinya 

masalah. Kantor pusat Kementerian Luar Negeri pada Direktorat Konsuler memiliki 5 (lima) Sub 

Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan perumusan kebijakan dan standarlisasi 

teknis di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, pemberian visa, perizinan tinggal, keluar, 

dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan, dan legalisasi, serta pelayanan 

kekonsuleran bagi warga negara asing. Untuk koordinasi, identifikasi dan referensi penanganan 

masalah kekonsuleran, sub Direktorat Konsuler memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. 

Pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler peneliti memfokuskan penelitian pada Sub 

mengenai kekonsuleran. Peran Public Relations International dilihat bagaimana, apa saja yang 

dijalankan dalam kasus hukuman mati pasca warga negara asing Australia terjerat kasus hukuman 

mati di Indonesia. Sub Direktorat Jenderal Konsuler warga negara asing mempunyai tugas dan 

fungsi yang terkait dengan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia, yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



meliputi kasus-kasus pidana umum, pidana khusus, perdata dan permasalahan non-yudisial. 

Kasus-kasus hukum dan permasalahan orang asing di Indonesia secara umum, meliputi: 

Penangkapan/ penahanan warga negara asing Tindak pidana (narkotika, people smuggling, illegal 

logging, cybercrime, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana lainnya), penangkapan kapal dan 

awak kapal asing (Illegal fishing), Illegal Migrant/Pencari Suaka dan pelanggaran keimigrasian 

lainnya, penanganan WNA (warga negara asing) korban tindak pidana dan kecelakaan atau 

bencana, pemakaman WNA (warga negara asing) di wilayah Indonesia, pemulangan Jenazah 

WNA (warga negara asing), deportasi, ekstradisi. 

Perdagangan narkoba yang melalui lintas batas negara merupakan salah satu kejahatan 

transnasional yang memberikan ancaman terhadap negara dan masyarakat internasional. Indonesia 

sebagai negara dalam lingkup masyarakat internasional tentu tidak terlepas dari bentuk kejahatan 

yang satu ini. Meningkatnya jumlah korban dalam kasus narkoba yang telah mencapai lebih dari 

5 juta orang, membuat Pemerintah Indonesia kemudian meningkatkan status Indonesia menjadi 

‘darurat narkotika’ sejak tahun 2014 (setneg.go.id, 2015). Atas dasar itu, Pemerintah Indonesia 

kemudian melakukan kewaspadaan akan meningkatnya korban narkoba tersebut melalui 

ketegasan hukuman bagi terpidana narkotika, salah satunya melalui penjatuhan hukuman mati bagi 

terpidana pengedar narkotika di Indonesia (Muhammad, 2015: 1). Pada eksekusi hukuman mati 

atas terpidana mati warga negara asing (WNA) merupakan kewajiban Pemerintah Republik 

Indonesia dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Negara lain tidak berhak ikut campur 

dalam urusan dalam negeri Indonesia. Namun demikian, mengingat perlunya menjaga hubungan 

baik dengan negara lain, dalam pelaksanaan hukuman mati atas warga negara asing, perwakilan 

negara asing (PNA) diberikan akses kekonsuleran, yaitu kemudahan bagi perwakilan negara asing 

(PNA) terkait untuk hadir dalam proses, baik sebelum, pada saat pelaksanaan, dan setelah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Contohnya, pada saat notifikasi terakhir kepada terpidana 

mati, 3x24 jam sebelum hari pelaksanaan eksekusi, perwakilan dari perwakilan negara asing 

terkait diberikan kesempatan untuk hadir menyaksikan.  

Eksekusi hukuman mati merupakan salah satu reaksi keras dalam kebijakan eksekusi 

hukuman mati terpidana narkotika yang dilakukan di Indonesia berasal dari Pemerintah Australia 

dalam kasus penyelundupan narkoba Bali Nine pada awal tahun 2015 lalu. Sebab, kasus tersebut 

terjadi di Bali dan pengedar asal Australia dalam kasus tersebut berjumlah Sembilan orang (8 

orang laki – laki dan 1 orang perempuan), media masa kemudian memberi julukan bagi kasus ini 

dengan sebutan kasus “Bali Nine”. Adapun dua warga negara Australia yang dieksekusi mati 

dalam kasus tersebut adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (cnnindonesia.com, 2015).  

Menanggapi eksekusi mati pada kasus Bali Nine yang dilakukan, Pemerintah Australia 

kemudian melakukan usaha penyelamatan terhadap kedua warga negaranya yang akan dieksekusi 

melalui berbagai upaya diplomasi (Lisbet, 2015: 5). Meskipun begitu, pada akhirnya tanggal 7 

Januari 2015 (grasi Sukumaran) dan pada 22 Januari 2015 (grasi Chan) grasi kedua terpidana Bali 

Nine yang telah dilimpahkan pada Presiden Jokowi ditolak (cnnindonesia.com, 2015). Keputusan 

penolakan grasi tersebut mengundang respon yang buruk dari Pemerintah Australia. Kekecewaan 

Pemerintah Australia pasca penolakan grasi tersebut digambarkan terutama ketika eksekusi mati 

dilaksanakan pada 29 April 2015. Tony Abbott selaku Perdana Menteri Australia bahkan 

menyebutkan peristiwa tersebut sebagai ‘Momen gelap hubungan Australia dan Indonesia’ 

(smh.com.au, 2015). 

Adapun analisa Pemerintah Indonesia terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia 

pasca eksekusi tersebut rupanya berjalan hampir sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat 

dari tidak begitu berpengaruhnya ancaman yang dilakukan oleh Pemerintah Australia kepada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemerintah Indonesia dalam diplomasi yang dilakukannya menjelang ataupun sesudah eksekusi 

Bali Nine berlangsung. Seperti halnya ancaman terhadap pengurangan bagi bantuan ekonomi 

kepada Indonesia dan ancaman memboikot Bali sebagai tempat Pariwisata bagi masyarakat 

Australia.  

Posisi Kementerian Luar Negeri dalam hal ini menjadi penengah komunikasi antara 

kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana eksekusi dengan perwakilan negara asing 

yang warga negaranya menjadi terpidana mati. Masalah yang dihadapi oleh Kementerian Luar 

Negeri adalah terkait koordinasi dengan keduanya. Jika Kementerian Luar Negeri gagal dalam 

menengahi komunikasi di antara keduanya, maka pelaksanaan eksekusi tidak akan berjalan mulus. 

Pada akhirnya hal ini bisa berpotensi memperburuk hubungan kedua negara. Menghadapi masalah 

tersebut, Kementerian Luar Negeri secara intensif menjalin koordinasi, baik dengan Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia maupun dengan perwakilan negara asing. Sebagai contoh, 

Kementerian Luar Negeri memberikan briefing kepada perwakilan negara asing mengenai prosesi 

eksekusi. Dalam forum briefing tersebut perwakilan dari kejaksaan Agung juga hadir. Dengan 

demikian, terjadi perimbangan informasi dan koordinasi di antara berbagai pihak yang terkait. 

Public Relations dalam pengertian spesifik tidak ada di Kementerian Luar Negeri. Tapi 

secara fungsi, diplomat Republik Indonesia menjalankan fungsinya sebagai Public Relations 

dalam melancarkan hubungan berbagai pihak yang terkait sebagai gambaran, diplomat Republik 

Indonesia berfungsi sebagai penerjemah pada saat jaksa eksekutor memberikan notifikasi terakhir 

kepada terpidana mati. Dalam hal ini, fungsi sebagai Public Relations dijalankan dengan baik, 

sehingga terbangun komunikasi yang baik di antara berbagai pihak (perwakilan negara asing, 

terpidana, dan jaksa eksekutor). Dalam tugas dan fungsinya yang dijalankan oleh direktorat 

Konsuler merujuk pada kasus mengenai penyelesaian warga Negara asing yang bermasalah di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indonesia, peneliti merasa menarik kasus tersebut untuk dijadikan penelitian, terlebih pada kajian 

Ilmu Komunikasi bidang Public Relations, mengenai pembahasan yang akan dibahas adalah 

bagaimana Peran Public Relations International “Pasca” Eksekusi Hukuman Mati Warga 

Negara Asing Australia di Indonesia.  

 

Gambar 1 

Tony Abbott menarik Dubes Australia 

Sumber: media online tempo 

 

Terdapat beberapa hal yang membuat penelitian ini menarik, diantaranya: pertama, 

penarikan Duta Besar Australia Paul Grigson oleh Perdana Menteri Tony Abbott. Kedua, apa yang 

menjadikan hubungan tiap negara tetap menjalin hubungan yang baik antara Indonesia – Australia. 

Ketiga, dampak apa saja yang berimbas pasca hukuman mati warga negara asing Australia. Bahwa 

dari pemberitaan media online seperti gambar diatas disebutkan adanya penarikan Duta Besar 

Republik Indonesia dari negara akreditasi adalah tanda adanya “masalah” dalam hubungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diplomatik dengan warga negara terjerat hukuman mati karena narkoba. Sikap Abbott tersebut 

juga mendapat penilaian dari Debnath Guharoy selaku Presiden dari dewan bisnis antara Australia 

dan Indonesia. Guharoy dalam wawancaranya dengan Sydney Morning Heralds (2015) 

menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak menyukai cara Australia 

berdiplomasi, yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya pasar ekonomi antara kedua 

negara. Apabila hal tersebut tidak diperbaiki, ditakutkan akan semakin tercipta jarak yang jauh 

antara Indonesia dan Australia tidak hanya pada hubungan ekonomi, namun juga pada hubungan 

politik, sosial dan budaya.  

Hubungan diplomatik terus dijalankan meskipun terkadang fluktuatif (naik-turun) seiring 

dengan dinamika isu yang berkembang diantara kedua negara. Selama masih ada perwakilan di 

negara lain dan sebaliknya, maka hubungan kedua negara masih dalam kondisi yang baik. 

Penarikan Duta Besar dari suatu negara tidak berarti aktifitas diplomatik kedua negara berhenti. 

Keadaan itu hanya sebagai penanda bahwa hubungan kedua negara tidak dalam keadaan yang 

terbaik, hanya mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap Indoneisa. Pada saat pemerintah 

merencanakan hukuman mati terhadap warga negara asing, Pemerintah telah mempunyai 

kesadaran penuh akan mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, khususnya dari negara-negara yang 

tidak setuju adanya hukuman mati. Untuk melakukan antisipasi hal tersebut, Direktorat Konsuler 

telah mengirimkan berita kepada seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berisi 

informasi yang dapat dipergunakan untuk menjawab hal-hal yang mungkin dipersoalkan oleh 

negara lain dan hal-hal lainnya yang perlu dilakukan terkait dengan pengamanan Perwakilan. 

Dengan berjalannya waktu dan upaya kedua negara untuk memperbaiki hubungan, misalnya 

dengan membangun rasa saling mengerti, saling menghormati, dan tidak turut campur urusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam negeri satu sama lain, cepat atau lambat hubungan kedua negara akan pulih dan normal 

kembali. 

Terlepas daripada kedua ancaman tersebut, kenyataan bahwa membaiknya hubungan 

bilateral antara Australia dan Indonesia pasca eksekusi kasus Bali Nine pada dasarnya juga 

dipengaruhi oleh pergantian Perdana Menteri Australia dari periode Tony Abott yang berakhir 

pada September 2015 menjadi periode Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Menurut beberapa 

pakar dan ketua Komisi I DPR-RI Bapak Hanafi Rais, kehadiran Turnbull memiliki pendekatan 

yang berbeda dengan kehadiran Tony Abbott, Turnbull dikenal sebagai sosok yang tidak agresif 

dalam melakukan pendekatan bilateral. Kalangan diplomasi, senantiasa diminta mengikuti 

berbagai perkembangan di dalam negeri negaranya. Mereka harus memiliki informasi yang cukup 

akurat, obyektif dengan berbagai bukti dan alasan yang meyakinkan. Selanjutnya, para diplomat 

yang berperan juga harus bisa berfungsi sebagai Public Relations International, Itulah yang 

disebut sebagai total diplomacy. Seluruh potensi bangsa harus bekerja secara sinergis untuk 

mendapatkan penilaian di dunia internasional, sekaligus memperoleh keuntungan dari pergaulan 

internasional yang dilakukan. Karena itu diplomat-diplomat senantiasa harus mempunyai 

kemampuan Public Relations yang handal. Bukan saja mampu membangun relasi yang baik 

terhadap para Stakeholder. Akan tetapi, seorang Public Relations harus handal membangun 

negaranya, sekaligus memantau berbagai peristiwa dengan analisisnya yang mereka laporkan 

secara daily basis ke negaranya.  

Seperti halnya hubungan antara Indonesia – Australia, kedua negara tersebut mempunyai 

hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Indonesia merupakan negara yang 

terbilang menjalin relasi dengan Australia yang sangat baik. Hubungan antara kedua negara ini 

mempunyai sejarah yang panjang. Dalam perjalanannya. hubungan tidak terlepas dari konflik, 
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salah satunya ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turut campur 

dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia yang ketika itu mendukung Malaysia, terlibat 

pertempuran dengan militer Indonesia di Borneo (Kalimantan). Isu lainnya mengenai pencari 

suaka dan penyadapan yang dilakukan oleh intelejen Australia terhadap biro-biro hukum di 

Indonesia, dan sikap abstain Australia terhadap isu tersebut, membuat Indonesia mulai 

mempertanyakan hubungan teman atau lawan dengan Australia.  

Hubungan antar Negara yang sudah terjadi antara Indonesia dengan luar negeri, maka di 

ambil salah satu kasus yang melibatkan antar kedua Negara tersebut, yakni hubungan antara 

Indonesia dengan Australia. Indonesia dengan Australia merupakan kedua Negara yang sudah 

cukup lama menjalin hubungan kerjasama dikeduanya, namun dari masing-masing Negara 

tersebut tentunya memiliki peraturan dan kebijakan yang harus di ketahui dan di taati oleh 

keduanya sehingga ketika terjadi suatu permaslaahan yang melibatkan kedua Negara itu, tidak 

membuat hubungan antar Indonesia dan Australia menjadi tidak baik. 

  Salah satu contoh permasalahan yang melibatkan Indonesia dan Australia adalah dalam 

kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan warga Negara Australia sedang berada di 

Indonesia. Sejak Indonesia dan Australia sudah menyepakati peraturan dan kebijakan dikedua 

negara tersebut, bahwa sebagai seorang yang berperan dalam menyelundupkan narkoba harus di 

tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Pada tahun 2015 terdapat dua warga negara 

Australia yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang merupakan segerombolan narkoba 

yang ditangkap pada April 2005 yang akan menghadapi eksekusi mati di Indonesia. Putusan 

hukuman mati tersebut dijatuhkan oleh pengadilan independen tanpa campur tangan pemerintah. 

Pada era pemerintahan presiden Jokowi peraturan tersebut tidak akan dicabut, bahkan pada 22 

Januari 2015 presiden Jokowi menolak permohonan grasi yang diajukan dan telah diterima oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengadilan Negeri Denpasar. Hal tersebut telah menggambarkan bahwa Pemerintah Australia 

gagal mencapai tujuannya dalam membebaskan kedua warga negaranya; yakni Chan dan 

Sukumaran dalam kasus Bali Nine. Hal ini didasari oleh penolakan Pemerintah Indonesia yang 

dalam hal ini diwakili oleh Presiden Jokowi, dalam memberikan grasi terhadap kedua terpidana 

Bali Nine. Meskipun upaya diplomasi dalam berbagai hal telah dilakukan oleh Pemerintah 

Australia serta tekanan-tekanan dari aktor-aktor internasional juga dikerahkan untuk 

menggagalkan eksekusi mati di Indonesia dalam kasus Bali Nine, namun eksekusi tetap 

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia hingga membuat hubungan Australia dan Indonesia 

berada pada perselisihan pasca eksekusi hukuman mati tersebut dilaksanakan. 

  Australia mengetahui warga negaranya akan terlibat hukuman mati, namun perdana 

menteri dan warga Australia terus mengajukan banding dan pembelaan untuk membatalkan 

hukuman dikarenakan terpidana telah menjalani rehabilitasi dengan baik, juga memohon 

pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keputusannya. Di dalam persidangan, Andrew 

Chan dan Myuran Sukumaran bersikeras tidak terlibat dalam penyelundupan dan mereka 

mengatakan bahwa mereka dijebak, namun hasil rekaman dan bukti lainnya menunjukkan hasil 

rekaman dan hasil telepon yang lain yang menguatkan bahwa mereka berdua merupakan otak dari 

penyelundupan narkoba dan pada tahun 2006 mereka berdua dijatuhi hukuman mati. Pada zaman 

pemerintahan Jokowi, dilansir dari berita online nasional.kompas.com presiden memberikan 

ketegasan bahwa dirinya tidak memberikan pengampunan dalam persoalan narkoba, ia beralasan 

memberikan Shock Therapy kepada para pelaku kejahatan narkoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2 

Presiden tidak akan beri grasi (shock Therapy) 

Sumber: Kompas.com 

 

Namun, pemerintah juga akan tetap konsisten dalam mengeksekusi terpidana mati kasus 

narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang termasuk dari kalangan warga negara 

Australia. Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan tersebut adalah dengan menolak grasi bagi 

pengedar yang dijatuhi hukuman mati. Sudah tercatat 64 kasus yang sudah diputuskan untuk 

hukuman mati dan mengajukan grasi, namun Presiden Jokowi memastikan semua grasi ditolak. 

Munculnya berbagai aksi dan reaksi mengenai ditolaknya grasi terpidana kasus narkoba warga 

negara Australia, tidak sedikit masyarakat Australia yang merasa kecewa atas apa yang dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara Australia. Perdana Menteri Australia, Tony Abott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengatakan bahwa Australia akan mencari cara untuk memperlihatkan rasa tidak senangnya 

kepada Indonesia dan menjadi wajar apabila sebuah Negara mencoba menyelamatkan warganya 

yang akan dihukum mati di Negara lain. Pada pemerintahan Perdana Menteri Abott mengajukan 

permohonan kepada Jokowi agar lebih responsive dengan desakan yang dilakukan pihaknya. Yang 

terakhir bahkan Abbott menginginkan politik balas budi yang mengaitkan bantuan kemanusiaan 

pada tsunami 2004 untuk pembatalan eksekusi yang secara jelas bertolak belakang dengan 

penegakan hukum di Indonesia.  

 Kedutaan Besar Republik Indonesia telah menerima ribuan surat elektronik yang 

memprotes dan mengecam KBRI serta adanya isu gangguan kemanan yang dihembuskan media 

Australia demi pembatalan hukuman mati dua warganya, namun kehidupan tetap berjalan normal 

di Australia. Hubungan Indonesia Australia juga tidak akan berdampak buruk dengan adanya 

hukuman mati, mengingat hubungan kedua Negara selalu mengalami pasang surut. Inilah yang 

terjadi pada saat Abbott menjabat sebagai Perdana Menteri. Meskipun wilayah Negara saling 

berdekatan, budaya dan ideology adalah berbeda. Dengan diberlakukannya hukuman mati 

terhadap warga negara Australia, namun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

beserta organisasi HAM di Indonesia turut menyatakan sikap terkait eksekusi mati terhadap enam 

orang terpidana narkotika.  

  Menurutnya, Indonesia harus siap apabila Negara lain memberlakukan hukuman yang 

sama terhadap WNI yang terlibat kejahatan narkoba di luar negeri Indonesia dimana Indoneisa 

selalu berupaya untuk menyelamatkan warga negaranya dari hukuman mati. Namun, dengan 

terlibatnya warga negara Australia dalam kasus narkoba di Indonesia, maka pemerintah Australia 

hendaknya menghormati hukum di Indonesia, begitu sebaliknya. Walaupun Indonesia memahami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



posisi pemerintah Australia yang berupaya melindungi warga negaranya, namun Australia juga 

harus memahami bahwa ini merupakan isu penegakan hukum semata, bukan isu diplomatik. 

  Pemerintah tidak perlu khawatir dengan adanya hukuman tersebut selama masyarakat 

masih mendukungnya. Permasalahan jika nantinya ada gesekan diplomatic dengan Negara sahabat 

yang menjadi tugas pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri. Penolakan grasi atas 

terpidana hukuman mati hanya menjadi gejolak kecil dalam pasang surut hubungan Indonesia dan 

Australia. Namun sikap pemerintah Australia dalam menilai Indonesia tidak akan mempengaruhi 

kerja sama antar Indonesia Australia. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mendorong pemerintah 

untuk menjaga hubungan baik megingat kedua Negara sudah lama menjadi teman baik. Selain itu 

DPR juga harus mendukung serta meyakinkan pemerintah bahwa tindakan yang dilakukan tidak 

bertentangan dengan konstitusi. DPR meminta pemerintah untuk bersikap diplomatis pada kasus 

eksekusi warga negara Australia mengingat dengan dasar bahwa Indonesia sedang menghadapi 

krisis soal narkoba dan percaya bahwa hukuman mati mesti diterapkan. Dengan adanya keterkaitan 

dan hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain maka terbentuklah hubungan antar Negara 

atau hubungan internasional. 

Menurut hasil pra penelitian, penelitian ini lebih tertarik melihat bagaimana peran seorang 

Public Relations International yang dijalankan oleh seorang diplomat dalam menangani kasus 

pasca hukuman mati warga negara asing Ausralia di Indonesia, apa saja yang dilakukan Public 

Relations International supaya tetap terjalin hubungan antara Indonesia dan Australia. Kasus yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah para warga negara asing khususnya warga negara Ausralia yang 

terjerat kasus narkoba di Indonesia. Banyak warga negara asing diantaranya yang terancam 

hukuman mati karena kasus narkoba salah satunya yang paling menghebohkan adalah terpidana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kasus narkoba di Nusakambangan, Cilacap. Dimana 15 para terpidana mati yang terjerat kasus 

narkoba akan dieksekusi mati pada tahap III. 

 

Gambar 3 

Terpidana mati 

Sumber: Bbc.com 

 

Menurut sumber artikel yang dikutip dari media online BBC.com bahwa Dave McRae, 

peneliti senior Institut Asia di Universitas Melbourne, menilai pemerintah Indonesia melalui aksi 

eksekusi terhadap enam terpidana mati kasus narkoba ingin menunjukkan bahwa Presiden Joko 

Widodo ialah figur yang tegas dan langsung mengambil tindakan. Namun, menurutnya, citra itu 

khusus berlaku di dalam Indonesia saja. Sedangkan di luar negeri langkah eksekusi tersebut justru 

dikecam karena dinilai tidak efektif sekaligus melanggar hak asasi manusia. Maka dari pada itu, 

direktorat Konsuler sebagai salah satu direktorat dari sekian banyak yang terdapat direktorat, 

mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda. Bergerak pada bidang yang memang menangani 

berbagai macam kasus. Direktorat Konsuler ini juga diharuskan membuat suatu kebijakan sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi. Tentunya merupakan suatu tantangan sebagai Public 

Relations International untuk secara konsisten menjaga keutuhan bagi sebuah instansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penelitian ini melihat dari kasus yang diangkat yaitu bagaimana hubungan kedua negara 

serta peran Public Relations International terkait dengan kasus hukuman mati yang diterapkan 

oleh pemerintah negara Indonesia terhadap warga negara Australia yang terancam hukuman mati, 

apa benar kasus ini dijalankan oleh seorang Public Relations, apa peran dan strategi pada Public 

Relations International pada masing – masing peranannya, apa dampak dari penerapan kasus 

hukuman mati bagi warga negara Australia terhadap hubungan bersama Indonesia dengan 

Australia, serta bagaimana Public Relations International pada Direktorat Konsuler bekerja 

menyelesaikan fungsinya dalam menghadapi kasus hukuman mati.  

1.2. Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terfokus dan terhindar dari hambatan dalam proses pengumpulan 

data serta analisis data, peneliti membuat batasan masalah dalam penelitian ini. Batasan yang 

dimaksud adalah:  

1. Bagaimana peran Public Relations International pada Direktorat Jenderal Konsuler 

dalam menjalin hubungan dengan (cabinet) pasca warga negara asing Australia terjerat hukuman 

mati di Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Tujuan analisis dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi kesenjangan antara alokasi 

optimis dan integrasi input, serta ketercapaian. Analisis ini membantu 

organisasi/lembaga dalam mengungkapkan yang mana harus diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Untuk mengetahui dan menganilisis bagaimana strategi, peranan serta dampak seorang 

Public Relation International pada Direktorat Konsuler dalam menghadapi sebuah 

kasus warga negara asing pasca terlibat kasus hukuman mati khususnya pada negara 

Australia dan seberapa pengaruhnya terhadap sebuah hubungan kerjasama antar kedua 

negara tersebut (Indonesia – Australia). 

3. Penelitian dibuat dalam rangka memenuhi skripsi jurusan Ilmu Komunikasi dengan 

kajian Public Relations International sebagai salah satu syarat kelulusan yang 

diwajibkan kepada setiap mahasiswa/I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya – Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan terdapat manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. 

Manfaat tersebut dibagi dalam 2 bagian, yakni manfaat untuk akademis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan pengetahuan 

mengenai profesi Public Relations, terutama peranan seorang Public Relations 

International pada Direktorat Jenderal Konsuler dalam menghadapi kasus pasca adanya 

ekseskusi hukuman mati warga negara asing Australia di Indonesia. Tingkat pengetahuan 

tentang Public Relations International dikalangan publik. Serta mendalami fenomena yang 

terjadi khsusnya permasalahan yang sebagaian besar berdampak pada hubungan Negara 

Indonesia dengan Australia dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis berdasarkan fakta 

yang didapat, menjadi referensi dan masukan bagi Public Relations dalam meningkatkan 

pengetahuan publik mengenai peran Public Relations International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Peneliti ingin meneliti tentang peranan Public Relations International yang merangkap 

sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Kosuler yang menangani 

kasus para warga negara asing yang terkena hukuman mati di Indonesia khususnya pada warga 

negara asing Australia. Untuk mengetahui bagaimana peran Public Relations dalam Public 

Relations International saling berkesinambungan menangani kasus warga negara asing pasca 

terkena hukuman mati, dengan cara peneliti membandingkan beberapa penelitian terdahulu untuk 

mengetahui jelas perbandingannya antara Public Relations sendiri pada Public Relations 

International. Penelitian mencoba mejelaskan fenomena ini menggunakan perspektif Public 

Relations dalam ranah Public Relations International yang merupaakn badan yang bergerak 

dibawah naungan pemerintah, karena menurut penleiti fenomena ini sangat relevan dengan 

beberapa konsep dan fungsi Public Relations yang dijalankan.  

2.1. Public Relations International  

 

Pada ranah Public Relations memiliki 2 tingkat pengertian, yaitu: 1. Public Relations sebagai 

technique of communication dimana kegiatan Public Relations dilakukan sendiri oleh seorang 

pemimpin jawatan, perusahaan, lembaga, instansi pemerintah, militer, dan organisasi lainnya. 2. 

Public Relations dalam bentuk biro, bagian, seksi, urusana yang sebagainya yang penggunaannya 

tergantung dari struktur organisasi, dimana Public Relations dilakukan. Public Relations sebagai 

technique of communications sendiri memiliki ciri khas komunikasi dua arah (Two Way Traffic 

Communications) antara lembaga atau organisasi yang diwakilkan dengan publik atau sebaliknya. 

Komunikasi dua arah yang efektif harus dipandang sebagai satu – satunya alat manajemen oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Public Relations yang yang dimanfaatkan dalam mengembangkan organisasi. Dikatakan dalam 

Harrison (Kriyantono, 2012) bahwa Public Relations berfungsi membantu sebuah perusahaan 

dalam mencapai tujuannya melalui komuinkasi yang efektif. Menurut Cutlip & Center, Public 

Relations merupakan seseorang yang membentuk dan membuat pola hubungan saling 

menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, Public Relations memiliki fungsi 

membentuk kepercayaan, goodwill, saling penegrtian dan pembentukkan citra perusahaan dalam 

masyaraat, serta mengembangkna opini public secara positif terhadap perusahaan (Kriyantono, 

2012).  

Pengertian Public Relations dari beberapa praktisi humas yang diambil dari The British 

Institute of Public Relation dalam (Ruslan, 2006) adalah: a. “Public Relations activity is 

management of communications between an organization and its publics”. Aktivitas seorang 

Public Relations adalah mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya. b. “Public 

Relations practice is deliberate, planned and sustain effort to establish and mentain mutual 

understanding between an organization and its public”. Praktik Public Relations adalah 

memikirkan, merencanakan, dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling 

pengertian antara organisasi dan publiknya. Menurut The British Institute of Public Relations 

(Jefkins, 2003) adalah “keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (goodwill) dan saling 

pengertian antara sutau organisasi dengan segenap khalayaknya”. 

Sedangkan menurut (Cutlip, Allen, & Center, 2007), humas adalah fungsi manajemen yang 

membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat bagi organisasi dengan 

publiknya yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan tersebut. Selaras dengan penjelasan 

tersebut, Seitel (ardianto, 2008) mengungkapkan bahwa humas merupakan fungsi manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta 

kerjasama suatu organisasi atau instansi dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani 

masalah – masalah atau isu – isu manajemen. 

Public Relations sebagai mediator tentu melaksanakan pengembangan program 

komunikasi untuk masyarakat tertentu berdasarkan dua arah strategi timbal balik untuk 

membangun dan mempertahankan hubungan (Grunig L. G., 2002). Pada beberapa sasaran yang 

dijalankan seorang Public Relations salah satunya dalam menjalin hubungan dengan pemerintah, 

adapun dalam tujuan yang dijalankan adalah: seorang Public Relations harus mampu menguasai 

peraturan-peraturan pemerintah, dimana pada bagian ini sangat bersangkutan dengan suatu 

kebijakan yang dibuat.  

Memang disepakati tujuan dari pada seorang Public Relations Internasional yang 

dilakukan oleh suatu pemerintahan adalah untuk meningkatkan saling pemahaman satu sama lain, 

saling pengertian atau untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara bangsa, maka tidak ada 

pilihan lain kecuali mengakui dan memilih penerapan dari salah satu model Public Relations yakni 

model simetris dua arah (two-way symmetrical model). 

Keuntungan terpenting dari Public Relations International adalah dapat membantu korporasi 

mengembangkan bisnis lokalnya menjadi perusahaan global. Public Relations International akan 

memfasilitasi praktik yang baik jika pertukaran dan berbagi gagasan, seperti yang digambarkan 

dalam kasus perusahaan Public Relations International Harold Burson. Dengan menciptakan 

sebuah bank data besar yang tersedia untuk kantor lokal, perusahaan Public Relations Burson 

menghindari menemukan kembali roda dan menetapkan keseragaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktisi humas harus bisa meyakinkan orang secara pribadi tindakan dan merancang cara 

kreatif untuk memecahkan masalah. Mereka harus bisa berbicara bahasa local bahasa, bahkan 

dialek, dan dapat menemukan dan mendapatkan bantuan lokal. Penting untuk mempelajari budaya 

mereka. Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh praktisi dalam Public Relations International 

adalah penerapannya. John Reed berbicara tentang betapa kompleks dan beragamnya dunia ini. 

Public Relations International tidak dapat menerapkan standar Amerika ke negara dan wilayah 

lain karena perbedaan nilai budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Masalah seperti Gagal untuk 

menarik khalayak secara efektif dapat merusak citra perusahaan Anda. Sebagai Diilustrasikan oleh 

Jack Felton, jika McCormick mengikuti standar Amerika, mereka mungkin akan menjual bumbu 

yang salah pada waktu yang salah (tidak memperhitungkan agama, tradisi, dan budaya setempat) 

sehingga merusak citra perusahaan. 

Pada ranahnya Public Relations International mempunyai konteks dimana membagi antara 

Technological Orientation dan Human Orientation, dulihat dari type dan channelnya mereka 

membagi beberapa media yang dianggap setara dan mempunyai fungsi yang sama, bias dilihat 

dalam gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4 

Konteks Public Relations International 

Sumber: Mowlana  

 

Terdapat lima variabel kontekstual yang harus dipertimbangkan dalam penerapan prinsip-

prinsip tersebut, diantaranya: 

- Sistem Ekonomi Politik, pertimbangkan sifat politik dan negara sistem ekonomi, yaitu 

otoriter, libertarian, dll dan betapa berbedanya politik dan ekonomi sistem berbagai negara 

menghalangi atau memfasilitasi praktik Public Relations International. 

- Tingkat Perkembangan, tingkat perkembangan biasanya berfungsi sebagai penentu 

bagaimana hubungan masyarakat akan digunakan. Dengan kata lain, hubungan masyarakat 

dapat digunakan sebagai alat untuk persaingan pasar di negara maju sedangkan hubungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masyarakat dapat berfungsi sebagai alat untuk pemerintah negara berkembang untuk 

menggalang warganya. 

- Budaya, praktisi Public Relations International harus peka secara budaya berarti mereka 

harus sadar akan apa budaya yang mendasari di negara tertentu, mis individualisme atau 

kolektivisme, pengetahuan tentang jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan 

prevalensi maskulinitas atau feminitas. 

- Luas Aktivisme, karena organisasi multinasional menghadapi lebih banyak pemangku 

kepentingan dari pada organisasi domestik, praktisi Public Relations International perlu 

mempertimbangkannya. Situasi yang lebih rumit dalam setting lintas budaya karena bentuk 

dan tingkat aktivisme bervariasi secara luas melintasi batas-batas nasional. 

- Sistem Media, praktisi hubungan masyarakat internasional harus mahir dalam 

menggunakan sistem media dari berbagai negara untuk tampil efektif dan berkomunikasi 

dengan target mereka publik secara efektif. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu  

Judul Peran Public Relations Dalam 

International Relations (Studi pada 

Direktorat Konsuker Terkait Setelah 

Eksekusi kasus Hukuman Mati bagi 

Warga Negara Asing Australia di 

Indonesia) 

Tinjauan Hukum International 

Terhadap Pelaksanaan Hukuman 

Mati bagi Warga Negara Asing di 

Indonesia (Studi Kasus Eksekusi 

Mati Terhadao Warga Negara 

Asing pada Awal Masa 

Pemerintahan Presiden 

Jokowidodo dan Wakil Presiden 

M.Jusuf Kalla) 

Masalah Melihat bagaimana peran Public 

Relations dalam menyelesaikan setelah 

- Melihat bagaimana tanggung 

jawab Negara (State 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kasus Warga Negara Australia yang 

terjerat eksekusi hukuman Mati di 

Indonesia 

Responsibility) terhadap 

pelaksanaan hukuman mati 

bagi WNA di Indonesia dan, 

- Melihat apakah pemenuhan 

hak-hak terhadap terpidana 

mati bagi WNA di Indonesia 

telah sesuai dengan standar 

perlakuan menurut ketentuan 

Hukum Internasional? 

Teori Teori Excellense Yuridiksi (Hukum Internasional). 

Tujuan - Untuk mengidentifikasi 

kesenjangan antara alokasi optimis 

dan integrasi input, serta 

ketercapaian dan membantu 

organisasi atau lembaga dalam 

mengungkapkan yang mana yang 

harus diperbaiki. 

- Untuk mengetahui dan 

menganalisis bagaimana strategi, 

peranan serta dampak Public 

Relations pada Direktorat Konsuler 

dalam menghadaoi sebuah kasus 

warga Negara asing yang terlibat 

kasus hukuman mati khususnya 

pada Negara Australia dan 

seberapa pengaruhnya tehadap 

sebuah hubungan kerjasama antara 

Indonesia dan Australia. 

- Penelitian ini juga dibuat dalam 

rangka memenuhi jurusan Ilmu 

Komunikasi dengan kajian Public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relations Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Brawijaya 

sebagai salah satu syarat kelulusan 

yang diwajibkan setiap 

mahasiswa/I.  

Table 1 

Penelitian terdahulu 

Sumber: Penulis 

 

 

2.3.  Kerangka Pemikiran 

 

Hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik 

dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang 

diperintah menjadi rentan dan lemah. Hukuman mati yang di jeratkan pada warga negara asing 

merupakan salah satu hukuman dan kebijakan yang serius di Indonesia dan merupakan hukuman 

positif di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan 

mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak 

kesalahan pada hukum yang berlaku. Di Indonesia ancaman hukuman mati berada di tingkat 

teratas ketika terkait dengan kasus narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme. Dalam situasi 

ini, hukuman mati yang dijalankan pemerintah Indonesia yang melibatkan warga negara Asing 

Ausralia sebagai pelaku kejahatan ialah terkait dengan kejahatan narkotika. 

Berbicara mengenai hubungan peran antara Public Relations dengan Public Relations 

International sudah masuk pada ranah bagaimana peranan dan upaya yang dijalankan dari seorang 

Public Relations dalam suatu organisasi yang terlibat dalam kasus pasca eksekusi hukuman mati. 

Peranan dari seorang Public relations international dalam hal ini adalah untuk menghubungkan 

antara negara Indonesia dan Ausralia seperti yang sudah dijelaskan bahwa kedua negara memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebuah permasalahan terkait dengan adanya kasus hukuman mati yang dilayangkan pada dua 

warga negara asing Australia, tetapi hubungan kedua negara tersebut masih terjalin dengan baik 

hingga sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 

Kerangka berpikir 

Sumber: Penulis 

 

 

Kasus Pasca Ekseskusi Hukuman Mati 

Warga 

Negara Asing (Australia) di Indonesia 

Indonesia  

Bagaimana peran International Public 

Relations dalam penyelesaian pasca kasus 

Warga Negara Asing Australia yang terjerat 

eksekusi hukuman mati di Indonesia? 

Peran Public relations 

international 

Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Tipe Penelitian  

 

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2009) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, pada 

hal ini peneliti adalah sebagai instrument kunci. Tipe penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

data yang mendalam. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan 

wawancara dan pengamatan mendalam mengenai fonemena – fenomena yang berkaitan dengan 

peranan dan startegi Public Relations International.   

3.2.Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut  

(Lincoln, 2009) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan perhatian dengan 

beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek 

kajiannya. Penelitian kualitatif mempelajari konteks alami dengan cara memahami atau 

mengartikan dan melihat makna dari fenomena dalam penelitiannya. (Lincoln, 2009) menyebutkan 

bahwa penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data 

empiris – studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks 

hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual – yang menggambarkan saat-saat dan makna 

keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.  

Peneliti menggunakan tataran analisis deskriptif dalam penelitian ini, dimana penelitian ini 

hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini tidak mencari/menjelaskan hubungan, 

tidak menguji hipotesisatau membuat prediksi, melainkan hanya melukiskan variable demi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



variable. Selanjutnya, penelitian deskriptif lebih fokus pada pertanyaan bagaimana menjelaskan 

mengapa hal tersebut dapat terjadi. Dalam penelitian deskriptif ini, data yang diperoleh berasal 

dari lapangan yang berupa interview (wawancara). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 

membuat deskripsi dengan memunculkan fakta yang akurat tentang tema penelitian. Fakta yang 

akurat tersebut adalah fakta yang ditemukan dalam penelitian tentang peranan Public Relations 

International.  

Menurut (Kriyantono R. , 2006) rancangan penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan sifat sesutau yang tengah berlangsung saat penelitian dilakukan dan memeriksa 

sebab – sebabnya dari suatu gejala tertentu. Atau dengan kata lain, metode ini bertujuan menjawab 

pertanyaan saat proses penelitian sednag berlangsung.  

3.3. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan batasan dalam suatu penelitian sehingga objek yang akan diteliti 

tidak terlalu luas. Di dalam suatu penelitian yang akan dilakukan harus mempunyai batasan-

batasan untuk memfokuskan masalah yang akan diteliti sehingga penelitian yang akan dilakukan 

nantinya tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Menurut (Moleong, 2011) fokus 

penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa fokus penelitian dalam skripsi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka fokus dari penelitian ini adalah berdasarkan 

permasalahan yang dirumuskan pada bab 1 yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Public 

relations international. Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:  

- Upaya Public Relations International dalam menjalin relasi dengan (cabinet) Ausralia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Peran Public Relations International pada Direktorat Jenderal Konsuler dalam menjalin 

relasi dengan (kabinet) Asutralia pasca adanya warga negara asing Australia terjerat kasus 

hukuman mati? 

- Bagaimana evaluasi dan strategi yang sudah dijalankan dalam menjalin relasi dengan 

(kabinet) Ausralia pasca adanya warga negara asing Ausralia terjerat kasus hukuman mati? 

- Apa dampak dari upaya yang sudah ada dari terjalinnya relasi dengan (kabinet) Ausralia 

pasca adanya warga negara asing Ausralia terjerat kasus hukuman mati? 

3.4. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi yang tentu 

saja berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan oleh penulis. Pada penelitian ini, lokasi yang 

telah ditentukan oleh penulis adalah berada pada kota Jakarta tepatnya pada instansi pemerintah 

Kementerian Luar Negeri di Direktorat Konsuler, Jl. Taman Pejambon No. 6, RT.9/RW.5, Pasar 

Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.  

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat 

melihat keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memilih Kota 

Jakarta, yang mana berdasarkan dari pemberitaan media cetak atau online menyebutkan bahwa 

adanya permasalahan akibat dari kebijakan hukuman mati yang ditetapkan pada Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Karena pemberitaan yang masih beredar akibat jumlah pemakaian narkoba 

maka dari itu peneliti akan melakukan wawancara terhadap seorang diplomat yang sekaligus 

merangkap sebagai Public Relations pada Direktorat Konsuler agar dapat mengetahui bagaimana 

peran serta strategi yang dijalankan dalam Public relations international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data – data dalam penelitian ini yaitu dengan 

teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan kepada seorang diplomat merangkap sebagai seorang Public Relations yang 

bertanggung jawab pasca kasus warga negara asing Australia yang terjerat hukuman mati. Pada 

Teknik wawancara akan diajukan pertanyaan sesuai fokus penelitian mengenai peran, strategi dan 

upaya pasca kasus hukuman mati warga negara asing Australia. Selanjutnya, teknik dokumentasi 

ini merupakan teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil dari penelitian sebagai bahan 

dokumentasi sebagai tanda bukti dari apa yang sudah dikerjakan oleh peneliti. Pengumpulan data 

yang dimaksud adalah berupa surat – surat disposisi yang dilayangkan untuk para diplomat yang 

merangkap sebagai seorang Public Relations untuk bertugas dalam menyelesaikan permasalahan 

yang sedang terjadi.   

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara dan kegiatan yang dilakukan dalam sebuah 

penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka teknik 

yang digunakan dalam penellitian ini merupakan teknik wawancara mendalam (Indepth 

Interview). Dimana teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tatap muka (Tanya jawab) dan berbicara secara langsung. Lebih lanjut menurut 

(Moleong 2006, h; 186) wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan melakukan percakapan dengan maksud tertentu.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang lebih mendalam (Indepth-

Interview) yang dimana wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

kompleks, yang berisikan tentang sikap, pendapat dan pengalaman pribadi (Basuki, 2006) Dalam 

melakukan wawancara mendalam, untuk menghindari hilangnya informasi ketika sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melakukan wawancara maka peneliti terlebih dahulu meminta ijin kepada informan untuk 

menggunakan alat perekam. Untuk melakukan wawancara mendalam peneliti juga memberikan 

penjelasan atau gambaran mengenai latar belakang secara jelas mengenai topik dari penelitian. 

3.6. Teknik Pemilihan Informan 

 

Untuk pemilihan informan yang baik di butuhkan informan yang memiliki kemampuan 

berdasarkan pengalamannya, selain itu mampu memaknai mengenai sesuatu yang di pertanyakan. 

Seperti yang dinyatakan oleh (Creswell, 1998) all individuals studied represent people who have 

experienced the phenomenon. Dalam hal ini di perlukan wawancara untuk mengetahui lebih dalam 

kepada para staf yang bekerja tentang informasi terkait setelah adalah eksekusi hukuman mati bagi 

warga negara asing Australia di Indoensia. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan 

berdasarkan teknik purposive sampling, yang dimaksud adalah memilih informan berdasarkan 

kriteria – kriteria tertentu. Dimana menurut (sugiyono, 2010) teknik ini merupakan teknik 

pengumpulan sumber data dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut  

(Kriyantono R. , 2006)  Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria 

tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. Dalam penelitian kali ini, peneliti ingin 

meneliti tentang bagaimana peranan Public Relations International terhadap kasus pasca warga 

negara asing Australia terkena hukuman mati. Adapun kriteria yang peniliti ambil, adalah: a. 

seorang diplomat yang berperan dalam International Relations dengan Australia, b. seorang 

diplomat yang menangani kasus pasca adanya eksekusi hukuman mati.  

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dari Purposive sampling maka 

penelitian pun membuat kriteria tersendiri terkait dengan informan yang akan diwawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Sumber Data 

 

Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti (informan) pada saat 

berada dilapangan. Data tersebut diperoleh langsung dari sumber asli dengan cara mengamati, 

mencatat dan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat. Sumber data juga dibagi menjadi 

dua, diantaranya: 

1. Data Premier 

Data premier adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan 

pertama di Lapangan (Kriyantono R. , 2006) Dalam penelitian ini, data premier diperoleh 

melalui wawancara dalam penelitian. Dari data yang didapat melalui wawancara peneliti 

sudah melakukan pencarian data dengan cara pra observasi terhadap staff yang bekerja 

pada Direktorat Jenderal Konsuler, data yang peneliti dapat adalah data seputar 

penjelasan megenai keberadaan seorang Public Relations dan bagaimana Public 

Relations International tetap berjalan. Data yang didapat dari narasumber bisa direkam 

atau dicatat oleh peneliti. Sumber data premier yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data wawancara dengan beberapa informan. Informan yang dimaksud adalah para 

diplomat yang bekerja pada Direktorat Jenderal Konsuler yang dimana bertugas dalam 

kasus pasca eksekusi hukuman mati ini berlangsung. Dalam hal ini, peneliti dapat 

mengekplorasi pengalaman – pengalaman pribadi yang bersifat subyektif dan mendalam 

dari seorang subyektif penelitian (Kriyantono R. , 2006). 

Sebagai bahan pelengkap, peneliti juga menyertakan data hasil wawancara dengan 

informan. Pemilihan tergantung pada keperluan peneliti. Oleh karena itu dalam, 

penelitian ini penentuan informan diarahkan untuk menentukan key informan atau situasi 

sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian, sebagai informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang dimana tertuju pada seorang kepala divisi pada Direktorat Jenderal Konsuler dan 

informan selanjutnya yang dipilih secara purposive sample adalah para diplomat yang 

memang bertanggung jawab atas adanya kasus pasca eksekusi hukuman mati. Teknik ini 

yang merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu  

(Bungin, 2003). 

Adapun informan tersebut adalah merupakan diplomat pada Direktorat Kebijakan 

Publik yaitu bapak Nur Salim selaku staff pada Direktorat Konsuler, karena posisi beliau 

yang bertempat pada direktorat Konsuler tersebut dan menjelaskan latar belakang 

permaslahan. Informan peneliti merupakan pihak – pihak yang mengerti dan mengetahui 

tentang hal hal terkait dengan permsalahan kasus setelah eksekusi hukuman mati warga 

negara asing Australia di Indonesia akibat narkoba tersebut.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tertulis yang diperoleh dari dokumen – dokumen 

berasal dari surat disposisi, laporan tahunan, laporan kasus – kasus. Mengingat pada 

penelitian ini merupakan dokumen negara, data – data yang bisa peneliti akses berupa 

surat disposisi dan laporan saja. Peneliti juga mendapatkan data skeunder dari beberapa 

media cetak maupun online utnuk mendukung penelitian.   

3.8. Teknik Analisis Data 

 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbgai 

sumber, baik itu berasal dari hasil wawancara, pengamatan yang ditulis dalam cacatan lapangan, 

dokumen pribadi, dan sebagainya (Moleong L. J., 2012) “analisis data kualitatif didefinisikan 

sebagai analisis yang tidak menggunakan model matemaik, statistic, dan ekonometrik ataupun 

model lain”. (Hasan, 2002) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tahapan analsisi Interaktif Miles dan Huberman (Sugiono, 2012) yang menyatakan terdapat 3 tahap 

analsiis data terdiri dari 3 komponen pentingnya itu.  

1. Reduksi data 

Merupakan proses penilaian, pemusatan dan penyederhanaan, serta transformasi 

data yang muncul dari cacaran tertulis dilapangan. Teknik analisis ini diperlukan 

peneliti agar mengarahkan dan menajamkan analisis dengan menggolongkan dan 

membuang yang tidak perlu.  

2. Penyajian data 

Adapaun informasi yang tersusun dan diberikan kemungkinan tentang adanya 

penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan, bentukanya dapat diikuti gambaran 

atau skema dari beberapa table yang dirancang untuk menyusun agar daoat 

dimengerti. Teknik analsiis ini diperlukan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti 

dlaam melihat gambaran secara umum tentang apa yang sedang terjadi atau hasil data 

yang diperoleh selama penelitian sehingga dapat ditentukan apa yang selanjutnya 

harus dilakukan oleh peneliti.  

3. Menarik kesimpulan (Verifikasi) 

Data –data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat ditarik kesimpulan 

– kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. 

Dengan menarik kesimpulan ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil 

analisis data yang telah dilaukan serta memberikan saran – saran sebagai rekomendasi 

lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9. Keabsahan Data 

 

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini didahului dengan melakukan wawancara 

kepada subjek peneltian terkait peran Public Relations dalam Public relations international. 

Sedangkan alat untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu dengan 

mendeskripsikan jawaban masing – masing informan. Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui jawaban dari masing –masing informan dan pertanyaan yang diajukan peneliti. 

Selanjutnya peneliti akan melakukan pengujian kredibilitas setiap subjek penelitia terkait 

bagaimana peran Public relations international, kemudian peneliti akhirnya mengetahui baik 

persamaan, meupun perbedaan dari setiap jawaban yang diberikan, analsisi dilakukan dengan 

tringulasi. Analysis tringulasi yang dilakukan dalam hal ini adalah analsis tringulasi sumber, yaitu 

membandingkan atau mengecek ulang kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber 

yang berbeda. Alasannya adalah agar data yang diperoleh benar – benar valid karena masing – 

masing sumber mengungkapkan hal yang serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang 

diinginkan oleh subjek penelitian adalah valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3 

Bagan 4.1 Mind Mapping Hasil Penelitian  

Sumber: diolah peneliti 

 

 

 

Peran Public 

Relations 

International 

dalam 

Direktorat 

Jenderal 

Konsuler 

“Pasca” 

Hukuman 

Mati Warga 

Negara Asing 

Ausralia  

Upaya yang 

dilakukan 

Public 

Relations 

International 

dalam menjalin 

relasi dengan 

Australia 

“pasca” kasus 

hukuman mati  

1. Menjalankan kegiatan komunikasi 

hubungan bilateral dengan baik.  

2. Komunikasi sebagai Negosiasi – 

permasalahan ekonomi, perdagangan 

bebas, dll.  

3. Membahas upaya peningkatan status 

bilateral. 

4. Konsultasi sesama kolega asing.  

5. Mempersiapkan subtansi yang akan 

berlangsung 

6. Melakukan briefing kepada kolega 

asing sebelum melakukan pertemuan. 

Peran yang 

dilakukan 

Public Relations 

International 

dalam menjalin 

relasi dengan 

Australia 

“pasca” kasus 

hukuman mati  

   

1. Sebagai fasilitator komunikasi  

Evaluasi yang 

dilakukan 

Public 

Relations 

International 

dalam menjalin 

relasi dengan 

Australia 

“pasca” kasus 

hukuman mati   

Dampak  

  

Manfaat   

Kendala    

Hambatan  

Negatif 

Positif     

Banyaknya kegiatan komunikasi  

kebilateralan  yang muncul dalam  

peran Public Relations International 

sebagai fasilitator komunikasi. 

Australia masih tidak 

menerima dengan kebijakan 

hukuman mati di Indonesia 

1. Memorandum saling pengertian antara 

pemerintahan Republik Indonesia dengan dan 

Pemerintahan Australia tentang kerja sama disektor 

transportasi. 

2. Memorandum saling pengertian antara 

pemerintahan Republik Indonesia dengan dan 

Pemerintahan Australia tentang kerja sama bidang 

siber. 

3. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama 

dibidang ekonomi kreatif antara pemerintahan 

republic indoenesia dan pemerintahan Australia  

4. Deklarasi antara pemerintahan republic Indonesia 

dan pemeirntahan Australia mengenai penyelesaian 

persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif 

5. Memorandum saling pengertian antara badan pusat 

statistic Republik Indonesia dan biro statistic 

Australia tentang kerja sama dalam kegiatan statistic  

6. Pengaturan anatra kementerian pertahanan 

Republik Indonesia dan Departemen pertahanan 

Australia bagi pelaksanaan persetujuan antara 

Republik Indonesia dan Ausralia tentang kerangka 

kerja mengenai kerja sama keamanan dan rencana 

aksinya tentang kerja sama pertahanan.  

7. Pengaturan antara badan keamanan laut Republik 

Indonesia dan Departemen imigrasi dan perlindungan 

perbatasan yang diwakili oleh angkatan perbatasan 

Ausralia tentang kerja sama keamanan maritime.  

8. Pengaturan tambahan antara pemerintahan 

Republik Indonesia dan pemerintahan Australia 

tentang kemitraan Australia-Indonesia dalam bidang 

manajemen resiko bencana. 

9. Memorandum daling pengertian antara badan 

penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya 

mineral Kementerian energi dan sumber daya mineral 

Republik Indonesia dan Australia-Indonesia Centre 

(AIC) tentang kerja sama teknis dan ilmiah dalam 

bidang energi dan sumber daya mineral. 

10. Perubahan atas protocol antara epolisian negara 

republic Indonesia dan kepolisian federal Ausralia 

(AFP) untuk mendirikan pusat kerjasama penegakkan 

hukum Jakarta (JCLEC). 

11. Memorandum Saling Pengertian Antara 

Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah 

Australia Tentang Pemberantasan Terorisme 

lnternasional. 

Semua kebijakan yang sudah 

dibuat adalah bentuk sikap 

tegas dari negara Indonesia 

Hubungan komunikasi 

antara Australia – 

Indoensia semakin baik 

Indonesia maupun Australia 

dapat menghentikan kapanpun 

kerjasama kolega asing dengan 

sepihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Gambaran Kasus  

Berdasarkan penjelasan pada bab 1, peneliti menjelaskn bahwa penelitian ini meneliti 

mengenai PERAN PUBLIC RELATIONS INTERNATIONAL DALAM DIREKTORAT 

JENDERAL KONSULER (Studi kualitatif Deskriptif pada Direktorat Jenderal Konsuler 

Indonesia “Pasca” Eksekusi Hukuman Mati Warga Negara Asing Australia di Indonesia). 

Peran yang dijalankan sebenarnya Kenapa penelitian ini begitu menarik untuk dibahas, bahwa 

pada dasarnya adalah peran yang dijalankan seorang Public Relations International peran yang 

dijalankan oleh para diplomat itu sendiri. Alasan pertama peneliti mengambil tema ini melihat 

bagaimana sebenarnya peran yang dijalankan dari pada seorang Public Relations International 

dalam melakukan tugasnya pada kasus ”pasca” hukuman mati dijalankan. Kedua, peneliti 

merasa tertatarik karena pada media dijelaskan dengan adanya pemeberitaan mengenai 

penarikna Duta Besar Ausralia untuk Indonesia oleh perdana menteri Tonny Abbot untuk 

beberapa pekan kedepan. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap narasumber, dijelaskna 

bahwa dalam penarikan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. 

Hal itu bentuk dari menghargai dari kebijakan Indonesia dimana negara yang berkedaulatan 

hukum.  

 

4.2. Penyajian Data  

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan temuan dari penelitian. Setelah peneliti turun ke 

lapangan dan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, dan menyusun beberapa 

kategori dari temuan peneliti. Ketegori ini dibangun berdasarkan hasil jawaban dari informan 

setelah melakukan analisis data. Peneliti juga menyampaikan hasil dari jawaban informan yang 

berbeda dengan informan lainnya sehingga tidak mengurangi sifat dasar dari sebuah penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beberapa kategori diuraikan, kategori ini dibangun berdasarkan hasil jawaban informan setelah 

melalui proses reduksi dan analisis data. Dalam penelitian ini, penelitian membuat beberapa 

kategori sebagai berikut: 

1.  Pemahaman mengenai Peran Public Relations International dalam Direktorat Jenderal 

Konsuler “Pasca” Hukuman Mati Warga Negara Asing Ausralia 

Kategori ini menjelaskan pemahaman informan mengenai apa saja peran Public 

Relations International yang dilakukan. 

2. Upaya yang dilakukan Public Relations International dalam menjalin relasi dengan 

Australia “pasca” kasus hukuman mati. 

Kategori ini menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan Public Relations International 

dalam menjalin relasi.   

3. Peran yang dilakukan Public Relations International dalam menjalin relasi dengan 

Australia “pasca” kasus hukuman mati. 

Kategori ini menjelaskan bentuk dari peranan Public Relations International apa saja 

yang dilakukan untuk dapat tetap terjalin hubungan yang baik dengan Australia. 

4. Dampak yang ditimbulkan Public Relations International  

Kategori ini menjelaskan dampak terhadap hubungan Indonesia – Ausralia akibat 

adanya warga negara asing Australia “pasca” kasus hukuman mati. 

5. Manfaat yang didapat dari peranan seorang Public Relations International dalam 

berhubungan dengan Ausralia “pasca” kasus hukuman mati. 

Kategori ini menjelaskan berbagai manfaat yang didapat untuk menunjang suatu 

kerjasama yang baik dan mewujudkna hubungan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Kendala dari peranan seorang Public Relations International dalam berhubungan 

dengan Ausralia “pasca” kasus hukuman mati. 

Kategori ini menjelaskan hambatan seorang Public Relations International dalam 

berhubungan dengan Ausralia “pasca” kasus hukuman mati. 

4.2.1. Upaya yang dilakukan Public Relations International dalam menjalin relasi dengan 

Australia “pasca” kasus hukuman mati 

- Menjalankan kegiatan komunikasi hubungan bilateral dengan baik.  

Berdasarkan hasil diskusi bahwa pada dasarnya adalah bagaimana para 

diplomat ini menjalankan tugas dengan sangat baik, yaitu dengan cara 

berkomunikasi dengan baik. Dimana komunikasi pada ranah kediplomasian itu 

sangat penting untuk mencapai tujuan yang sama.  

 
“….. jadi disini kuncinya hanya komunikasi yang baik, semuanya akan berjalan 

dengan baik. Bapak elvis, bagian Direktorat asia timur dan pasifik”. 

    

Pada dasarnya sebuah kegiatan diplomasi merupakan wadah untuk 

melakukan hubungan dengan menjalin komunikasi untuk menyampaikan berbagai 

kepentingan setiap negara. Sebagai salah satu unsur yang menentukan jalannya 

praktik diplomasi, komunikasi diartikan sebagai suatu proses dalam pertukaran 

informasi antara setiap pihak. komunikasi tersebut akan menjelaskan bagaimana 

sebuah mekanisme proses komunikasi yang dilakukan oleh pengirim sebagai pihak 

yang memberikan sebuah informasi. Pada Unsur tersebut disebut dengan istilah 

encoding, merupakan proses pemilihan bentuk pesan secara tepat yang akan 

diberikan oleh pengirim dan dapat disampaikan secara verbal, nonverbal, maupun 

tertulis sehingga menghasilkan sebuah pesan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bentuk penyampaian pesan baik berupa ucapan maupun gestur tubuh sangat 

memengaruhi persepsi, kesan, dan sikap dalam kegiatan berdiplomasi. Sementara 

pada unsur lain menyebutkan media yang merupakan instrumen berfungsi untuk 

menyampaikan pesan tersebut pada pihak penerima. 

Mengenai arti lain dari komunikasi yaitu sebuah proses yang menggunakan 

beberapa langkah serta melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling 

bertukar informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, dikatakan bahwa proses 

komunikasi berlangsung dalam kegiatan diplomasi merupakan hal penting karena 

setiap pihak harus mengetahui berbagai data dan informasi dari pihak luar. Hal ini 

kemudian yang akan berkaitan dengan beberapa unsur dari komunikasi, yakni 

keberadaan pengirim informasi, pengkodean atau encoding, pesan, media, 

penguraian kode atau decoding, penerima, dan timbal balik. 

- Komunikasi sebagai Negosiasi – permasalahan ekonomi, perdagangan 

bebas, dll 

Menurut penreliti komunikasi merupakan hal yang penting karena 

menyangkut permasalahan persepsi antar pelaku komunikasi dan proses translasi 

dari penerima. Cukup penting bagi diplomat atau untuk menyampaikan informasi 

secara dua arah dan jelas dalam proses negosiasi. Pada kegiatan bernegosiasi 

sebagai pendukung dari proses komunikasi pun memiliki unsur-unsurnya tersendiri 

dan mampu memengaruhi hasil diplomasi yang dilakukan. Negosiasi merupakan 

unsur yang sangat krusial dalam ranah diplomasi, karena merupakan usaha 

penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan dan proses tawar-

menawar. Kegiatan ini merupakan suatu proses mengkombinasikan posisi dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengambil keputusan dengan kebulatan suara. Dalam negosiasi ini, kedua pihak 

atau lebih akan berusaha berkomunikasi melalui perbedaan - perbedaan dan 

mempertemukan kepentingan nasionalnya demi mencapai tujuan bersama. Hal ini 

menyebabkan dalam negosiasi akan terdapat komunikasi persuasif, diskusi untuk 

memengaruhi, hubungan koersi atau konflik, dan hadiah atau kesepakatan. 

Diplomasi pada dasarnya merupakan upaya yang mengutamakan kepentingan 

nasional sehingga suatu diplomat akan berusaha melakukan upaya-upaya persuasif. 

Namun, pada diplomasi bertujuan sebagai sarana untuk bekerja sama tentunya 

perlu mengesampingkan kepentingan yang tidak menguntungkan seluruh pihak 

sehingga diskusi menjadi perlu dalam negosiasi. Sedangkan dalam proses negosiasi 

memiliki unsur-unsur berupa penentuan agenda, analisis kebijakan, formulasi, 

implementasi, dan evaluasi. Selain itu, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tujuh 

unsur yang mampu mendukung efektivitas proses negosiasi. Yaitu pertama, melalui 

pendekatan integratif, negosiator harus dapat mempertahankan posisi dan berusaha 

mencapai kepentingannya di situasi sulit sekalipun. Kedua, dalam bernegosiasi, 

negosiator harus dapat memisahkan subjektivitas dan berpikir rasional, bukan 

emosional. Ketiga, negosiator harus mempersiapkan solusi dan cara alternatif 

apabila proses negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Keempat, negosiator harus 

mengidentifikasi opsi atau pilihan untuk pihak lain tanpa menghilangkan 

kepentingan pribadi. Kelima, dalam posisi over-position atau deadlock, negosiator 

tetap harus mempertahankan legitimasinya tanpa kesewenang-wenangan atau 

merasa gagal karena masih ada masalah yang harus dipikirkan keputusannya. 

Keenam, negosiator tidak harus menjaga komitmennya sendiri, namun, juga pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pihak lain. Ketujuh, keberhasilan negosiasi tidak terlepas dari kemampuan 

berkomunikasi, terutama dalam menyampaikan pesan dan memastikan pesan 

disampaikan telah tersampaikan. 

Banyak yang dijalankan selepas kasus hukuman mati. Salah satunya adalah 

kegiatan IABC adalah salah satu badan usaha yang paling dinamis dan aktif di 

Indonesia, mempromosikan kerjasama bisnis bilateral antara Australia dan 

Indonesia, dan bekerja erat dengan organisasi mitranya di Australia, Australia 

Indonesia Business Council (AIBC). Dan IA CEPA Kemitraan Ekonomi 

Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) akan menciptakan kerangka kerja 

bagi era baru keterlibatan ekonomi yang lebih erat antara Australia dan Indonesia 

dan membuka pasar dan peluang baru untuk bisnis, produsen utama, penyedia 

layanan, dan investor. Sejumlah hasil dari IA-CEPA telah ditampilkan untuk 

menunjukkan manfaat kerjasama ekonomi yang lebih erat antara Australia dan 

Indonesia.  

Delegasi Australia dipimpin oleh Dr. Alan Thomas, pejabat tinggi 

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan Delegasi Indonesia 

dipimpin oleh Dr. Makarim Wibisono. Masalah-masalah yang dibahas antara lain 

strategi global, keamanan regional, perkembangan keadaan mengenai Papua, 

terorisme dan dampaknya pada kawasan Asia Pasifik, non-proliferasi nuklir, 

kontrol export dan peluru kendali.   

 

“…. Tidak hanya pada upaya mengeai hukuman mati saja sebenrnya, tetapi 

banyak agenda yang harus dijalankan, jadi waktu kita tidak terbuang-buang, dan tidak rugi 

juga. Bapak elvis, bagian Direktorat asia timur dan pasifik”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Membahas Upaya Peningkatan Status Bilateral 

Hubungan antara Indonesia dan Australia sangat baik. Indonesia dan 

Australia memiliki kerja sama sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya 

hubungan kontak serta pertemuan pemimpin dan menteri dari kedua negara. 

Terlihat pada banyaknya kegiatan yang dijalankan salah satunya mengenai 

peningkatan komunikasi cyber, Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-

CEPA), kemiliteran, sampai terorisme.  

 

“…. Sebenarnya hubungan keduanya sangat baik loh, sampai kepala negara Bpk. 

Presiden dan perdana Menteri nya saling chat di WA, sedekat itu. Jadi, tidak ada yang harus 

dikhawatirkan banget, arena dari kedua negara saling membutuhkna. Bapak elvis, bagian 

Direktorat asia timur dan pasifik”. 

 

Pada pertemuan bilateral, kedua Menteri luar negeri pun membahas 

beberapa isu penting dalam upaya peningkatan kerja sama bilateral, 

regional, dan multilateral. Beberapa kerja sama lainnya yang dijalankan 

pada kerjasama bilateral yang dibahas Menteri luar negeri Republik 

Indonesia dan Menteri luar negeri Australia, antara lain di bidang 

perdagangan dan investasi, ekonomi digital, ilmu pengetahuan dan inovasi, 

riset dan teknologi, penguatan hubungan antar masyarakat, serta isu kerja 

sama lain yang berhubungan dengan pemberantasan terorisme dan 

keamanan dunia maya (cyber security).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pada kesempatan kali ini pemabhasan yang paling penting adalah 

mengenai Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). IA-

CEPA merupakan kesepakatan yang sangat penting bagi kedua negara 

dalam upaya mendorong kerja sama investasi. Kemitraan Ekonomi 

Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) akan menciptakan kerangka 

kerja bagi era baru dalam keterlibatan ekonomi yang lebih erat hubungan 

antara Australia - Indonesia dan membuka pasar guna peluang baru untuk 

bisnis, produsen utama, penyedia layanan, dan investor. IA-CEPA akan 

dibangun di atas kesepakatan multilateral dan regional yang telah ada 

termasuk AANZFTA dan selengkap mungkin. Presiden Republik Indonesia 

Ir.  Jokowi menyampaikan bahwa IA CEPA juga perlu segera 

ditindaklanjuti lantaran saling menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan 

pada perencanaannya, perjanjian ini akan ditandatangani Indonesia dan 

Australia November mendatang. Sementara Menteri Perdagangan Australia 

dan Indonesia mengaktifkan kembali perundingan pada bulan Maret 2016 

setelah diluncurkan pertama kali oleh kedua kepala pemerintahan pada 

tahun 2010. Menteri luar negeri Retno dan Menteri luar negeri Bishop juga 

mendorong kelanjutan "Indonesia-Australia Dialogue" untuk mempererat 

kerja sama dalam konteks hubungan antar masyarakat. Indonesia dan 

Australia memiliki status kemitraan komprehensif sejak 2005, dengan 

ditandatanganinya Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif (Joint 

Declaration on Comprehensive Partnership).  

- Konsultasi sesama kolega asing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai 

sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. 

Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh 

Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan 

tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam 

negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan 

mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Indonesia 

telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang 

berupa non - Self Governing territory. 

Dalam perjalanannya, hubungan kedua negara telah mengalami berbagai 

dinamika seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di kedua negara, 

kawasan, dan lingkungan global. Lebih dari satu dekade terakhir hubungan kedua 

negara berkembang menjadi lebih kuat dan komprehensif. Untuk memperkuat 

landasan kerjasama dan kemitraan komprehensif, kedua negara telah memiliki 

Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the 

Republic of Indonesia (2005) dan Agreement Between the Republic of Indonesia 

and Australia on the Framework for Security Cooperation atau Traktat Lombok 

(2006). 

Sejak tahun 2011 negara Australia dan Indonesia telah mengembangkan 

tiga bentuk kerjasama yaitu Annual Leaders’ Meeting (ALM), Foreign and Defence 

Ministers’ Meeting (2+2 Dialogue), dan Indonesia-Australia Dialogue (IAD). 

Annual Leaders’ Meeting (ALM) merupakan forum tertinggi dimana kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemimpin bertemu untuk memberikan arahan strategis dalam penguatan kerjasama 

dan kemitraan Indonesia - Australia. Di luar forum ALM, kedua pemimpin juga 

secara berkala melakukan pertemuan dalam berbagai kesempatan termasuk di sela-

sela pertemuan forum regional maupun internasional untuk membicarakan berbagai 

isu yang menjadi perhatian bersama kedua negara. 

Melalui penyelenggaraan 2+2 Dialogue, Menteri Luar Negeri dan Menteri 

Pertahanan Indonesia dan Australia membahas berbagai isu strategis baik yang 

terkait hubungan bilateral maupun perkembangan regional dan global. Dialogue 

2+2 yang pertama diselenggarakan di Canberra pada 15 Maret 2012, sementara 

yang kedua berlangsung di Jakarta. Selain Menlu dan Menhan, menteri juga secara 

berkala bertemu membahas kerjasama di bidang yang menjadi tanggung jawab 

masing-masing.   

Untuk memperkuat mekanisme pertemuan kedua negara juga memiliki 

Indonesia-Australia Dialogue (IAD) sebagai forum bagi kalangan non-pemerintah 

seperti anggota parlemen, akademisi, jurnalis, pebisnis, dan organisasi civil society. 

Berbagai interaksi yang melibatkan menteri maupun pejabat kedua negara 

menunjukkan luasnya hubungan, kerja sama, dan kemitraan Indonesia dan 

Australia, termasuk di bidang ekonomi, pertahanan, hukum, pendidikan, pertanian, 

transportasi, maupun bidang-bidang lainnya. 

 

“…. Jadi sebelum kita melakukan tugas, pasti ada kalangan diplomat saling 

konsultasi, misalnya dari direktorat protokoler ada masukkan apa nih, atau ada pendapat 

apa, dari direktorat aspasaf ada masukkan apa nih, seperti itu. Bapak elvis, bagian 

Direktorat asia timur dan pasifik”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Mempersiapkan subtansi yang akan berlangsung 

Berdasarkan pada pasal 3 Konvensi Wina 1961, tugas seorang perwakilan 

diplomatik meliputi: a. Mewakili negara pengirim di negara penerima. 

(representasi), b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga 

negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum 

internasional. (proteksi), c. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara 

penerima. (Negosiasi), d. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah 

tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada 

negara pengirim, e. Meningkatkan hubungan persahabatan antara dua negara serta 

mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.  

- Melakukan briefing kepada kolega asing sebelum melakukan pertemuan. 

Sebelum para diplomat memutuskna suatu kerjasama, para diplomat ini 

melakukan briefing guna untuk memastikna apakah kegiatan ini relavan dengan 

apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kedua belah pihak datang dan 

membicarakna sampai dengan keputusan yang sesuai.  

 

4.2.2. Peran yang dilakukan Public Relations International dalam menjalin 

relasi dengan Australia “pasca” kasus hukuman mati 

- Sebagai fasilitator komunikasi  

komunikasi menjadi sebuah aspek penting dalam melancarkan sebuah 

proses diplomasi, hal ini juga menjadi sebuah tantangan dan perubahan dari sebuah 

hasil diplomasi. Efek dari ini menghilangkan posisi sebuah diplomasi sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fasilitator utama dari komunikasi antar Negara. Meluasnya sebuah komunikasi 

seperti media membuat sebuah negara langsung mengetahui sesuatu dan lakukan 

apa yang menjadi kepentingannya tanpa harus mengirimkan sebuah diplomat 

langsung. Tetapi masih terdapat keterbatasan dalam perkembangan komunikasi 

seperti pada media yang digunakan untuk mencapai komunikasi yang baik pula, 

salah satunya kebutuhan pada media internet disebuah negara yang memang benar-

benar terproteksi Negara lain. Kecepatan komunikasi seperti melakukan kontak 

langsung ataupun telepon memungkinkan informasi yang didapat berjalan sangat 

cepat. Hal ini menunjukan peran sebuah komunikasi seperti transmisi informasi 

semakin hilang ketika teknologi komunikasi yang lebih canggih dan mudah 

menjadi budaya komunikasi dalam pemerintahan global. 

Peranan seorang Public Relations dapat dibedakan menjadi 2, yakni 

peranan menajerial yang dikenal dengan peranan ditingkat messo (manajemen) 

dapat diuraikan menjadi 3 peranan, yakni Expert pereciber communications, 

problem solving process facilitator dan communications facilitator dan juga 

peranan teknis. Sehingga bisa dijelaskna lebih jauh terdapat 4 peranan yakni:  

1. Expert Pereciber Communication 

Humas dianggap sebagai orang yang ahli. Dia menasehati pimpinan delegasi 

negara. Hubungan mereka diibaratkan seperti hubungan dokter dan pasien. 

2. Problem Solving Process Facilitator 

yakni humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen atau krisis 

kenegaraan. Dia menjadi anggota tim bahkan bila tidak memungkinkan menjadi 

leader dalam penanganan krisis manajemen dalam suatu diplomasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Communication Facilitator  

Humas sebagai fasilitator atau jembatan komunikasi antara negaranya dengan 

negara lain sebagai media atau penengah bila ada miss communication. 

4. Technician Communication 

Humas dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi yang menyediakan 

layanan dibidang kehumasan internasional.  

Dalam hal ini peranan yang sangat melekat sebagai peran yang dilakukan 

Public Relations International dalam menjalin relasi dengan Australia “pasca” 

kasus hukuman mati adalah sebagai seorang Communication Facilitator atau 

seorang fasilitator komunikasi. Perwakilan seorang diplomat dapat diartikan 

sebagai hubungan antara dua orang yang mewaili sebuah konsituensi yang 

mmegang hal dari sebuah arti persetujuan. Perwakilan atau diplomat dapat 

mewakili dua hal seperti mewaili negara dengan prinsip diplomat dan mewaili 

negara sebagai perwakilan yang memiliki hak untuk berbicara sesuai dengan hak 

para diplomat. Hal ini menunjukkan perwakilan bisa menjadi dari dua hal seperti 

sesuai intruksi maupun bebas bicara. Bisa juga para diplomat menjadi sebuah 

symbol dalam perwakilan. Tetapi, dalam pemerintahan global, peran diplomat tidak 

hanya memperjuangkan hak – hak politiknya, tetapi busa menjadi sebuah symbol 

perdamaian.  

4.2.3.  Dampak yang ditimbulkan Public Relations International 

- Dampak Public Relations International dalam menjalin relasi dengan 

Australia “pasca” kasus hukuman mati   

(Positif: Hubungan komunikasi antara Australia – Indoensia semakin baik)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hubungan kedua negara antara Indonesia – Ausralia tidak hanya baik dari 

hubungan kerja sama, melainkn hubungan personal dari para pemimpin pun 

terbilang baik. Dalam kegiatan ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo terus 

mengupayakan peningkatan kerja sama yang baik antara Indonesia dengan 

Australia. Melalui forum parlemen anggota MIKTA (Mexiko, Indonesia, Korea 

Selatan, Turki, Australia). Menurut Bamsoet adalah kesempatan yang baik dalam 

meningkatkan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kerja sama di berbagai 

bidang dengan Australia. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 

Melalui Forum MIKTA, Hubungan Indonesia - Australia Semakin Hamonis, 

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/16/melalui-forum-mikta-hubungan-indonesia-

australia-semakin-hamonis. 

 

Melalui forum MIKTA di Bali, kami berharap Australia dan Indonesia, 

serta anggota MIKTA lainnya seperti Mexico, Korea Selatan, dan Turki dapat 

berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam menyikapi berbagai persoalan yang 

menjadi perhatian kita bersama, yang akan kita bahas," tutur Bamsoet. Kami 

percaya bahwa kedua negara akan selalu mengedepankan kepentingan bersama 

dalam membangun kerja sama bilateral. Kami dari DPR, akan selalu mendukung 

upaya penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Australia," tegas ketua DPR. 

Bamsoet juga menegaskan bahwa Indonesia siap memperkuat kerja sama dengan 

Australia diberbagai bidang seperti keamanan, maritim, penanggulangan 

terorisme dan ekonomi. "Kami berharap hubungan Indonesia dan Australia yang 

sudah berjalan dengan baik ini akan semakin kuat ke depan, termasuk hubungan 

antara DPR RI dan Parlemen Australia," jelas Bamsoet. 
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Terakhir, kerja sama Indonesia dengan Australia juga berlangsung pada saat 

pertemuan 'Bali Process Ministerial and Business Forum 2018' yang 

diselenggarakan di Bali pada bulan Agustus lalu, pertemuan ini secara konsen 

memberi perhatian pada pengentasan perdagangan orang dan perbudakan modern. 

(Negative: Indoensia maupun Australia dapat menghentikan kapan pun kerjasama 

kolega asing dengan sepihak.) 

  Kedua negara Indonesia – Australia sudah memiliki pasang surut dalam 

berhubungan. Persahabatan keduanya tidak semulus yang diberitakan, tida ada 

persahabatan yang tida diuji, entah dnegan konflik ataupun dengan hal – hal 

lainnya. Itulah yang dialami pada Indonesia – Ausralia. Bagaimana tida, hubungan 

kedua negara itu bukan sekedar hubungan diplomatic, tetapi Australia dulu 

memiliki andil dalam kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dengan membantu 

mewaili Indonesia di UNGOC (United Nations Good Offices Committee) pada 

tahun 1974. Mulai dari situlah hubungan spesial Indonesia – Australia terjalin.   

4.2.4. Manfaat yang didapat dari peranan seorang Public Relations 

International dalam berhubungan dengan Ausralia “pasca” kasus 

hukuman mati. 

- Manfaat Public Relations International dalam menjalin relasi dengan 

Australia “pasca” kasus hukuman mati  

(Banyaknya kegiatan komunikasi kebilateralan yang muncul dalam peran 

Public Relations International sebagai fasilitator komunikasi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan banyaknya kerjasama yang terjalin, semua yang dijalankn tidak 

semulus yang diharapkan. Tetapi kedekatan antar kedua negara tersebut semain 

kedepan semain menunjukkan hubungan yang semakin baik, salah satunya pada 

bidang Pendidikan dan bidang militer. Sampai pada waktunya hubungan antar 

kedua negara ini benar – benar mengkhawatirkan, dimana pada Oktober 2013 lalu, 

Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa Australia telah melaukn penyadapan 

terhadap Indonesia, hal itu dibocorkan kepada public oleh surat kabar harian 

Australia, Sydney Morning Herald juga surat kabar harian Jerman, Derspiegel. 

Kejadian tersebut membuat Indonesia merasa kecewa dan memanggil duta 

besarnya di Australia Nadjib Riphat Kesoema, untuk kembali ke tanah air dalam 

kurun waktu yang cukup lama. Pemanggilan kembali tersebut dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang apa yang sedang terjadi di Canberra. Tidak hanya 

pada pemanggilan kembali duta besar Republik Indonesia, tetapi pada saat itu 

Susilo Bambang Yudhoyono juga menghentikan serta mengkaji ulang beberapa 

kerjasama bilateral seperti kerjasama pertahanan, dan pertukaran informasi 

intelijen, kepolisian serta militer.  

  “….. sebenernya untuk hubungan seperti ini biasa, karena kita 

(negara) juga punya kedaulatan, dan hak kita juga untuk tetap dilanjutkna atau 

diberhentikan, balik lagi pada mutual trust yang dijalankan lagi. Bapak elvis, 

bagian Direktorat asia timur dan pasifik”. 

 

 Berikut adalah kegiatan yang dijalankan dalam kegiatan komunikasi 

kebilateralan, diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Memorandum saling pengertian antara pemerintahan Republik Indonesia 

dengan dan Pemerintahan Australia tentang kerja sama disektor 

transportasi. 

2. Memorandum saling pengertian antara pemerintahan Republik Indonesia 

dengan dan Pemerintahan Australia tentang kerja sama bidang siber. 

3. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama dibidang ekonomi 

kreatif antara pemerintahan republic indoenesia dan pemerintahan Australia  

4. Deklarasi antara pemerintahan republic Indonesia dan pemeirntahan 

Australia mengenai penyelesaian persetujuan kemitraan ekonomi 

komprehensif 

5. Memorandum saling pengertian antara badan pusat statistic Republik 

Indonesia dan biro statistic Australia tentang kerja sama dalam kegiatan 

statistic  

6. Pengaturan anatra kementerian pertahanan Republik Indonesia dan 

Departemen pertahanan Australia bagi pelaksanaan persetujuan antara 

Republik Indonesia dan Ausralia tentang kerangka kerja mengenai kerja 

sama keamanan dan rencana aksinya tentang kerja sama pertahanan.  

7. Pengaturan antara badan keamanan laut Republik Indonesia dan 

Departemen imigrasi dan perlindungan perbatasan yang diwakili oleh 

angkatan perbatasan Ausralia tentang kerja sama keamanan maritime. 

8. Pengaturan tambahan antara pemerintahan Republik Indonesia dan 

pemerintahan Australia tentang kemitraan Australia-Indonesia dalam 

bidang manajemen resiko bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Memorandum daling pengertian antara badan penelitian dan pengembangan 

energi dan sumber daya mineral Kementerian energi dan sumber daya 

mineral Republik Indonesia dan Australia-Indonesia Centre (AIC) tentang 

kerja sama teknis dan ilmiah dalam bidang energi dan sumber daya mineral. 

10. Perubahan atas protocol antara epolisian negara republic Indonesia dan 

kepolisian federal Ausralia (AFP) untuk mendirikan pusat kerjasama 

penegakkan hukum Jakarta (JCLEC). 

11. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia 

Dan Pemerintah Australia Tentang Pemberantasan Terorisme lnternasional.  

4.2.5. Kendala dari peranan seorang Public Relations International dalam 

berhubungan dengan Ausralia “pasca” kasus hukuman mati. 

 

- Kendala Public Relations International dalam menjalin relasi dengan 

Australia “pasca” kasus hukuman mati 

Tidak ada kendala terhadap peran Public Relations International dalam 

menjalin relasi dengan Australia “pasca” kasus hukuman mati. Dalam hal ini adalah 

semua kegiatan yang sudah diagendakan adalah tanggung jawab setiap seorang 

Public Relations International.  

“…. Jadi sebenernya pada kasus hukuman mati ini tidak ada permaslaahan yang penting 

yang harus diselesaikna, karena hukuman ini sudah pasti kan dari hukum Indonesia. Dan mau tida 

mau harus dijalankan. Terlebih setelah pergantian Perdana Menteri dari Tonny Abbot ke Scott 

Morrison, tida lagi membahas masalah warga negaranya yang terkena kasus melainkan kita 

membahas kerjasama yang akna dijalankan selanjutnya bagaimana, dan seperti apa. Malah semakin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



banyak yang dibicarakn ketimbang harus ngomongin hukuman mati. Bapak elvis, bagian Direktorat 

asia timur dan pasifik”. 

 

4.3. Keterkaitan data   

Pada bagian ini peneliti mencoba untuk menghubungkan satu kategori dengan kategori 

yang lain sehinga peneliti menemukan keterkaitan antar kategori sebagai berikut: 

4.3.1. Peranan seorang Public Relations International dalam upaya terjalin relasi dengan 

negara Australia  

Pada subbab ini, peneliti menemukn data mengenai keterkaitan anatara peran yang 

dijalankan dengan upaya yang dilaukan Public Relations International. Peneliti menggali 

data tentang bagaimana sebenarnya peran Public Relations International terhadap upaya 

yang sudah dilakukan. Dari sajian data disebutkan bahwa peranan dan upaya diplomat 

dalam hal Public Relations International dalam menjalin relasi dengan Australia “pasca” 

kasus hukuman mati sebagai fasilitator komunikasi ini terlihat pada semua peranan yang 

sudah dilakukan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan dimana dijelaskan 

bahwa setiap kegiatan untuk berkomunikasi dengan para kolega asing. Seperti 

menjalankan kegiatan komunikasi hubungan bilateral, komunikasi sebagai negosiasi untuk 

permasalahan pembahasan kerjasama ekonomi, perdagangan bebas, dan lain – lain, 

membahas upaya dalam peningkatan status bilateral, konsultasi sesama kolega asing, 

mempersiapkan subtansi yang akan diajukan dalam pertemuan, serta melakukan briefing 

kepada kolega asing sebelum melakukan pertemuan.  

Selain itu kesamaan diantara seorang diplomasi dan seorang Public Relations 

terletak pada kedua nya ditugaskan sebagai fungsi untuk bisa merepresentasi, berdialog, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan memberikan pertimbangan serta nasihat yang baik. Kajian ini sudah dijelaskan bahwa 

upaya dalam peran yang dijalankan dilihat pada bagaimana seorang diplomat dan Public 

Relations International mampu mencapai tujuan dalam bentuk bernegosiasi dalam 

berbagai program, karena ini menjadi mediasi dengan para organisasi internasional untuk 

dapat terjalin hubungan yang baik.  

Dengan kata lain disebutkan dari data yang sudah didapat bahwa peran yang 

dijalankan Public Relations International dalam menjalin relasi dengan Australia “pasca” 

kasus hukuman mati tidak berpegaruh besar terhadap kendala yang didapat dalam 

hubungan kerjasama. Dimana tugas seorang Public Relations International yang menjadi 

unsur penting sebagai perwakilan harus mampu dalam menjembatani suatu kepentingan 

sebuah negara dengan para kolega asingnya tanpa menimbulkan permusuhan.  

 

4.3.2. Peran Public Relations International terhadap manfaat yang dilakukna dalam 

menjalin relasi dengan Ausralia “pasca” eksekusi hukuman mati warga negara 

Ausralia 

Berdasarkan hasil penyajian dan mengenai peran dalam memunculkan manfaat 

yang didapat. Peneliti menemukan kecenderungan bahwa peran yang dilakukan dalam 

menjalani tugasnya sebagai Public Relations International memiliki banyak manfaat yang 

didapat pada terjalinnya relasi.  Keterkaitan antara sebuah peran dan manfaat yang didapat 

dari apa yang dijalankan Public Relations International dalam menjalin relasi dengan 

Australia “pasca” kasus hukuman mati justru malah banyak memunculkan suatu perjanjian 

kerjasama yang baru. Terlebih karena kasus seperti ini memang bukan hal yang sangat 

berat dalam penyelesaiannya. Dengan banyaknya kerjasama yang terjalin kedekatan antar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kedua negara tersebut semakin kedepan semakin menunjukkan hubungan yang semakin 

baik, salah satunya pada bidang Pendidikan, ekonomi, politik dan bidang militer.  

Berdasarkna wawancara dengan informan bahwa Public Relations International 

memiliki peranan yang kuat dalam menjalin relasi dengan negara lain. Karena Public 

Relations International memiliki andil yang cukup besar dalam hubungan dengan negara 

lain untuk terciptanya suatu informasi yang akurat. Hal ini terbukti dnegan hasil wawancara 

dengan informan bahwa seorang diplomat berhak menyampaikan berita informasi yang 

didapat kepada negara lain untuk menjadi masukkan yang positif.  

4.3.3. Peran Public Relations International terhadap kendala dalam menjalin relasi dengan 

Ausralia “pasca” eksekusi hukuman mati warga negara Ausralia 

Berdasarkan hasil penemuan data mengenai sasaran peranan dengan suatu kendala 

yang didapat dalam proses menjalin relasi, peneliti menemukan bahwa seorang diplomat 

atau seorang Public Relations International dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki 

kendala terhadap peran Public Relations International dalam menjalin relasi dengan 

Australia “pasca” kasus hukuman mati. Dalam hal ini adalah semua kegiatan yang sudah 

diagendakan adalah tanggung jawab setiap seorang Public Relations International.  

Terlihat bahwa Public Relations International sangat memanfaatkan baik peran 

yang dijalankan supaya tidak terjadi miss communication terhadap informasi yang 

disampaikn kepada kolega asing. Hal ini juga kan berpengaruh terhadap keloyalitasan 

sebagai seorang Public Relations International yang bertanggung jawab terhadap negara 

nya itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.4. Upaya Public Relations International terhadap dampak yang didapat dalam menjalin 

relasi dengan Ausralia “pasca” eksekusi hukuman mati warga negara Ausralia  

Berdasarkna upaya yang dilakukan untuk tetap terjalin hubungan baik, seorang 

perwakilan diartikan sebagai hubungan antara dua orang yang mewakili sebuah 

konstituensi yang memegang hak dari sebuah aksi persetujuan. Perwakilan atau diplomat 

dapat mewakili dua hal seperti mewakili negara dengan prinsip-prinsip diplomat dan 

mewakili negara sebagai perwakilan yang memiliki hak untuk berbicara yang terbaik 

sesuai dengan hak-hak diplomat. Hal ini menunjukan perwakilan bisa menjadi dari dua hal 

sperti sesuai instruksi maupun bebas berbicara. Diplomat bisa menjadi sebuah simbol 

dalam sebuah perwakilan. Dalam pemerintahan global, upaya diplomat tidak hanya 

memperjuangkan hak - hak poltiknya, tetapi bisa menjadi sebuah simbol perdamaian. 

Upaya sebuah diplomasi membuat sebuah varietas dari sebuah masyarakat internasional. 

Hal itu sangat berpengaruh terhadap dampak yang didapat apabila terjadi suatu miss 

communication dalam penyampaian informasi. Diplomasi sendiri telah mengubah sebuah 

era dimana hak-hak manusia lebih diperhitungkan. 

Pada prinsipnya diplomatik dibagi menjadi dua yaitu diplomatik inklusif dan 

eksklusif dimana peran actor selain negara menjadi sebuah tantangan baru dalam arena 

internasional. Meskipun aktor non-negara menjadi bagian dari sebuah misi diplomatik, 

bentuk diplomatik tidak akan cenderunglebih inklusif, bentuk eksklusif sebuah misi 

diplomatik pasti akan terus dipertahankan, seperti pada misi diplomatic uni eropa setelah 

perang dingin. Uni eropa menjadi actor non-negara yang bertindak seperti aktor negara 

pada umumnya dengan membawa banyak komitmen perdmaian seperti negara tetapi uni 

eropa lebih bertindak paaradoxial karena sifatnya kontemporer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Pembahasan  

 

Setelah pneliti membuat kategori, kemudian peneliti menggabungkan antara kategori – 

kategori yang sudah dibahas sebelumnya dengan menggunakan teori yang sesuai dengan fenomena 

dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil dari dialog tersebut.  

4.4.1. Latar belakang informan terhadap peranan Public Relations International  

Berdasarkan hasil dialog antara data yang ditemukan mengenai seorang informan 

yang bekerja sebagai seorang diplomat, dengan kata lain disebut dengan istilan Public 

Relations International dengan peran yang dijalankna dalam menangani kasus “pasca” 

hukuman mati warga negara asing Australia, terbukti bahwa pekerjaan seorang diplomat 

merangkap sebagai seorang Public Relations International, yang membedakan dengan 

Public Relations lainnya karena diplomat ini berhubungan dengan negara lain. Hal ini 

dibuktikn dengan hasil dialog antar data yang ditemukan mengenai pemahaman seorang 

diplomat dan Public Relations International.  

Jika disadari bahwa tujuan Public Relations Internasional adalah untuk 

meningkatkan kerja sama antar berbagai negara dengan meningkatkan pemahaman di 

antara negara bangsa yang ada. Penelitian yang dilakukan Kunczik dan Weber (1994) 

melihat Public Relations Internasional tidak lebih dari usaha-usaha penyebaran informasi 

secara terencana dan teratur dengan tujuan untuk memperbaiki image suatu negara didunia 

internasional dalam hubungannya ada kecenderungan negara - negara yang mempunyai 

kerjasama dalma bidang politik, ekonomis dan kultural strategis mendominasi isi media 

internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memang disepakati tujuan dari pada seorang Public Relations Internasional yang 

dilakukan oleh suatu pemerintahan adalah untuk meningkatkan saling pemahaman satu 

sama lain, saling pengertian atau untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara 

bangsa, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengakui dan memilih penerapan dari salah 

satu model Public Relations yakni model simetris dua arah (two-way symmetrical model).  

4.4.2. Peranan informan pada Public Relations International dan upaya yang dijalankan 

Komunikasi menjadi sebuah aspek penting dalam melancarkan sebuah proses 

diplomasi, hal ini juga menjadi sebuah tantangan dan perubahan dari sebuah hasil 

diplomasi. Efek dari ini menghilangkan posisi sebuah diplomasi sebagai fasilitator utama 

dari komunikasi antar negara. 

Pelaku komunikasi internasional adalah seorang diplomat itu sendiri yang bekerja 

merangkap sebagai seorang Public Relations International. Seperti yang diketahui, bahwa 

dalam instansi pemerintah mempunyai seorang Public Relations, tidak terkecuali dengan 

para diplomat yang pada hakikatnya mempunyai tugas dan wewenangnya sebagai 

perwakilan untuk dapat menjembatani sebuah kepentingan antara negara lain. Disebutkan 

dalam (fwzn, scribd.com, 2011) fungsi dari seorang perwakilan kekonsuleran adalah: a. 

melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang 

perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. b. 

Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah 

kerjanya. c. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di 

wilayah kerjanya. d. melaksanakn pengamatan, penilaian, dan pelaopran. e. 

menyelenggarakna urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protocol, komunikasi, dan 

persandian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penelitian yang dilakukan (Kunczik, h:18-40 1994) melihat Public Relations 

Internasional tidak lebih dari usaha penyebaran informasi secara terencana dan teratur 

dengan tujuan untuk memperbaiki image suatu negara di dunia internasional. Karena itu 

perhatian mereka lebih terfokus pada bagaimana berbagai negara bisa memanfaatkan 

media massa baik melalui publisitas maupun melalui periklanan. 

Tujuan dari Public Relations Internasional yang dilakukan oleh sebuah pemerintah 

adalah untuk meningkatkan saling pemahaman, saling pengertian atau untuk menciptakan 

keharmonisan hubungan antara bangsa, maka tak ada pilihan lain kecuali mengakui dan 

memilih penerapan model Public Relations model simetris dua arah (two-way symmetrical 

model) dari 4 (empat) model yang ada, diantaranya: Pertama, model 

pressagentry/publisitas. Kedua, model informasi public. Ketiga, model asimetris dua arah. 

Dan keempat, model simetris dua arah. Dipilihlah model ke empat, karena model lain 

memang bukan bertujuan untuk membangun saling pengertian  (Grunig & Hunt, Managing 

Public Relation, 1984). 

Disebutkan bahwa pada Direktorat Jenderal Konsuler mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan 

konsuler. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 

menyelenggarakan fungsi sebagai: a. perumusan kebijakan di bidang protokol dan 

konsuler, b. pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan konsuler, c. penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol dan konsuler, d. pemberian bimbingan 

teknis dan evaluasi di bidang protokol dan konsuler, e. perundingan dalam rangka 

perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (Wikipedia bahasa 

Indonesia, wikipedia, 2018).  

Pada dasarnya sebuah kegiatan pada ranah diplomasi merupakan sebuah wadah 

untuk melakukan hubungan internasional dengan menjalin komunikasi untuk 

menyampaikan berbagai kepentingan setiap negara. Sebagai salah satu unsur yang 

menentukan jalannya praktik diplomasi, komunikasi diartikan sebagai proses pertukaran 

informasi antara setiap pihak. Terdapat unsur unsur yang menjelaskan proses mekanisme 

proses komunikasi yang dilakukan, proses pemilihan bentuk pesan secara tepat baik verbal 

maupun nonverbal. Oleh karena itu, setiap bentuk penyampaian pesan baik berupa ucapan 

maupun gestur tubuh sangat memengaruhi persepsi, kesan, dan sikap dalam kegiatan 

diplomatik.  

Dari kegiatan - kegiatan yang menonjol dalam praktek Public Relations 

International ini sangat jelas bisa kita lihat bahwa model Public Relations dominan dalam 

bidang ini masih menekankan begitu pentingnya hubungan media (media relations). 

Mempengaruhi pendapat umum melalui media massa masih menjadi kegiatan dominan 

dalam praktek-praktek Public Relations. Dari penelitian-penelitian yang ada terlihat Public 

Relations International tidak lebih dari usaha-usaha ‘image building’ baik oleh pemerintah 

maupun oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Penekanan yang berlebihan pada 

hubungan media menyebabkan adanya kecenderungan untuk melupakan public penting 

yang mungkin lebih besar pengaruhnya pada penciptaan hubungan yang harmonis antar 

negara dan bangsa. Jika disadari bahwa tujuan Public Relations International adalah untuk 

meningkatkan kerja sama antar berbagai negara dengan meningkatkan pemahaman di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antara negara bangsa yang ada, mestinya Public Relations tidak dilihat semata-mata 

sebagai usaha ‘image building’dan usaha hubungan media. 

4.4.3. Analisa Upaya yang dilakukan Public Relations International dalam menjalin relasi 

dengan Australia “pasca” kasus hukuman mati 

Berdasarkan upaya yang dilakukan terhadap Public Relations International dalam 

menjalin relasi dengan Australia “pasca” kasus hukuman mati. Dasarnya sebuah kegiatan 

pada ranah diplomasi merupakan sebuah wadah untuk melakukan hubungan internasional 

dengan menjalin komunikasi untuk menyampaikan berbagai kepentingan setiap negara. 

Berdasarkan dari Cutlip, Center & Broom (2006:6) dalam bukunya Effective Public 

Relations mendefinisikan public relations sebagai sebuah fungsi manajemen 

yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat 

antara organisasi dengan publik, yang mempengaruhi kesuksesan atau 

kegagalan organisasi tersebut. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa 

public relations mempunyai pengaruh penting terhadap kesuksesan ataupun 

kegagalan sebuah perusahaan, karena public relations bertanggung jawab 

memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan publik. Segala aktivitas komunikasi 

yang dijalankan oleh pihak pihak pelaku komunikasi dalam organisasi atau sebuah instansi 

merupakan bidang tugas dari bagian Public Relations, walaupun dalam tataran prakteknya 

mungkin Public Relations akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bagian lain 

guna menjalankan aktifitas komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam 

pengertiannya penekanan Public Relations sebenarnya merupakan satu bagian penting 

dalam organisasi yang dapat menjembatani, mengelola dan bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan dan kegagalan tindakan komunikasi dari organisasi atau sebuah instansi yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bersangkutan. Pada Diretorat Konsuler ini upaya dari pada seorang diplomat itu sendiri 

sudah mewakili dari upaya seorang Public Relations sebagai seseorang yang bertanggung 

jawab menjalankan kegiatan komunikasi hubungan bilateral dengan baik, menjalankan 

komunikasi sebagai Negosiasi – permasalahan ekonomi, perdagangan bebas, membahas 

upaya peningkatan status bilateral, konsultasi sesama kolega asing, mempersiapkan subtansi 

briefing yang akan berlangsung kepada kolega asing.  

Berkaitan dengan konsep International Public Relations pada dasarnya Public 

Relations Internasional juga telah menjadi perhatian yang utama pada kalangan praktisi. 

Karena secara khusus, praktisi Public Relations banyak menghadapi tantangan yang 

ditimbulkan oleh beebrapa perbedaan diantaranya, budaya, politik, dan ekonomi di antara 

negara dan wilayah. Jadi konsep ini sangat penting untuk mengenali pentingnya Public 

Relations Internasional serta dapat mengembangkan suatu pemahaman tentang negara lain 

dengan komunikasi yang sudah dijalankan. Dalam kasus “pasca” hukuman mati warga 

negara asing Ausralia, peran seroang Public Relations Internasional sendiri berjalan dengan 

seharusnya, terlihat dari beberapa upaya kerjasama yang dilakukan agar tetap hubungan 

antar kedua negara Indonesia – Australia semakin membaik.  

Menurut (Ruslan, 2005) untuk menjalankan tugas, maka seorang Public Relations 

pada instansi pemerintahan harus memiliki kemampuan untuka menguasai hal – hal sebagai 

berikut:  

- Kemampuan untuk mengamati dan menganalisa persoalan yang menyangkt 

kepentingan instansi dan Stakeholdernya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Kemampuan melaukna hubungan komunikasi dua arah yang kreatif, dinamis, 

efektif, saling mendukung bagi kedua belah pihak dan menarik perhatian 

terhadap target sasarannya.  

- Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (opini 

public) yang menguntungkan instansi/lembaganya.  

- Mampu menjalin hubungan yang baik atau kerja sama dan saling mempercayai 

dengan berbagai pihak yang terkait.  

 

4.4.4. Analisa Peran yang dilakukan Public Relations International dalam menjalin relasi 

dengan Australia “pasca” kasus hukuman mati 

Peranan praktisi Public Relations dalam organisasi atau sebuah instansi merupakan 

salah satu kunci penting untuk pemahaman sebagai fungsi Public Relations. Hanya dengan 

menjalankan peran Public Relations yang profesional dapat tercapai, Dalam perannya jika 

sebagai manajer, praktisi Public relations lebih mudah untuk menjalankan fungsi 

utamanya yaitu membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya. Public 

relations mempunyai wewenang untuk memasukkan unsur tanggungjawab sosial, 

pemahaman publik dan komunikasi dua arah dalam seluruh kegiatan diplomatik. Dengan 

demikian Public relations akan memiliki peluang yang cukup besar dalam membentuk 

suatu hubungan jangka panjang dengan Stakeholdernya. Hanya dengan cara seperti ini 

akan lebih terlihat kontribusi Public relations terhadap efektifitas organisasi atau Lembaga.  

Public Relations merupakan suatu “management of communication between an 

organization and its public” (Grunig & Hunt, 1984:6). Jelaslah bahwa Public Relations 

merupakan bagian penting dalam organisasi yang menangani tindakan komunikasi antara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perusahaan dengan publik yang ada. Penjelasan ini mendeskripsikan bahwa dalam Public 

Relations pada Direktorat Jenderal Konsuler ini peranan diplomat dalam hal Public 

Relations International dalam menjalin relasi dengan Australia “pasca” kasus hukuman 

mati sebagai fasilitator komunikasi ini terlihat pada semua peranan yang sudah dilakukan 

dalam menjalin realsi dengan para kolega asing. Peran praktisi Public Relations sebagai 

fasilitator komunikasi adalah bertindak sebagai perantara dan membantu manajemen 

dengan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk mendengar apa kata publiknya dan 

menciptakan peluang agar publik mendengar apa yang diharapkan manajemen (Dozier & 

Broom, G. M. , 1995). Tujuannya peran Public Relations Internasional yang dilakukan 

oleh sebuah pemerintah adalah untuk meningkatkan saling pemahaman, saling pengertian 

atau untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara bangsa. Praktisi Public Relations 

harus mampu berpikir diluar batas dan mengambil keputusan dengan memahami budaya 

dan adat istiadat asing agar dapat menjangkau khalayak target secara efektif. Public 

Relations Internasional mampu membantu dengan menyampaikan pesannya ke seluruh 

dunia. Keuntungan terpenting Public Relations Internasional adalah dapat membantu 

sebuah perusahaan memperluas bisnis lokalnya menjadi perusahaan global dengan cara 

memfasilitasi praktik yang baik jika pertukaran dan berbagi ide. Praktisi Public Relations 

Internasional harus mampu bernegosiasi mengambil tindakan dan memikirkan cara-cara 

kreatif untuk memecahkan masalah. Adapun informasi dari sebuah kesepakatan yang 

menjelaskan kebijakan tidak terlepas dari peran atau fungsi Public Relations. berikut 

adalah fungsi atau peran Public Relations (Ruslan, 2005): a. mengamankna kebijakan 

pemerintah, b. memeberikan pelayanan yang baik, dan menyebarluaskan pesan atau 

informasi mengenai kebijaksanaan hingga program – program kerja secara nasional kepada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masyarakat, c. menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam 

menjembatani kepentingan instansi pemerintah, d. berperan serta dalam menciptakan iklim 

yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik 

pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPIULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 

Berdasarkn hasil pembahasan mengenai peran Public Relations International dalam 

melakukan peran dan strateginya: (studi kasus hukuman mati warga negara asing Australia di 

Indonesia), dapat disimpulkan bahwa pada Direktorat Jenderal Konsuler, seorang diplomat yang 

merangkum sebagai seorang Public Relations International dalam melakukan peranannya 

memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan dari sebuah permasalahan 

dengan kolega asing. 

Terbukti dari beberapa temuan pada hasil penelitian yang menyatakan, bahwa terdapat 

beberapa factor dalam hubungan bilateral kedua negara tersebut diantaranya yakni dari perspektif 

Presiden Jokowi dan pemerintahannya terhadap hukuman mati bagi terpidana narkoba, dan dari 

hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada periode Tony Abbott. Keputusan penolakan grasi 

Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan dua warga negara Australia yang dieksekusi mati 

dalam kasus Bali Nine, merupakan penanda kegagalan Pemerintah Australia dalam mencapai 

tujuan diplomasinya untuk menyelamatkan kedua warga negaranya.  

Kasus Bali Nine berakhir seiring dengan peristiwa eksekusi mati kedua tersangka yakni 

Myuran Sukumaran dan Andrew Chan serta penarikan duta besar Australia untuk Indonesia, Paul 

Grigson. Satu tahun pasca peristiwa tersebut, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia 

kemudian kembali membaik. Hal ini terjadi salah satunya karena adanya pergantian Perdana 

Menteri Tony Abbott menjadi Malcolm Turnbull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalam kesimpulan ini untuk peranan yang dilaksanakan daripada peran seorang Public 

Relations International sangat berperan sebagai fasilitator komunikasi, karena kegiatan – kegiatan 

yang dijalankan antara dua negara Indonesia – Australia sangat berkesinambungan (saling 

membutuhkan) dan juga diplomat yang merangkap sebagai Public Relations International 

melakukan tugasnya sebagaimana aturan ditetapkan untuk menghubungkan dengan sesama kolega 

asing.   

5.2. Saran  

 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyampaikn 

beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1. Saran Teoritis 

 

Mengingat bahwa terdapat keterbatasan waktu yang dilakukan peneliti ketika 

melakukan penelitian, masih banyak sekali hal yang ingin digali oleh peneliti terkait peran 

yang dijalankan seorang Public Relations International pada Direktirat Jenderal Konsuler. 

Yang mungkin bisa berlau untuk peneliti selanjutnya. Yaitu peneliti berharap pada peneliti 

berikutnya, bisa menggali dan melihat lebih dalam lagi bagaimana peran yang dijalankna 

seorang diplomat merangkat seorang Public Relations International dalam melakukan 

perannya pada kasus pasca hukuman mati bagi Warga Negara Asing Ausralia. Tentunya 

dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu pada ranah media informasi atau pada kalangan 

masyarakat secara langsung. Selain itu hubungan antara latar belakang wawasan dengan 

keberhasilan peran seorang Publi Relations International dalam melakukan perannya. 

Tentunya dengan metode peneltiian yang berbeda pula, sehingga peneliti berharap akan 

memperkaya, memperbanyak, serta memperdalam bahasan mengenai peran seorang Public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relations International pada sebuah instansi pemerintah Kementerian Luar Negeri 

khususnya di Direktorat Jenderal Konsuler dalam kasus hukuman mati warga negara asing. 

5.2.2. Saran Praktis  

 

Berdasarkna apa yang didapat pada peneliti langsung ketika melakukan penelitian. 

Peneliti meiliki beebrapa saran terhadap seorang Public Relations International pada 

Direktorat Jenderal Konsuler, diantaranya adalah seharusnya dalam melakukan sebuah 

peran dan upaya penanganan kasus seorang Public Relations International harus 

mempunyai kisi – kisi yang nantinya akan dibahas dan menjadi sebuah pertimbangan untuk 

sebuah laporan. Tidak menjadi notulen dan pendamping dalam penanganan kasus 

hukuman warga negara Asing Australia ini, tetapi seorang Public Relations International 

ini harus mampu melihat dan memperkirakn apa yang akan terjadi sebagai bahan untuk 

tetap waspada agar tidak berdampak pada hubungan kerjasama bilateral tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku: 

Ardianto, Elvinaro. 2008. Public Relations Praktis. Bandung: Widya Padjajaran. 

Bungin, Burhan. 2003. Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan  

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five  

Traditions. California: Sage Publication. 

Cutlip, Scott M., Center,Allen  H., Broom, Glen  M. 2006. “Effective public relations”. Jakarta:  

Kencana. 

Cutlip, Scott M., Center,Allen  H., Broom, Glen  M. 2007.  “Effective public relations” (9 ed).  

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  

Denzin & Lincoln. 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Dozier, D.M., Grunig, L.A., dan Grunig, J.E. (1995). Manager’s Guide to Excellence in Public 

Relations and Communication Management. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Grunig, J. E. & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and  

Winston. 

Grunig, L. A., Grunig, J. E., & Dozier, D. M. (2002). Excellent public relations and effective  

organizations: A study of communication management in three countries. Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia 

Indonesia: Bogor. 

Jefkins, Frank. 2003. Public Relations. Jakarta: Erlangga. 

Kriyantono, Rachmat. (2012). “Teknik Praktis Riset Komunikasi Cetakan ke-6”. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. 

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja  

Rosdakarya. 

Moleong, Lexy, J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Moleong, Lexy, J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Ruslan, Rosady. (2006). “Penelitian Public Relations dan Komunikasi”. Jakarta: Rajagrafindo. 

Ruslan, Rosady. 2005. Manajemen Public Relations dan Media Komuniasi: Konsep dan  

Apliasinya. Jakarta: Rajawali Pers. 

Shoelhi, Mohammad. (2011). DIPLOMASI: Praktik Diplomasi Internasional. Bandung: 

Sembiosa Rekatama Media.  

Signitzer, B., & Coombs, T. (1992). Public relations and public diplomacy: Conceptual  

convergences. Public Relations Review, 18(2), 137–147. 

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.  

Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

Jurnal:  

Kunczik, M. & Weber, U. (1994). Public diplomacy and public relations: Advertisements of  

foreigncountries in Germany, results of a content analysis. The Journal of International  

Communication, vol. 1(2):18-40.  

 

Online:  

Fwzn. January 2nd, 2011. Tugas dan fungsi perwakilan konsuler. retrieved from 

https://www.scribd.com/doc/92906929/Tugas-Dan-Fungsi-Perwakilan-Konsuler (diakses pada 

tanggal 16 januari 2017 pukul 15:18) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Protokol_dan_Konsuler (diakses pada tanggal 

16 januari 2017 pukul 20:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scribd.com/doc/92906929/Tugas-Dan-Fungsi-Perwakilan-Konsuler
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Protokol_dan_Konsuler


https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/06422811/Ketegasan.Jokowi.soal.Hukuman.M

ati.Terpidana.Narkoba.Mendapat.Apresiasi (diakses pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 12:20) 

https://www.kemlu.go.id/id/Default.aspx (diakses pada tanggal 05 Januari 2017, pukul 11:19) 

http://treaty.kemlu.go.id/search (diakses pada tanggal 05 November 2018, pukul 10:20) 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150309_profil_eksekusi (diakses 

pada tanggal 13 Desember 2016, pukul 09:12) 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150425_eksekusi_sukumaran_cha

n (diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 11:17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/06422811/Ketegasan.Jokowi.soal.Hukuman.Mati.Terpidana.Narkoba.Mendapat.Apresiasi
https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/06422811/Ketegasan.Jokowi.soal.Hukuman.Mati.Terpidana.Narkoba.Mendapat.Apresiasi
https://www.kemlu.go.id/id/Default.aspx
http://treaty.kemlu.go.id/search
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150309_profil_eksekusi
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150425_eksekusi_sukumaran_chan
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150425_eksekusi_sukumaran_chan

	BAGIAN DEPAN.PDF
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

