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ABSTRAK 

Amerika Serikat merupakan negara yang menggunakan diplomasi publik sebagai 

salah satu cara untuk menjalankan diplomasinya dalam hal ini khususnya di Indonesia. Salah 

satu sarana diplomasi publiknya adalah dengan mendirikan Pusat Kebudayaan dan 

Pendidikan yang bernama @america pada tahun 2010. Sarana ini merupakan alat diplomasi 

publik Amerika Serikat yang hanya didirikan di Indonesia. Penggunaan metode ini 

merupakan cara diplomasi publik yang baru digunakan oleh Amerika Serikat. Sebelum 

didirikannya Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america, Amerika Serikat dalam 

menjalankan diplomasi publiknya hanya menggunakan program beasiswa dan program 

pertukaran pelajar. Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america menggunakan strategi 

diplomasi publik dengan tujuan untuk menyebarkan berita yang ada di Amerika Serikat 

kepada publik di Indonesia, mempererat hubungan publik antar negara dan memperkenalkan 

serta mempromosikan Amerika Serikat kepada publik di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan konsep Strategi Diplomasi Publik dari Mark Leonard yang terdiri dari empat 

variabel. 

Kata kunci : Amerika Serikat, strategi diplomasi publik, Pusat Kebudayaan dan Pendidikan 

@america, Indonesia 
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ABSTRACT 

The United States of America is a country that uses public diplomacy to run its 

diplomacy, particularly in Indonesia. The opening of Culture and Education Center 

@america in 2010 is a way to achieved their public diplomacy and was the only one of 

United States public diplomacy establishment in Indonesia. This method is a new United 

States public diplomacy strategy, prior to this @america establishment the United States use 

scholarship and student exchange program as their public diplomacy strategy. Culture and 

Education Center @america use this public diplomacy strategy with the purpose of 

spreading news about United States, to strengthen public relation between United States and 

Indonesia, to introduce and promote the United States to Indonesian people. This research 

use the concept of public diplomacy strategy by Mark Leonard that consist of four variable.   

Kata kunci : United States of America, public diplomacy strategy, Culture and Education 

Center @america, Indonesia 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Berkembangnya isu-isu yang semakin kompleks dalam hubungan 

internasional, mengakibatkan aktivitas diplomasi semakin luas. Hubungan 

internasional tidak lagi semata-mata dipandang dengan hubungan negara dengan 

negara, tetapi lebih luas hingga meliputi hubungan antar masyarakat. Perkembangan 

tersebut mengakibatkan aktivitas diplomasi tradisional yang biasa disebut dengan 

first-track diplomacy juga bergeser dan berkembang menjadi multi-track diplomacy 

atau second-track diplomacy. Dengan demikian, hubungan yang terjadi saat ini bukan 

hanya hubungan antar negara (Government to Government), melainkan Government 

to People dan bahkan People to People.1 

Salah satu aktivitas yang merupakan pendekatan dari second track diplomacy 

adalah diplomasi publik. Dalam suatu negara, pemerintah sebagai aktor penting yang 

bertindak sebagai pengambil keputusan tidak selalu dapat menangani berbagai isu 

dan tantangan yang saat ini semakin kompleks dengan cara diplomasi tradisional.2 

Oleh karena itu, diplomasi publik menjadi harapan pemerintah untuk menjawab 

berbagai isu dan tantangan dikarenakan diplomasi publik lebih mudah diterima oleh 

masyarakat. 

                                                           
1
 Benny Susetyo PR, “Peranan Diplomasi Publik”, diakses dari 

http://ditpolkombappenas.go.id/basedir/artikel/062%20Peranan%20Diplomasi&20Publik%20(18%20

Desember%202008).pdf pada 14 April 2016 pada pukul 18.25 
2
 Ibid.  

http://ditpolkombappenas.go.id/basedir/artikel/062%20Peranan%20Diplomasi&20Publik%20(18%20Desember%202008).pdf
http://ditpolkombappenas.go.id/basedir/artikel/062%20Peranan%20Diplomasi&20Publik%20(18%20Desember%202008).pdf
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Saat ini banyak negara-negara di dunia melakukan dan menjalankan 

diplomasi publik melalui second-track diplomacy dalam aktivitas diplomasinya. 

Amerika Serikat telah lama menggunakan diplomasi publik sebagai negaranya dalam 

mempengaruhi masyarakat internasional.3 Amerika Serikat menggunakan government 

to people dan people to people sekaligus dalam melakukan diplomasi publik.  

People to people yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan 

menggunakan Sports Envoy Program yang dibentuk oleh Departments of State’s 

Bureau Educational and Cultural Affairs (BECA) dengan mengirimkan Sports 

Ambassador Amerika Serikat ke luar negeri.4 Program ini melibatkan mantan pemain 

basket National Basketball Association (NBA) Kareem Abdul Jabbar ke Brazil 

dengan tujuan dapat memperkuat hubungan masyarakat Amerika Serikat dengan 

Brazil.5 

Amerika Serikat dalam melakukan diplomasi publiknya juga menggunakan 

Komite Informasi Publik (Committee on Public Information), yang didirikan pada 

saat Perang Dunia I berlangsung sebagai lengan propaganda dari upaya perang 

Amerika Serikat, pertukaran budaya yang diawali oleh Amerika Serikat sebagai 

landmark utama diplomasi publik pada tahun 1930, peluncuran Voice of America 

(VOA) pada tahun 1942, pembentukan United State Information Agency (USIA), 

                                                           
3
 Kennon H. Nakamura dan Matthew C. Weed, Congressional Research Service “U.S Public 

Diplomacy: Background and Current Issues” 18 Desember 2009, hlm. 1. Diakses dalam 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/R40989.pdf pada 1 mei 2016 
4
 U.S. Department of States. “Secretary Clinton Announces Kareem Abdul Jabbar as Cultural 

Ambassador”. Diakses dakam http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/01/181300.htm, pada 24 Mei 

2016 

5
 Ibid. 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/R40989.pdf
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/01/181300.htm
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membangun perpustakaan dan lembaga sebagai Pusat Sumber Daya Informasi 

Amerika di luar negeri (American Corner) dan diawalinya program Fulbright 

Exchange pada tahun 1940.6 Program-program tersebut merupakan sarana diplomasi 

publik yang di lakukan oleh Amerika Serikat dengan melibastkan Government to 

People.  

Penggunaan second track diplomacy oleh Amerika Serikat juga diaplikasikan 

pada hubungan Amerika Serikat dan Indonesia sejak 1952. Keberadaan American 

Corner, AMINEF, USINDO menjadi program yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

dalam menjalankan diplomasi publiknya. American Corner merupakan sebuah Pusat 

Sumber Daya Informasi Amerika yang didirikan diberbagai kampus di hampir 

seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fasilitas yang ada adalah American Corner 

menyediakan berbagai macam buku, majalah, jurnal mengenai Amerika Serikat dan 

fasilitas internet.7  

Selain American Corner, diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia yaitu 

melalui Fulbright Porgram. American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) 

merupakan sebuah lembaga milik Amerika Serikat yang bertugas untuk 

menindaklanjuti program beasiswa di Indonesia.8 AMINEF berfokus pada 

mempromosikan saling pengertian antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui 

                                                           
6
 Indonesia U.S Embassy. “American Corner”. Diakses dalam http://id.usembassy.gov/amcor.html 

diakses pada 25 April 2016 
7
 Ibid.  

8
 Educational and Cultural Attache. “Kerjasama Pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat”. Diakses 

dalam http://education.embassyofindonesia.org/review-kerjasama-bidang-pendidikan-antara-

Indonesia-dan-Amerika-Serikat/ diakses pada 4 April 2016 

http://id.usembassy.gov/amcor.html
http://education.embassyofindonesia.org/review-kerjasama-bidang-pendidikan-antara-Indonesia-dan-Amerika-Serikat/
http://education.embassyofindonesia.org/review-kerjasama-bidang-pendidikan-antara-Indonesia-dan-Amerika-Serikat/
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akademik, serta mengurusi biaya kuliah dan hidup pelajar Indonesia di Amerika 

Serikat.9  

Selain AMINEF, terdapat organinasi lain yaitu The United State – Indonesia 

Society (USINDO). USINDO mendukung hubungan bilateral Indonesia dan Amerika 

Serikat dengan melibatkan sektor non-pemerintahan dalam prioritas kemitraan, lafal 

tujuan kemitraan dan kemajuan dari aktifitas kemitraan melalui konferensi, forum 

terbuka, pidato publik dan pengiriman delegasi dari lembaga pendidikan.10 

Diplomasi publik Amerika Serikat melalui Government to People selanjutnya 

adalah kerjasama pendidikan Peace Corps. Memorandum of Understanding (MoU) 

Peace Corps ditandatangani pada bulan Desember 2009. Program pertama dimulai 

pada bulan Maret 2010 di Propinsi Jawa Timur dengan pengiriman 18 sukarelawan 

yang berasal dari Amerika Serikat untuk mengajar bahasa Inggris kepada guru bahasa 

Inggris di sekolah negeri dan madrasah.11  

Dalam perkembangannya saat ini, Amerika Serikat melakukan diplomasi 

publik melalui Pusat Kebudayaan dan Pendidikan yang bernama @america. Pusat 

Kebudayaan dan Pendidikan merupakan salah satu bagian dari diplomasi publik 

Government to People, dimana pemerintah Amerika Serikat sangat berperan dalam 

pelaksanaannya. @america sendiri merupakan satu-satunya Pusat Kebudayaan dan 

                                                           
9
 AMINEF. “Fulbright Program”. Diakses dalam http://www.aminef.or.id/ diakses pada 4 April 2016 

10
 USINDO. “Comprehensive Partnership”. Diakses dalam http://www.usindo.org/country-

info/comprehensive-parternship/ pada 4 April 2016 
11

 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010, “Diplomasi Indonesia 

”. Tersedia dalam 

http://www.kemlu.go.id/Documents/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf. Diakses pada 30 

Maret 2016 

http://www.usindo.org/country-info/comprehensive-parternship/
http://www.usindo.org/country-info/comprehensive-parternship/
http://www.kemlu.go.id/Documents/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf
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Pendidikan milik Amerika Serikat di dunia.12 Selain karena @america merupakan 

satu-satunya di dunia, @america juga memiliki perbedaan dengan sarana diplomasi 

publik Amerika Serikat lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada apabila diplomasi 

publik sebelumnya lebih mengarah kepada pemberian beasiswa dan buku serta jurnal, 

@america lebih mengarah kepada penggunaan fasilitas canggih, debat, diskusi, 

konferensi, eksibisi dan penampilan-penampilan yang mengangkat kebudayaan. 

Sehingga Amerika Serikat menjadikan @america sebagai generasi awal penerapan 

dan cara model diplomasi publik yang baru.13  

Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi yang dipilih oleh pemerintah 

Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat menempatkan  AMINEF dan 

USINDO di dalam gedung perkantoran, serta American Corner yang berada di 

beberapa Universitas di Indonesia. AMINEF terletak di Intiland Tower di jalan 

Jenderal Sudirman Jakarta,14 USINDO di Menara Thamrin di jalan MH Thamrin15 

dan American Corner di UIN Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi Bandung, UIN 

Walisongo Semarang, Universitas Muhammadiyah Jogjakarta, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Hassanuddin 

                                                           
12

 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. “Pendidikan dan Kebudayaan @america”. 

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/sumber-informasi.html diakses pada 20 Mei 2016 
13

 Michael H. Anderson, “Engaging Audience – The Story of @america, The First Really Different U.S 

Cultural Center in Ages”, George Washington University, Washington DC. November 2011. 
14

 AMINEF. “AMINEF Secretariat”. Diakses dalam 

http://www.aminef.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=18 pada 27 

Agustus 2016 
15

USINDO. “USINDO Staff”. Diakses dalam http://www.usindo.org/about/staff/ pada 27 Agustus 

2016 

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/sumber-informasi.html
http://www.aminef.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=18
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Makassar, Universitas Tanjungpura, Universitas Pattimura dan Universitas Andalas.16

 Berbeda dengan lokasi penempatan lembaga-lembaga Amerika Serikat di 

Indonesia sebelumnya, @america didirikan di sebuah mall yaitu Pacific Place yang 

terletak di kawasan Jakarta Pusat. @america diresmikan pada 1 Desember 2010 oleh 

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciell dan baru dibuka untuk 

umum pada 3 Desember 2011.17 Pacific Place dijadikan lokasi berdirinya @america 

karena mall merupakan tujuan publik setiap harinya, sehingga @america akan mudah 

terlihat oleh publik.18  

Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan serta lokasi yang strategis, yaitu berada di 

sebuah mall menjadikan @america dikunjungi oleh 100.000 pengunjung dalam 

setahun.19 Angka yang sangat besar tersebut membuktikan bahwa @america 

memiliki fasilitas yang mampu menarik perhatian publik. Para pengunjung dapat 

mengeksplorasi dan mengekspresikan ketertarikan mereka tentang Amerika Serikat 

dengan cara yang modern dan menarik.20 

1.2 Rumusan Masalah 

 

                                                           
16

 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. “Pendidikan dan Kebudayaan American Corner”s. 

Diakses dalam https://id.usembassy.gov/education-culture/american-corners-indonesia/ pada 27 

Agustus 2016 
17

 U.S Embassy Public Affairs, “U.S Embassy Launches @america” [online] dalam 

http://jakarta.usembassy.gov/pr_11302010.html diakses pada 27 Agustus 2016 
18

 Detik News, “Pusat Budaya AS Berteknologi Tingi Dibuka Pertama Kali di Jakarta” [online] dalam 

http://news.detik.com/read/2010/11/101453721/1491409/10  diakses pada 24 Agustus 2016 
19

 U.S Embassy in Indonesia, “@america‟s 100.000 visitors – a set on Flickr”, U.S Embassy in 

Jakarta, November 14, 2011. Diakses dalam 

http://www.flickr.com/photo/usembassyjakarta/sets/72157628094695154 pada 8 Juni 2016 
20

 Ibid.  

https://id.usembassy.gov/education-culture/american-corners-indonesia/
http://jakarta.usembassy.gov/pr_11302010.html
http://www.flickr.com/photo/usembassyjakarta/sets/72157628094695154
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Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka 

pokok perumusan masalah yang dapat ditarik penulis sebagai berikut: Bagaimana 

strategi Amerika Serikat melakukan diplomasi publik melalui @america di 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui dan menjelaskan strategi Amerika Serikat dalam melakukan 

diplomasi publik di Indonesia melalui @america. 

2. Menjelaskan mengenai perkembangan diplomasi Amerika Serikat di 

Indonesia dengan menggunakan @america. 

3. Menjelaskan sebuah fenomena menggunakan konsep diplomasi publik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi semua kalangan. Terutama bagi akademisi maupun praktisi yang meneliti 

khususnya tentang diplomasi publik sebagai alat untuk mencapai kepentingan sebuah 

negara. Penulis berharap dari penelitian dapat memberikan kontribusi, baik dari segi 

akademis maupun segi praktis, antara lain: 

1. Segi Akademis 
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a. Sebagai bahan kajian dan membangun pemikiran dalam 

pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, terkhusus 

mengetahui upaya sebuah lembaga dalam menjalankan diplomasi 

publik suatu negara di negara lain 

b. Memberi sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang 

berminat melakukan penelitian pada materi yang sama, dan 

c. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan peneliti dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis 

permasalahan yang ada. 

 

2. Segi Praktis 

Penelitian ini mencoba menunjukkan bahwa diplomasi publik dapat 

menjadi instrumen diplomasi alternatif yang efektif dan patut 

dipertimbangkan oleh suatu negara dalam menjalankan hubungan dengan 

negara lain. Karena saat ini diplomasi tidak selalu bersifat kaku dan dilakukan 

antara Pemerintah dengan Pemerintah saja. Diplomasi seperti ini menurut 

penulis harus lebih ditingkatkan karena sangat relevan di era sekarang ini. 

Karena penggunaan lembaga yang berisikan informasi-informasi mengenai 

negara Amerika dan pemberian edukasi yang dikemas dengan teknologi 

canggih serta cara yang menyenangkan lebih dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui 

bahwa diplomasi yang dilakukan sebuah negara dalam mencapai kepentingan 
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tidak hanya dilakukan secara formal saja melalui pertemuan dan konferensi, 

melainkan dapat dilakukan dengan penggunaan lembaga. 

 

BAB II  

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

  

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua studi terdahulu yaitu sebuah 

buku yang berjudul “Public Diplomacy” dan sebuah jurnal penelitian berjudul 

“Indonesia, Islam and U.S Policy” oleh Howard M. Federspiel.  

Dalam studi terdahulu pertama buku tersebut secara garis besar membahas mengenai 

tiga dimensi sebagai upaya dalam menjalankan diplomasi publik, aktor-aktor selain 

negara dalam melakukan diplomasi publik, strategi-strategi dalam diplomasi publik 

dan membahas mengenai upaya British Council sebagai sarana diplomasi publik 

Inggris melalui tiga dimensi. Namun penulis hanya berfokus pada bab ke tujuh yaitu 

mengenai British Council sebagai sarana diplomasi publik Inggris. Pada bab ini, 

Mark  Leonard membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh British Council 

melalui tiga dimensi diplomasi publik.21  

Pertama, News Management yaitu Kedutaan Besar Inggris diluar negeri 

diwajibkan untuk menguasai diplomasi publik dengan cara menyebarkan berita dan 

                                                           
21

 Mark Leonard, “Public Diplomacy”, London: June 2002. Diakses dalam 

http://fpc.org.uk/fsblob/35.pdf pada 14 April 2016 

http://fpc.org.uk/fsblob/35.pdf
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informasi selama 24 jam kepada wartawan asing untuk mengetahui apa yang sedang 

terjadi di Inggris. Foreign and Commonwealth (FCO) merupakan sebuah lembaga 

yang berada di kedutaan besar dan konsulat, bertugas untuk menjaga keamanan 

nasional Inggris dan melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional 

seperti NATO, Uni Eropa dan Persemakmuran PBB untuk mempromosikan 

kepentingan Inggris.22 

Kedua, Strategic Communication mengarah pada mempromosikan keadaan 

sosial dan budaya di Inggris. Inggris merasa bahwa masyarakat internasional selalu 

menganggap budaya Inggris merupakan budaya dari Amerika Serikat. Oleh sebab itu 

Inggris membuka British Council yang bertugas untuk memberikan berita dan 

informasi terkait budaya Inggris. Inggris mengharapkan negara lain dapat 

menggunakan budaya Inggris dalam kehidupan masyarakat internasional sehari-hari 

dan menilai Inggris sebagai negara yang kreatif serta tidak disamakan oleh Amerika 

Serikat.23 

Ketiga, Relationship Building, yaitu Inggris memiliki visi untuk selalu 

menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara di seluruh dunia, sehingga 

dengan mudah Inggris menyebarkan paham yang dianutnya. Cara-cara yang 

dilakukan Inggris adalah dengan menggunakan cara yang damai, yaitu melalui seni 

dan pendidikan. Inggris telah memberikan banyak beasiswa kepada masyarakat 

internasional agar dapat melanjutkan studi di Inggris. British Council bertugas untuk 

membantu masyarakat internasional belajar bahasa inggris, mempromosikan budaya 

                                                           
22

 Ibid. 
23

 Ibid.  
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inggris, melakukan dialog dan pertukaran seni, dengan begitu semakin banyak 

masyarakat yang ingin berkunjung dan melanjutkan studi di Inggris.24 

Keterlibatan publik dalam melakukan diplomasi sangat penting, karena 

Inggris dapat mempengaruhi masyarakat internasional dengan mudah dan 

meningkatkan citra positif di dunia. Terlebih selama ini kebanyakan masyarakat 

internasional menganggap budaya atau way of life Inggris merupakan berasal dari 

Amerika. Sebagaimana tujuan utama dari Inggris melakukan diplomasi adalah untuk 

menyebarkan values dan menerapkan budaya Inggris pada kehidupan sehari-hari 

masyarakat internasional.25 

Persamaan buku tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

menggunakan dimensi diplomasi publik dalam menganalisa upaya yang dilakukan 

dalam menjalankan diplomasi publik. Namun dalam buku ini analisa mengarah 

kepada upaya Inggris dalam menjalankan diplomasi publik di dunia menggunakan 

British Council, sedangkan penulis melakukan analisa kepada @america sebagai 

sarana diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia.  

Kontribusi buku ini terhadap penelitian penulis adalah Mark Leonard 

membantu penulis dalam mengaplikasikan dimensi diplomasi publik ke dalam studi 

kasus.  

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
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Studi terdahulu yang kedua, Howard menjelaskan kebijakan yang diambil 

oleh Amerika Serikat terhadap kaum anti-Amerika di Indonesia setelah Orde Baru.26 

Pembahasan diawali dengan menceritakan bagaimana keadaan Islam dan kaum 

Muslimin yang berada di Indonesia pada saat pemerintahan orde baru. Pada zaman 

orde baru, seluruh kota di Indonesia memiliki organisasi masjid. Organisasi masjid 

tersebut dibentuk untuk mendukung politik Islam di Indonesia dan pemerintah 

berusaha untuk menghapus organisasi tersebut. Langkah penghapusan tersebut tidak 

dengan mudah dilakukan oleh pemerintah karena organisasi tersebut memiliki banyak 

anggota dari hampir seluru etnis, siswa, mahasiswa dan pekerja pabrik atau kantoran. 

Hingga pada akhirnya pemerintah berhasil menghapus organisasi tersebut dan 

mengakibatkan hilangya perpolitikan Islam di Indonesia. Dengan adanya 

penghapusan tersebut, militer dan sipil mulai mensponsori masjid untuk mereka yang 

masih ingin menjadi anggota.27  

Setelah apa yang terjadi yaitu orde baru dipisahkan oleh masjid dari ideologi 

Muslim dan reorientasi lembaga masjid untuk keuntungan pemerintah, pemerintah 

membentuk Departemen Agama. Tugas dari Departemen Agama adalah untuk 

mengkoordinasikan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, mengawasi materi keagamaan 

yang akan disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mengurusi segala 

urusan di Pengadilan Agama dan melayani keberangkatan Haji. Departemen Agama 

                                                           
26

 Howard M. federspiel, “Indonesia, Islam and U.S Policy” Ohio State University, 2002. Vol. 9. 

Diakses dalam https://www.brown.edu/initiatives/journal-world-

affairs/sites/brown.edu.initiatives.journal-world-affairs/files/private/articles/9.1_Federspiel.pdf pada 

17 Juni 2016. 

27
 Ibid.  

https://www.brown.edu/initiatives/journal-world-affairs/sites/brown.edu.initiatives.journal-world-affairs/files/private/articles/9.1_Federspiel.pdf
https://www.brown.edu/initiatives/journal-world-affairs/sites/brown.edu.initiatives.journal-world-affairs/files/private/articles/9.1_Federspiel.pdf
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juga melalukan pengembangan pendidikan Agama dengan cara memasukkan 

pelajaran Agama Islam pada kurikulum sekolah, pesantren dan madrasah.28  

Selain Departmen Agama, Asosiasi Muslim Nasional juga hadir di Indonesia 

untuk membawa Islam lebih berkembang. Muhammadiyah hadir dengan pandangan 

Islam yang modern, memperdalam ilmu kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

Nahdlatul Ulama lebih kepada Islam legalistik dan bertindak sebagai kendaraan untuk 

musyawarah Ulama Muslim di Indonesia.29  

Jatuhnya Orde Baru, terdapat perubahan besar yang terjadi dalam asosiasi 

Muslim. Pertama, kader mereka mengambil peran besar dalam demonstrasi kejatuhan 

Soeharto dan konsesi pemerintah untuk pemilu baru pada tahun 1999. Kedua, 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Asosiasi Islam Intelektual Indonesia dan asosiasi 

lain yang serupa menjadi pendukung dalam urusan politik dan ingin membuat 

identitas Muslim di pemerintahan. Mereka ingin merepolitisasi asosiasi untuk 

mengembalikan peran mereka sebelum Orde Baru, yaitu ketika masih aktif dalam 

politik.30 

Beberapa asosiasi Islam yang mematuhi prinsip-prinsip fundamentalis, secara 

terbuka mereka sangat anti-Kristen dan anti-Amerika. Amerika Serikat dalam 

menangani hal tersebut, membuat kebijakan terhadap Indonesia. Pada saat Orde Baru, 

kebijakan Amerika difokuskan pada ekonomi. Sejak tahun 1997, Amerika Serikat 

mengandalkan sebagian besar Dana Moneter Internasional dan pemerintah Indonesia 

                                                           
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
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untuk melakukan reformasi yang diperlukan untuk me-restart ekonomi dan bergerak 

untuk pemulihan ekonomi. Amerika Serikat terus bekerja dengan negara-negara lain 

dan organisasi internasional untuk membantu Indonesia dalam penanganan ekonomi 

dan mendukung upaya dengan beberapa miliar dolar bantuan setiap tahunnya.31   

Untuk melakukan kebijakan, AS dibantu para sarjana Amerika melakukan 

kontak dengan para pemimpin Muslim, ulama, pemimpin asosiasi dan kaum Muslim 

Intelektual di Indonesia. Hal ini berguna untuk pemerintah Amerika mengetahui 

perkembangan Islam di Indonesia sehingga dapat mengetahui kebijakan apa yang 

selanjutnya akan dikeluarkan untuk Indonesia. AMINEF, organisasi yang melayani 

Fulbright telah digunakan oleh Amerika untuk menjangkau khalayak Muslim dan 

menjadi jembatan yang baik bagi Amerika dengan Muslim di Indonesia. Sarjana 

Amerika telah digunakan secara khusus untuk berbicara dengan masyarakat 

Indonesia, khususnya Muslim di lembaga pendidikan tinggi. Selain itu, AMINEF 

telah mensponsori tokoh penting Muslim dan wartawan untuk melanjutkan 

pendidikan ke Amerika Serikat. Upaya Amerika untuk mempengaruhi umat Islam 

Indonesia dilakukan dengan mengirimkan masyarakat Indonesia yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke Amerika, terutama kaum Muslim. Hal ini dilakukan 

karena adanya kelompok-kelompok berpengaruh dalam Islam di Indonesia yang anti 

terhadap Amerika. Untuk itu, Amerika Serikat membuat kebijakan terhadap 

                                                           
31

 Ibid. 
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Indonesia melalui diplomasi publik dalam bidang pendidikan untuk mempengaruhi 

masyarakat Indonesia.32 

Persamaan penelitian Howard dengan penulis adalah sama-sama membahas 

mengenai diplomasi publik yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. 

Namun perbedaannya terletak pada, Howard meneliti bagaimana Amerika Serikat 

menggunakan AMINEF, yaitu organisasi yang mengatur mengenai beasiswa dan 

pertukaran pelajar. Sedangkan penulis meneliti strategi yang dilakukan oleh 

@america dalam menjalankan diplomasi publik Amerika Serikat.  

Kontribusi yang diberikan oleh Howard kepada penulis yaitu Amerika Serikat 

sudah melakukan kerjasama dan menjalin hubungan bilateral sejak lama dengan 

Indonesia. Dengan penelitian ini, penulis mengetahui bahwa Amerika Serikat sudah 

menggunakan diplomasi publik untuk menjalin hubungan dengan Indonesia.   

2.2 Kerangka Konseptual 

 

Indonesia dan Amerika Serikat dalam hubungan people-to-people sudah 

terjalin cukup lama dan saat ini semakin akrab. Hal ini dikarenakan Indonesia dan 

Amerika Serikat memiliki tingkat keakraban budaya yang cukup tinggi.33 Masyarakat 

kelas menengah di Indonesia dijadikan Amerika Serikat sebagai tujuan prioritasnya 

untuk pendidikan, yaitu mengajarkan berbahasa Inggris agar masyarakat Indonesia 

dapat berbahasa Inggris untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat Amerika 

                                                           
32

 Ibid.  
33

 US Embassy, Jakarta, “US-Indonesia Collaboration on Science & Technology”. 19 November 

2011; Indonesian Embassy in Washongton, “Bilateral Relations”. Diakses dalam 

www.embassyofindonesia.org pada 20 Januari 2017 

http://www.embassyofindonesia.org/
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Serikat, non-pemerintahan Amerika Serikat dan dapat menjalin hubungan dengan 

negara tetangga.34 

Strategic Partnership dalam bidang sosial budaya dan pendidikan dipilih oleh 

Amerika Serikat sebagai strateginya dalam menjalin hubungan dengan Indonesia 

dikarenakan terjadi penurunan mahasiswa Indonesia dalam melanjutkan studi di 

Amerika Serikat pada tahun 2010.35 Apabila sebelumnya mahasiswa Indonesia 

mencapai angka 13.000, pada tahun 2010 angka tersebut turun menjadi 7.000. Hal ini 

mengakibatkan Presiden Obama menaikkan anggaran menjadi $165 million dan 

memperbarui program beasiswa pada AMINEF, USAID dan USINDO.36 Peningkatan 

jumlah mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat merupakan 

tujuan umum dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia agar masyarakat 

Indonesia dapat menerima dengan baik Amerika Serikat di Indonesia.37 

Dalam menjalin hubungan, negara melakukan diplomasi publik dengan 

negara lain. Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america merupakan bagian dari 

diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia dan akan penulis analisis 

menggunakan konsep diplomasi publik. 

2.2.1 Diplomasi Publik 

 

Diplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah negara 

untuk menjalin hubungan dan menghindari konflik dengan negara lain. 

                                                           
34

 Ibid. 
35

 US Embassy, Jakarta “Fulbright Program”. Diakses dalam 

http://jakarta.usembassy.gov/study/fulbright.html pada 20 Januari 2017 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. 

http://jakarta.usembassy.gov/study/fulbright.html
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Diplomasi saat ini semakin berkembang dipengaruhi oleh keadaan dunia 

internasional. Awalnya diplomasi menggunakan cara hard power dalam 

menjalankannya, namun saat ini lebih mengarah kepada soft power. 

Diplomasi modern merupakan perkembangan dari diplomasi tradisional. 

Dalam era sekarang ini, penggunaan diplomasi modern lebih sering digunakan 

dibandingkan dengan diplomasi tradisional.38 

Diplomasi tradisional dan diplomasi modern memiliki perbedaan 

dalam melakukan pengaplikasiannya. Diplomasi tradisional cenderung kepada 

state-based activity, karena lebih bersifat pada suatu bentuk proses 

komunikasi antara negara satu dengan negara lain dengan menggunakan aktor 

negara saja atau biasa disebut dengan first-track diplomacy.39 Sedangkan 

diplomasi modern atau second-track diplomacy lebih melibatkan lebih dari 

satu aktor, proses komunikasinya pun bukan hanya negara dengan negara 

melainkan negara dengan individu, individu dengan individu.40 

Diplomasi modern tidak hanya berkenaan dengan high politics, tetapi 

juga berkenaan dengan low politics, seperti masalah ekonomi, sosial dan isu 

kesejahteraan karena diplomasi modern menjadikan penghindaran perang 

menjadi prioritas utama.41 Salah satu bentuk diplomasi modern yang saat ini 

banyak digunakan adalah diplomasi publik. Melalui diplomasi publik ini, 
                                                           
38

 Joseph S.Nye, Jr. Soft Power: the Means to Succes in World Politic. (New York: Public Affairs, 

2004) hal. 106.  
39

 Reindhart. Karakteristik Diplomasi Tradisional dan Modern. http://reindhart-k-

fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-

Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html diakses pada 10 Juni 2016 
40

 Ibid.  
41

 Ibid. 

http://reindhart-k-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html
http://reindhart-k-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html
http://reindhart-k-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html
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publik dapat membantu mempengaruhi opini masyarakat negara-negara 

lainnya mengenai negaranya. Salah satu alasan dari adanya keterlibatan publik 

didasari oleh asumsi yang mengatakan bahwa pemerintah dianggap tidak 

selalu dapat menjawab tantangan dalam isu-isu diplomasi yang kini semakin 

kompleks. 

Istilah diplomasi publik pertama kali dikenalkan oleh Edward 

Murrow, mantan diplomat Amerika Serikat pada tahun 1963 saat pembukaan 

the Fletcher School’s Edward R. Murrow Center.42  Pengertian diplomasi 

publik diartikan sebagai berikut: 

“public diplomacy … deals with the influence of public attitudes on 

the formation and execution of foreign policies. It encompasses 

dimensions of international relations beyond traditional diplomacy; 

the cultivation by governments of public opinion in other countries; 

the interaction of private groups and interests in one state with those 

of another; the reporting of foreign correspondents; and the 

processes of inter-cultural communications.”
43

 

Diplomasi publik didefinisikan sebagai salah satu aktor internasional 

dalam lingkungan internasional. Diplomasi publik juga menjadi usaha yang 

resmi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menciptakan 

hubungan yang baik dan membangun komunikasi di luar negeri, dengan 

tujuan untuk mengurangi kesalahpahaman dan mispersepsi yang dapat 

menyulitkan hubungan negaranya dengan negara lain.44 Dengan 

                                                           
42

 Rasmussen, Ivan W, “Towards a Theory of Public Diplomacy: A Quantitative Study of Public 

Diplomacy and Soft Power”. Fletcher School, Tuft University, Juni 2009. Hal. 3. Diakses dari 

http://ivanrasmussen.com/wp-content/uploads/2012/06/A-Theory-of-Public-Diplomacy-Rasmussen-

June-2012.pdf, pada 10 Juni 2016  

43
 Ibid. 

44
 Hans Tuch, Communicating with the World (New York: St. Martin press 1990) 

http://ivanrasmussen.com/wp-content/uploads/2012/06/A-Theory-of-Public-Diplomacy-Rasmussen-June-2012.pdf
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meningkatkan diplomasi publik, Pemerintah berharap proses diplomasi akan 

berjalan dengan lebih efektif dan berdampak lebih besar kepada masyarakat 

internasional. Sehingga tujuan diplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah 

akan mudah diterapkan oleh masyarakat internasional.  

Definisi lain mengenai diplomasi publik dikemukakan oleh H.Tuch di 

mana  diplomasi publik didefinisikan sebagai berikut:  

“A Government’s process of communicating with foreign publics in 

an attempt to bring about understanding for its nation’s ideas and 

ideals, its institutions and culture, as well as its national goals and 

current policies.”
45

  

Menurut H.Tuch, diplomasi publik merupakan suatu proses dari 

pemerintahan dalam bentuk komunikasi yang dilakukan dengan publik luar 

negeri dan mengusahakan adanya pengertian mengenai ide dan idealnya 

negara, institusi-institusi dan kebudayaannya, begitu pula dengan tujuan 

nasional dan kebijakan negara tersebut.46 Sebagaimana menurut Nicholas J. 

Cull dalam tulisannya yang berjudul “Public Diplomacy: Taxonomies and 

Histories” sebagai berikut: 

“The term public diplomacy (PD) is new. It was first applied in 

1965 to the process by which international actors seek to 

accomplish the goals of their foreign policy by engaging with 

foreign publics and hasgained international currency only since the 

end of the cold war.”
47

  

                                                           
45

 Jay, Wang. “Public Diplomacy and Global Business”. Dalam Journal of Business Strategy, Vo. 27, 

No. 3. Diakses dari http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/02756660610663826, pada 

10 Juni 2016 

46
 Ibid. 

47
 Nicholas J. Cull. (2008) “Public Diplomacy: Taxonomies and Histories”. The ANALS of the 

American Academy of Political and Science. Hal. 31 
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Berdasarkan kutipan diatas, maka dapat diartikan bahwa diplomasi 

publik baru berkembang setelah berakhirnya perang dingin dan merupakan 

sebuah proses dari aktor internasional untuk mencapai tujuan dari kebijakan 

luar negeri yang telah diambilmya melalui pendekatan dengan publik asing.48 

Menurut Mark Leonard, diplomasi publik adalah tentang membangun 

sebuah hubungan dengan negara lain dimana hubungan tersebut dibangun 

melalui pemahaman terkait apa yang dibutuhkan oleh negara lain, pemahaman 

terhadap budaya dan masyarakatnya, mengkomunikasikan cara pandang yang 

dimiliki negara tersebut terhadap negara lain, memperbaiki kesalahpahaman 

dan menemukan kepentingan bersama.49 Diplomasi publik dilaksanakan 

dengan menyampaikan informasi dan menampilkan citra positif negara, 

namun tetap menjunjung tinggi kredibilitas karena proses komunikasi ini 

dilaksanakan untuk tujuan jangka panjang.50 Berdasarkan definisi-definisi 

tersebut, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk 

menyebarkan tujuan negaranya kepada negara lain melalui pemahaman, 

penginformasian dan mempengaruhi publik di luar negeri. 

 

 

 

                                                           
48

 Ibid. 
49

 Mark Leonaard, “Diplomacy by Other Means”. (London: The Foreign Policy Centre, 2002). Hal. 8. 
50

 Ibid.  
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      Image 

 

 

          Issue 

            (Sumber: Diplomacy Public by Other Mean) 

 

Mark Leonard dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat sebuah 

hubungan antara image dan issue di dalam diplomasi publik. Setiap negara 

memiliki permasalahan dan isu yang berbeda-beda dan isu-isu tersebut pada 

umumnya mempengaruhi hubungan negara tersebut dengan dunia 

internasional.51 Namun isu yang ada pada sebuah negara tersebut dapat 

membentuk image melalui aktivitas diplomasi publik. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa diplomasi publik digunakan untuk mempengaruhi persepsi 

publik serta berfungsi sebagai alat untuk membentuk image atas sebuah issue.  

Dalam artikel Foreign Policy tahun 2002,52 Mark Leonard 

menjabarkan tujuan dari diplomasi publik pada abad 21, yakni: 

1. Meningkatkan rasa keakraban, mengubah image atau pandangan 

mereka mengenai suatu negara 

                                                           
51

 Leonard, Mark, Catherine Stead, dan Conrad Smewing. (2002) Public Diplomacy. London: The 

Foreign Policy Centre. Hal. 9. 
52

 Mark Leonard. Diplomacy by Other Means. (London: The Foreign Policy Centre, 2002). Hal. 8. 

Gambar 2.1 The Circle of Public Diplomacy 
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2. Meningkatkan rasa apresiasi, menciptakan pandangan atau 

persepsi baik/positif degan membuat masyarakat melihat suatu isu 

dari sudut pandang negara tersebut 

3. Meningkatkan hubungan dengan suatu negara, dalam hal ini 

mengenai pendidikan, pariwisata atau budaya-budaya dari negara 

tersebut yang dapat diadopsi dan bisa dipahami 

4. Mempengaruhi sikap masyarakat, meningkatkan dukungan 

masyarakat terhadap posisi suatu negara. 

Untuk mendapatkan tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa dimensi 

diplomasi publik agar pesan dapat tersampaikan. Dimana dimensi diplomasi 

publik ini merupakan strategi diplomasi publik dalam menyampaikan pesan. 

Dimensi pertama, yaitu News Management dimana dimensi ini merupakan 

manajemen komunikasi mengenai isu-isu sehari-hari yang mencerminkan 

semakin meningkatnya kebutuhan untuk menyelaraskan komunikasi dengan 

diplomasi tradisional.53 Dalam dimensi ini, diplomasi publik berusaha untuk 

mendukung diplomasi tradisional dengan mengatasi non-governmental 

audiences, baik massa maupun kaum elite.54 Hal tersebut harus dikerjakan 

dengan melakukan koordinasi secara paralel dengan upaya diplomasi 

tradsional. Perkerjaan ini rumit karena sulit untuk mengisolasi berita untuk 

disebarkan kepada audiences yang berbeda, domestic dan foreign. Meskipun 

televisi, radio dan media cetak sebagai alat penyebaran komunikasi domestik, 

                                                           
53

 Mark Leonard. Diplomacy by Other Means. (London: The Foreign Policy Centre, 2002). Hal. 12. 
54

 Ibid. 
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namun secara cepat berita akan tersebar kepada foreign correspondents dan 

berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain.55 Perlu di ingat bahwa terdapat 

lima audiences utama dalam penyebaran berita, yaitu wartawan yang 

mengajukan pertanyaan, penonton yang berasal dari penduduk lokal negara 

tersebut, penduduk asing yang tertarik dengan isu tersebut, enemy dan para  

pasukan.56 Dalam hal penyebaran kepada foreign, Kedutaan Besar negara 

tersebut diharuskan untuk merencanakan strategi diplomasi publik untuk 

menyebarkan isu negara mereka dengan menggunakan komunikasi yang 

baik.57 

Dimensi yang kedua, yaitu Strategic Communication dimana dimensi 

ini, sebuah negara harus memiliki strategi yang benar untuk mendukung 

negaranya dalam kegiatan mempromosikan negaranya.58 Diplomasi publik 

digunakan untuk membantu pemerintah dalam mempromosikan negara 

melalui publik atau sasaran yang ada di luar kendali pemerintah dengan cara 

mengkampanyekan dan “menjual” negaranya.59  

Dimensi terakhir, yaitu Relationship Building dimana dimensi ini 

bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang dapat membantu 

keberhasilan diplomasi publik suatu negara. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menekankan pada individu-individu melalui program-program seperti 

                                                           
55

 Ibid. 
56

 Ibid. 
57

 Ibid.  
58

 Ibid. 
59

 Ibid. 
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beasiswa, pertukaran budaya, pelatihan, seminar, konferensi, membangun 

jaringan nyata dan virtual, dan memberikan akses ke saluran media.60 Pada 

dimensi ini penting bagi pemerintah untuk memberikan pengalaman dan nilai-

nilai positif kepada tokoh-tokoh tersebut dimana mereka akan membawa dan 

menerapkannya.61 Dalam proses dimensi ini, mengharuskan diadakannya 

pertemuan secara langsung atau personal. Relationship Building merupakan 

bagaimana terjadinya hubungan timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah 

dengan tokoh-tokoh tersebut, mereka akan mendapatkan penjelasan mengenai 

image tentang negara tersebut.62  

Dalam pengoperasiannya, ketiga dimensi tersebut memiliki perbedaan 

pada skala waktu pelaksanaannya. News management dilaksanakan dalam 

waktu jam dan harian, strategic management membutuhkan perencanaan 

dalam hitungan minggu hingga bulan dan relationship building membutuhkan 

jangka waktu tahunan.63 Skill serta pengorganisasiannya juga berbeda-beda. 

News Management bersifat fleksibel, reaktif dan berintegrasi dengan 

pemerintah. Strategic Communications lebih bergantung pada kemampuan 

berkomunikasi, strategi perencanaan, anggaran, sumber daya serta keahlian 

dalam mengatur sebuah acara untuk menunjukkan image yang ingin 

                                                           
60

 Ibid. hal. 14. 
61
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ditampilkan. Sedangkan Relationship Building bergantung pada tingkat 

kepercayaan antara pemerintah dengan tokoh dalam perjalinan hubungan.64 

Perkembangan diplomasi publik saat ini terbilang cukup pesat untuk 

digunakan dalam mencapai tujuan suatu negara.  Hal ini dikarenakan cara 

yang digunakan lebih efektif karena berhubungan langsung dengan publik dan 

berbentuk informal. Sehingga akan lebih mudah dalam menyampaikan pesan 

dan mencapai tujuan.  

Terlebih di dalam diplomasi terdapat tiga pilar utama yaitu informasi,  

pendidikan dan budaya.65 Amerika Serikat secara efektif menyebarkan 

informasi kepada seluruh jutaan masyarakat di dunia menggunakan siaran 

televisi dan radio. Pendidikan dan budaya digunakan oleh Amerika Serikat 

sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama internasional.66 

Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america di Indonesia sekaligus 

menjadi tiga pilar dari tiga pilar utama. Lembaga tersebut ditujukan kepada 

masyarakat Indonesia dimana fasilitas didalam lembaga tersebut menjadi daya 

tarik.  

Sebuah negara dapat menggunakan pusat kebudayaan dan pendidikan 

sebagai sarana untuk mempromosikan pendidikan, gaya hidup, warisan 

budaya, sejarah dan menjalin komunikasi dua arah dalam sebuah hubungan 

                                                           
64

 Ibid.  
65

 Brown John, The Purposes and Cross Purposes of American Public Diplomacy. Diakses dari 
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dan perbedaan sehingga dapat menimbulkan ketertarikan tersendiri, karena 

pusat kebudayaan dan pendidikan merupakan sarana yang mudah dipahami. 

Dengan begitu, Amerika Serikat dapat dengan mudah membentuk image atas 

issue di Indonesia melalui @america. 

2.2.2 Pusat Kebudayaan 

Pusat kebudayaan merupakan sebuah tempat yang memiliki tujuan dan 

sasaran unutk memajukan pengetahuan masyarakat luar negeri dalam 

penggunaan bahasa dan mempromosikan segala bentuk pengetahuan 

mengenai negara.67 Pusat kebudayaan menurut Dominique Jacquin Berdal 

dalam bukunya yaitu Culture in World Politics, merupakan sebuah alat yang 

digunakan oleh negara untuk melakukan negosiasi, penjaga perdamaian dan 

mendapatkan power.
68

 Sementara Kedutaan Besar bertugas untuk 

mempromosikan kebijakan dengan negara lain di dunia, Pusat Kebudayaan 

bertugas membantu Kedutaan Besar untuk mempromosikan kepada negara 

lain mengenai budaya, pendidikan dan pertukaran namun tetap berada 

dibawah kendali Kedutaan Besar.
69

 Akan tetapi tidak hanya mempromosikan, 

Pusat Kebudayaan juga melakukan pengajaran dan mensosialisasikan budaya, 

pendidikan dan pertukaran. Pusat Kebudayaan memiliki hubungan pasti 

                                                           
67

 Kerstin Martens, “Culture Foreign Policy – A Comparative Study of Britain, France and 

Germany”. University of Bremen; Germany. Diakses dalam https://ecpr.eu/Filestore/Paper/271539ad-

35a6-4837-82b7-8b86a3b6d092.pdf  pada 21 Januari 2017 
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dengan Kementerian Luar Negeri negara dan tetap bisa menjalankan tugasnya 

meskipun telah terjadi perubahan pada Pemerintah dan kebijakan.
70

  

Setiap negara memilik perbedaan pendekatan dalam menyebarkan 

budayanya melalui Pusat Kebudayaan, namun tetap memiliki tujuan yang 

sama yaitu untuk mempromosikan penggunaan bahasa dan segala bentuk 

pengetahuan mengenai negara.
71

 Saat ini dunia semakin mengglobal, sehingga 

mempromosikan identitas melalui budaya di Pusat Kebudayaan akan menjadi 

lebih dinamis dan menjadikan masyarakat dunia yang beragam menjadi lebih 

terhubung.
72

 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

 Penggunaan Pusat Kebudayaan dan Pendidikan saat ini menjadi pilihan 

negara sebagai sarana diplomasi publik. Hal ini dikarenakan Pusat Kebudayaan dan 

Pendidikan merupakan sebuah sarana yang dekat dan mudah diterima oleh 

masyarakat. Terlebih Pusat Kebudayaan dan Pendidikan yang digunakan Amerika 

Serikat dalam melaksanakan diplomasi publik di Indonesia merupakan satu-satunya 

Pusat Kebudayaan dan Pendidikan yang berfasilitas teknologi canggih dan bertempat 

di sebuah pusat perbelanjaan. @america sebagai sarana diplomasi publik Amerika 

Serikat di Indonesia sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, karena selain 

fasilitas teknologi canggih dan bertempat di Mall, @america menyuguhkan berbagai 
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acara interaktif yang berhubungan dengan pendidikan, seperti diskusi, konferensi, 

seminar dan penampilan hiburan bertemakan edukasi mengenai profil dan sejarah 

Amerika Serikat. Hal ini memudahkan masyarakat Indonesia dalam menerima pesan 

yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat, karena cara yang digunakan sangat 

mudah diterima. 

 Pada penelitian ini penulis memilih diplomasi publik untuk melihat 

bagaimana strategi Amerika Serikat menggunakan @america sebagai sarana 

diplomasi publik di Indonesia. Aktivitas diplomasi publik yang dilakukan oleh 

@america di Indonesia melalui dimensi diplomasi publik, meliputi bagaimana 

strategi Amerika Serikat melakukan news management melalui @america, strategic 

communication yang dijalankan @america sebagai sarana diplomasi publik Amerika 

Serikat di Indonesia dan relationship building yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

melalui @america di Indonesia. 

 Pertama, penulis akan menjabarkan bagaimana strategi Amerika Serikat 

dalam melakukan manajemen komunikasi mengenai isu sehari-hari Amerika Serikat 

yang melibatkan institusi dan sektor non-pemerintah sebagai bagian dari diplomasi 

publik dalam menyebarkan informasi kepada audiences. Dalam penelitian ini, penulis 

akan melihat bagaimana @america melakukan penyebaran informasi audiences di 

Indonesia (outreach foreign pers) dengan menggunakan @america yang berada di 

bawah wewenang dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. 



 

29 
 

 Kedua, penulis akan melihat bagaimana Amerika Serikat menetapkan strategi 

dan merencanakam serangkaian kegiatan untuk mempromosikan negaranya dengan 

menggunakan branding dan campaign yang dilakukan di @america.  

 Ketiga, penulis akan melihat bagaimana Amerika Serikat melalui @america 

melakukan hubungan jangka panjang yang kekal kepada Indonesia dengan 

memberikan pengalaman-pengalaman positif kepada tokoh-tokoh yang kemudian 

mereka terapkan di Indonesia. Sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antar 

kedua negara. Penulis akan menjabarkan beasiswa, pertukaran pelajar, pelatihan, 

seminar, konferensi, membangun jaringan nyata dan virtual, dan memberikan akses 

ke saluran media yang diselenggarakan dan dilakukan oleh @america.  

 Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america merupakan sebuah Pusat 

Kebudayaan milik Amerika Serikat di Indonesia. Pusat Kebudayaan dibawah kendali 

Pemerinta, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar bertugas untuk 

mempromosikan negara melalui budaya, pendidikan dan pertukaran. Pertama, penulis 

akan menjelaskan bagaimana @america sebagai Pusat Kebudayaan mempromosikan 

dan melakukan pengajaran mengenai bahasa Inggris. Kedua, penulis akan 

menjelaskan bagaimana @america mempromosikan pendidikan yang ada di Amerika 

Serikat dan bagaimana mensosialisasikan program beasiswa yang diberikan oleh 

Amerika Serikat kepada publik Indonesia. Terakhir, penulis akan menjelaskan 

bagaimana Amerika Serikat melaksanakan kegiatan yang bertujuan pertukaran 

budaya.  
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Tabel 2.1 Tabel Operasionalisasi Diplomasi Publik  

 

Strategi 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

 

 

 

News 

Management 

Outreach Domestic Pers 1. Penyebaran isu melalui penyiaran 

radio 

2. Penyebaran isu melalui penyiaran 

televisi  

3. Penyebaran isu melalui media cetak 

Outreach Foreign Pers  1. Penyebaran isu melalui Kedutaan 

Besar 

2. Penyebaran isu melalui lembaga 

resmi pemerintah  

Strategic 

Communication 

Represent National Image 1. Merencanakan dan menetapkan 

strategi untuk mempromosikan 

negaranya 

Relationship 

Building 

Social Approach 1. Mensosialisasikan beasiswa kepada 

masyarakat negara tujuan 

2. Saling pengertian budaya melalui 

peretunjukan 

3. Pelatihan terhadap tenaga ahli 

4. Seminar yang membahas mengenai 

isu tertentu 

5. Konferensi membahas sebuah isu 

6. Terjalin hubungan yang nyata dan 

virtual diantara kedua pihak 

7. Peliputan secara bebas kepada media 

terhadap segala kegiatan dan isu 

baru 
Tabel 1 Sumber: data olahan penulis diaaptasi dari konsep Diplomasi Publik oleh Mark 

Leonard. London: 2002.  
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Table 2.2 Operasionalisasi Pusat Kebudayaan 

Konsep  Variabel Indikator  

 

 

 

 

 

 

Pusat Kebudayaan 

Bahasa 1. Mempromosikan 

penggunaan bahasa kepada 

publik 

2. Mengajarkan bahasa kepada 

publik 

Pendidikan  1. Mempromosikan pendidikan 

kepada publik 

2. Mensosialisasikan program 

beasiswa kepada publik 

Pertukaran 1. Melaksanakan kegiatan yang 

bertujuan untuk pertukaran 

budaya 
Tabel 2 Sumber: data olahan penulis diadaptasi dari Culture in World Politics, oleh 

Dominique Jacquin Berdal. London: 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomasi Publik Amerika 

Serikat di Indonesia 

Pusat Kebudayaan dan 

Pendidikan @america 

News Management Relationship Building Strategic Communication 

 

Outreach 

Domestic 

Pers 

  

Represent 

National Image

  

Social Approach 

1. Beasiswa 

2. Pertukaran budaya 

3. Pelatihan 

4. Seminar 

5. Konferensi 

6. Membangun 

jaringan nyata dan 

virtual 

7. Memberikan akses 

ke saluran media. 

Bagan 1. Alur Pemikiran 

1. Radio 

2. Televisi 

3. Media 

Online 

4.  Media  

Cetak 

1. Campaign 

2. Branding  

Outreach 

Foreign Pers 

1. Kedutaan 

Besar 

2. Lembaga 
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2.5 Argumen Utama 

  

Argumen utama yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah strategi 

Amerika Serikat dalam melakukan diplomasi publik di Indonesia melalui @america  

adalah dengan menggunakan tiga dimensi diplomasi publik milik Mark Leonard, 

yaitu News Management, Strategic Communications dan Relationship Building.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Metode dalam suatu penelitian dibutuhkan untuk menganalisis suatu kasus 

yang diangkat dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk memunculkan suatu 

hubungan antara fenomena dengan kesimpulan yang diambil. Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
73

 

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tentang hal yang diteliti 

seperti perilaku, motivasi, tindakan, yang secara utuh dan akan dijelaskan secara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata.
74

  

Penelitian kualitatif banyak menganalisis suatu kasus dimana dalam penelitian 

ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara Amerika Serikat 

memanfaatkan @america sebagai sarana diplomasi publik. Metode penelitian yang 

penulis gunakan adalah menggunakan deduktif, yaitu metode yang terlebih dahulu 

menggambarkan secara umum kasus penelitian, kemudian menarik kesimpulan. 
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Dalam menganalisis data, penulis melukan penjangkauan penelitian yang 

dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu melebar dan lebih fokus. Dalam hal ini 

jangkauan penelitian menitikberatkan pada strategi diplomasi publik yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat melalui @america di Indonesia. Penulis mengambil kurun 

waktu antara 2011-2016. 

3.3 Penentuan Informan 

 3.3.1 Informan 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar 

tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah 

penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti 

erat kaitannya dengan factor-faktor kontekstual, sehingga dalam hal ini 

sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud 

kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan 

rancangan teori yang dibangun. 

3.3.2 Teknik Penentuan Informan 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data 

dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang 

bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang 

akan menjadi informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah 

tim pendiri @america dan yang terkait dengan penelitian. 



 

36 
 

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa 

tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan komplesitas dari 

keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan 

ditentukan dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan 

informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya 

secara pasti dengan menggali informan terkait topik penelitian yang 

diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian 

dianggap sudah memadai. 

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini penulis pilih 

berdasarkan kredibilitas dan pengalamannya dalam bidang yang berkaitan 

dengan penulis, yakni Strategi Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia 

melalui Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america. Berikut adalah daftar 

informan kunci yang berkontribusi dalam penelitian penulis: 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini 

adalah melalui data primer yang diambil lewat wawancara dengan pihak yang 

bersangkutan dengan permasalahan yang ditulis oleh penulis. Selain wawancara, 

penulis akan melalukan observasi di tempat penelitian penulis yaitu @america. 

Penulis juga menambahkan pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi 

kepustakaan. 
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3.4.1 Observasi Lapangan 

Metode observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu @america di Mall 

Pacific Place, Jakarta Pusat, untuk melihat, mewawancarai, mencatat secara 

sistematik terhadap unsur-unsur, gejala-gejala dan tingkah laku aktual pada 

objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.75  

3.4.2 Wawancara Mendalam/Indepth Interview 

Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab yang 

berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan 

keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.76  

3.4.3 Studi Pustaka 

 

Studi pustaka yaitu metode dengan mengumpulkan, mempelajari dan 

menganalisa data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi yang 

diterbitkan maupun tidak diterbitkan, buku, artikel, media massa, juga internet 

yang menjadi sumber relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

                                                           
75

 Hadari Nawari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. 1990. 

Hal. 100 
76

 James A. Black dan Dean J. Champion. Metode Penelitian Sosial. Bandung; PT Eresco. 1992. Hal. 

228 
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Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian 

diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses 

penelitian. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap sebagai berikut:77 

1. Reduksi 

Mereduksi berarti merangkum, menggolongkan, mengarahkan, 

menajamkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga 

terlihat polanya.78  

2. Penyajian Data 

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Merupakan sekumpulan informasi yang disusun, 

memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya adalah naratif.79 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah 

semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat 

dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupaan hasil dari 

penelitian ini.80 

3.6 Sistematika Penulisan 

 

                                                           
77

 Miles, MB and Am Huberman,Qualitative data analysis: A Sourcebook of New Methods,1992,Sage: 

Beverly Hills. Hal. 246   
78

 Ibid. Hal. 247. 
79

 Ibid. 
80
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 Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi dalam enam bab 

dengan teknik penulisan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah 

berisikan mengenai pergeseran hubungan diplomasi tradisional menjadi diplomasi 

modern yang kemudian memiliki aktivitas diplomasi publik. Latar belakang masalah 

juga berisikan mengenai jenis-jenis aktivitas diplomasi publik Amerika Serikat yang 

dijelaskan secara singkat dan kemudian dijelaskan mengenai aktivitas diplomasi 

publik Amerika Serikat di Indonesia. pada bagian akhir, penulis menjelaskan secara 

singkat aktivitas diplomasi publik Amerika Serikat yang baru, yaitu @america.   

BAB II : Kerangka Pemikiran. Dalam bab ini susunannya terdiri dari studi terdahulu, 

kajian kerangka konseptual diplomasi publik, operasionalisasi konsep dan argumen 

utama.  

BAB III : Metode Penelitian. Dalam bab ini didalamnya berisikan jenis penelitian, 

ruang lingkup penelitian, teknin pengumpulan data, teknik analisa data dan 

sistematika penulisan. Bab ini akan membantu penulis untuk dapat fokus menjawab 

rumusan masalah yang sudah penulis tulis dan kemudian menganalisa menggunakan 

konsep yang dipakai. 

BAB IV : Gambaran Umum. Menjelaskan mengenai gambaran umum dari fenomena 

atau kasus yang diangkat. Penulis akan menjelaskan mengenai sejarah awal mulanya 

diplomasi publik yang dilakukan oleh Amerika Serikat di dunai meliputi seluruh 
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program yang pernah dilakukan. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana Amerika 

Serikat melakukan diplomasi publik di Indonesia dan program-program yang 

dilakukan. Terakhir penulis akan menjelaskan mengenai profile dari @america. 

BAB V : Pembahasan. Dalam bab ini akan membahas mengani pokok-pokok bahasan 

yang akan dibahas oleh penulis pada bab ini merupakan inti bahasan dari rumusan 

masalah yang diajukan penulis, yaitu berisi mengenai pembahasan akan bagaimana 

strategi Amerika Serikat melakukan diplomasi publik di Indonesia menggunakan 

sarana Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america. Pembahasan akan digunakan 

menggunakan dimensi diplomasi publik yaitu News Management, Strategic 

Communications dan Relationship Building dari Mark Leonard. 

BAB VI : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai rangkuman 

dari penulisan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PERKEMBANGAN DIPLOMASI PUBLIK AMERIKA SERIKAT DI 

INDONESIA 
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 4.1 Sejarah Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia 

 Hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia telah terbina sejak 

sebelum Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Secara resmi hubungan kedua 

negara tersebut ditandai dengan penempatan masing-masing Kedutaan Besar. Pada 28 

Desember 1949, Amerika Serikat membuka Kedutaan Besar di Jakarta dengan Duta 

Besar Horache Merle Corchan. Sedangkan Indonesia membuka Kedutaan Besar di 

Washington DC pada 20 Februari 1950 dengan menunjuk Dr. Ali Sastromidjojo 

sebagai Duta Besar.81 Hingga pada tahun 1952, yaitu tahun dimulainya Amerika 

Serikat menjalankan diplomasi publik melalui American Indonesian Exchanges 

Foundation (AMINEF) dengan memberikan beasiswa.82 Beasiswa diberikan kepada 

masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di Amerika Serikat, seluruh 

biaya sekolah dan hidup akan ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat.83 Puncak 

keberadaan AMINEF berada pada tahun 1999 pasca jatuhnya Orde Baru dan 

terjadinya perubahan besar yang dialami oleh asosiasi Muslim di Indonesia. 

Reformasi mengakibatkan beberapa asosiasi Islam yang selama ini mematuhi prinsip-

prinsip fundamentalis, secara terbuka memproklamirkan bahwa mereka sangat anti 

dengan kaum Kristen dan Amerika Serikat.84  

                                                           
81

 Kementerian Luar Negeri RI, “Kerjasama Bilateral: Amerika Serikat” [online] diakses dalam 

http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=37&P=Bilateral&l

=id pada 1 November 2016  
82

 Educantional and Cultural Attache, “Kerjasama Pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat”.   

Diakses dalam http://education.embassyofindonesia.org/review-kerjasama-bidang-pendidikan-antara-

Indonesia-dan-Amerika-Serikat/ pada 1 November 2016 
83

 Howard M. Federspiel, “Indonesia, Islam and U.S Policy” Ohio State University, 2002, Vol. 9. 

Diakses dalam http://www.brown.edu/initiatives/journal-world-

affairs/sites/brown.edu.initiatievs.journal-world-affairs/files/provate/articles/9.1_federspiel.pdf pada 1 

November 2016 
84
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 AMINEF digunakan oleh Amerika Serikat sebagai penjembatan antara 

pemerintah Amerika Serikat dengan kaum Muslim di Indonesia.85 Selain itu, 

AMINEF digunakan sebagai organissai yang melayani Fulbright yang diberikan 

kepada kaum Muslim dan wartawan yang ingin melanjutkan pendidikannya di 

Amerika Serikat. AMINEF kemudian dijadikan sarana diplomasi publik Amerika 

Serikat dalam mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia mengenai Amerika 

Serikat.86 Pemberian beasiswa terhadap masyarakat Indonesia terus diberika oleh 

Amerika Serikat melalui AMINEF, hingga pada 17 Desember 2009 telah 

ditandatangani kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar 

Negeri RI dengan AMINEF guna meningkatkan kapasitas diplomat Indonesia.87  

 Kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui sarana 

diplomasi publik Amerika Serikat juga dilakukan melalui The United State – 

Indonesia Society (USINDO) yang dimulai pada 15 Mei 2006.88 USINDO merupakan 

sebuah organisasi pemerintah Amerika Serikat yang mendukung hubungan kedua 

negara dengan melibatkan sektor non-pemerintahan dalam prioritas kemitraan, lafal 

tujuan kemitraan dan kemajuan aktivitas kemitraan melalui konferensi, forum 

terbuka, pidato publik dan pengiriman delegasi dari lembaga pendidikan.89 Kegiatan-

kegiatan tersebut dilakukan oleh USINDO guna menyebarkan informasi mengenai 

isu-isu di Amerika Serikat serta keterlibatan Amerika Serikat dalam pembangunan di 

                                                           
85

 Ibid. 
86

 Ibid. 
87

 AMINEF, “Fulbright Program”. Diakses dalam http://www.aminef.or.id/ pada 2 November 2016 
88

 USINDO, “Comprehensive Partnership”. Diakses dalam http://www.usindo.org/country-
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Indonesia.90 USINDO lebih menekankan pada pidato terbuka oleh tokoh-tokoh 

penting dari kedua negara.91  

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh USINDO tidak hanya dilakukan oleh 

kantornya saja yang terletak di Menara Thamrin, lantai 14 di Jalan MH Thamrin, 

Jakarta. Tetapi kegiatan lebih banyak dilakukan di luar kota Indonesia. Tema-tema 

yang dibuat sesuai dengan apa yang tengah terjadi di dunia saat ini, namun lebih 

berfokus kepada kebebasan beragama, pluralisme dan dukungan Amerika Serikat 

pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Indonesia.92 

 Selain kegiatan seminar, pidato terbuka dan konferensi, USINDO juga 

memberikan kesempatan kepada para diplomat Indonesia untuk mengikuti 

pendidikan di Amerika Serikat dan secara sukarela menyediakan tenaga ahli sebagai 

pengajar bahasa inggris di Indonesia.93 

 Diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia berikutnya merupakan sebuah 

program kerjasama pendidikan bernama Peace Corps.94 Memorandum of 

Understanding (MoU) Peace Corps telah ditandantangani pada 11 Desember 2009 

dan diimplementasikan pada bulan Maret 2010.95 Program tersebut berisikan 

pemberian 18 sukarelawan asal Amerika Serikat yang dikirim ke Propinsi Jaa Timur 

untuk mengajar bahasa Inggris kepada guru bahasa Inggris di sekolah negeri dan 
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madrasah.96 Program ini mendapat respon yang positif dari masyarakat, sehingga 

pada tahun 2011 jumlah sukarelawan bertambah menjadi 33 orang dan pada tahun 

2012 sukarelawan mencapai 50 orang serta memperluas program hingga ke luar Jawa 

Timur.97 

 Diplomasi publik Amerika Serikat breikutnya di Indonesia yaitu melalui Pusat 

Sumber Daya Informasi bernama American Corner. America Corners didirikan 

sebagai tempat berupa perpustakaan yang menyediakan buku, majalah, jurnal, DVD, 

CD, akses internet, online database dan membuat program untuk masyarakat umum 

untuk mengetahui lebih dalam mengenai politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan 

budaya Amerika Serikat.98 

 Program dan pelayanan yang diberikan oleh American Corners adalah sebagai 

berikut:99 

1. American experts speak about different aspects of the United States 

2. Visiting American scholars hold seminars and coferences together with local 

scholar 

3. Local scholars give talks on both U.S. and Indonesian topics 

4. Exhibits that illustrate the diversity of American culture and society 

5. Educational advising on study opportunities in the U.S. 

                                                           
96

 Ibid. 
97
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6. English teaching and learning activities with Regional English Language 

Office (RELO), English Language Fellow (ELF), or a number of language 

centers of host universities 

7. Indonesian alumni of U.S. Government exchange programs share their 

experience of the United States  

8. Online seminars using web conferencing or digital video conferencing 

capabilities 

9. Film viewing followed by a group discussion 

10. Observation of American national and international holidays 

11. Workshops on online research and reference tools 

12. Regular meetings, discussions attended by student, lecturers, and/or general 

public 

Pemerintah Amerika Serikat berfokus pada Universitas dalam mendirikan 

American Corners. Terdapat 10 Universitas yang dijadikan tempat berdirinya 

American Corners, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi 

Bandung, UIN Walisongo Semarang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Erlangga Surabaya, Universitas 

Hassanuddin Makassar, Universitas Tanjungpura, Universitas Pattimura dan 

Universitas Andalas.100 

 Terakhir, melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, pemerintah 

Amerika Serikat juga memiliki beberapa program untuk mendukung diplomasi 

                                                           
100
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publik Amerika Serikat. Program-program yang dimiliki oleh Kedutaan Besar 

adalah:101  

1. EGLI -  Atlas Corps Fellowship 

2. Fulbright Program 

3. Hubert H. Humphrey Fellowship Program 

4. Regional English Language Office 

5. University Partnership 

6. U.S Indonesia Fellowship 

7. YES Exchange Program  

8. Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) 

4.2 Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america 

 Pusat Kebudayaan dan Pendidikan milik Amerika Serikat yang bernama 

@america merupakan sebuah inisiatif pelopor diplomasi publik Amerika Serikat 

yang dihadirkan untuk masyarakat Indonesia.102 Pasca perang dingin tepatnya pada 

tahun 1999, terjadi kemunduran penyebaran diplomasi publik melalui Pusat 

Budaya.103 Dimulai pada tahun 1970, Amerika Serikat mulai menutup Pusat 

Budayanya diberbagai negara karena alasan keamanan. Hingga pada tahun 1999 

terdapat 300 Pusat Budaya Amerika Serikat di dunia ditutup.104  
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102
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 Menanamkan nilai kebebasan, memberikan pandangan mengenai cara hidup 

masyarakat Amerika Serikat, serta menciptakan saling pengertian antara Amerika 

Serikat dan Indonesia merupakan tujuan terbesar dari dibangunnya Pusat 

@america.105 Tempat ini diharapkan sebagai tempat untuk melakukan dialog terbuka 

dan diskusi mengenai isu yang dialami oleh publik Indonesia dan publik Amerika 

Serikat.106  

 Presiden Barrack Obama pada 9 – 10 November 2010 resmi membuka 

@america, namun belum dapat dibuka secara resmi kepada publik dikarenakan 

adanya persiapan program-program dan penyempurnaan teknologi canggih yang 

menjadi fasilitas utama dari @america.107 Hingga pada 1 Desember 2010, @america 

resmi dibuka oleh Duta Besar Scott Marciel dan dihadiri oleh Perwakilan 

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Judith A. Mchalle sebagai salah satu 

aktor pembentuk @america di Hotel Ritz Carlton.108 Namun @america baru benar-

benar dibuka untuk publik pada 3 Desember 2010.109 

 Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai bagian dari pemerintahan Amerika 

Serikat mengharapkan @america dapat mencapai tujuanya dalam menjalankan 
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diplomasi publik di Indonesia.110 Scott Marciel mengatakan bahwa diplomasi publik 

bertujuan untuk memberikan saling pengertian antar kedua negara yang kemudian 

difokuskan pada keterlibatan publik dari Siswa Menengah Atas (SMA) dan 

professional muda. Hal ini dikarenakan kalangan tersebut merupakan generasi muda 

yang masih berkembang pola pemikirannya sehingga dapat menerima dan memahami 

dengan mudah sebuah ilmu dan perkembangan.111 

 Sebagai Pusat Kebudayaan dan Pendidikan pelopor diplomasi publik Amerika 

Serikat, @america memberikan fasilitas yang berbeda dan lengkap dari diplomasi 

publik sebelumnya, yaitu panggung penampilan, area pameran, ruang kelas, ruang 

diskusi dan teknologi cangih.112  

Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america memiliki tujuan yaitu 

mempromosikan saling pengertian antara kedua publik dari kedua negara dan 

memberikan ruang bagi kaum muda Indonesia untuk mempelajari lebih jauh 

mengenai Amerika Serikat serta memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia 

agar menjadi seperti Amerika Serikat.113 Untuk memenuhi tujuan ini maka @america 

membuat beberapa topik pembicaraan yang dilaksanakan dengan beragam format 
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program yang kemudian tiap topik mengandung nilai inti yang ingin disebarkan oleh 

Amerika Serikat.114 Topik-topik tersebut yakni sebagai berikut:115 

1. Pendidikan di Amerika Serikat 

2. Belajar serta Praktik Berbahasa Inggris 

3. Keterlibatan Masyarakat 

4. Lingkungan Hidup 

5. Sains dan Teknologi 

6. Kewirusahaan  

7. Pertunjukan Tari, Teater dan Musik 

8. Seni Visual dan Film 

9. Olahraga 

Kesembilan tersebut mengandung lima nilai inti yang dimana ke lima 

nilai inti tersebut menjadi pedoman bagi @america dalam menjalankan dan 

mengembangkan diplomasi publiknya di Indonesia. Lima nilai inti tersebut, 

yaitu:116 

1.  Pendidikan  

Nilai inti pendidikan merupakan hal yang utama bagi @america. 

Pendidikan yang dirujuk pada @america ini adalah untuk menghasilkan 

masyarakat Indonesia agar bisa berbahasa Inggris, sebagaimana bahasa 
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Inggris merupakan bahasa internasional. Pendidikan sebagai nilai inti di 

@america juga bertujuan untuk membuat masyarakat Indonesia berpikir 

lebih bijak. 

2. Lingkungan 

Nilai inti lingkungan dirancang oleh Pemerintah Amerika Serikat 

untuk meningkatkan kepedulian publik Indonesia terhadap lingkungan. 

Nilai inti ini bertujuan agar publik Indonesia memiliki kepedulian yang 

lebih terhadap lingkungan dunia yang semakin buruk. 

3. Aktivitas Alumni  

Dalam nilai inti ini, pemerintah Amerika Serikat mendatangkan 

alumni Indonesia yang bersekolah di Amerika Serikat ke @america untuk 

memberikan pengalamannya selama di Amerika Serikat. Nilai ini bertujuan 

untuk memberikan motivasi kepada publik Indonesia agar bersekolah ke 

Amerika Serikat seperti yang telah dilakukan oleh para alumni. 

4. Kewirausahaan 

Nilai inti kewirausahaan berisi mengenai pengenalan konsep 

kewirausahaan yang dianut oleh Amerika Serikat kepada publik 

Indonesia. Nilai inti bertujuan untuk membantu Indonesia untuk 

mengembangkan dan meningkatkan wirausaha yang dimiliki oleh publik 

Indonesia. 
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5. Inovasi Teknologi 

Nilai inti yang terakhir adalah inovasi teknologi, yaitu dalam nilai ini 

Amerika Serikat ingin mengenalkan kepada publik Indonesia mengenai 

inovasi teknologi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam membantu 

pemerintah memajukan negaranya. Nilai inti ini bertujuan untuk 

memotivasi publik Indonesia untuk bergerak mengembangkan inovasi 

teknologi untuk memajukan Indonesia.   

Dalam pelaksanaannya, selama tahun 2011 – 2016 @america 

memiliki beragam acara yang dilaksanakan sebagai strateginya dalam 

menjalankan diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia. Acara 

tersebut merupakan lanjutan dari topik-topik yang diciptakan oleh pihak 

@america yang dimana dalam tiap topik tersebut mengandung nilai inti 

sebagai landasan utama diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia. 

Pada Instagram milik @america, yaitu @atamerica, keseluruhan acara 

yang diselenggarakan oleh @america selalu ditampilkan bertujuan agar 

publik Indonesia yang tidak dapat hadir tetap dapat menikmati acara 

tersebut. Dalam situs tersebut, terlihat bahwa @america dalam 

menyelenggarakan acara tidak memiliki acuan khusus untuk 

menyampaikan sebuah pesan, namun memang acara tersebut 

diselenggarakan sesuai dengan topik-topik dan nilai inti yang telah ada. 

Apabila dilihat pula pada website resmi @america, yaitu 

www.atamerica.co.id, dari tahun 2011 – 2016 @america 

http://www.atamerica.co.id/
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menyelenggarakan acara sesuai dengan topik-topik yang telah ada dan 

tidak memiliki acuan khusus.  

Namun berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, pada akhir tahun 2016 

@america banyak mengambil tema pemilu dalam acara yang 

diselenggarakannya. Hal ini dikarenakan @america ikut berkontribusi 

dalam penyampaian pesan kepada publik Indonesia oleh Pemerintah 

Amerika Serikat untuk menyampaikan berita mengenai pemilu sebagai 

momentum penting bagi Pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat 

yang akan dilaksanakan pada bulan November. 
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BAB V  

STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK AMERIKA SERIKAT MELALUI PUSAT 

KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN @america DI INDONESIA 

 

 Pada bab sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai sejarah dan 

perkembangan diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia. Dimana dalam 

penjelasan tersebut, pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan diplomasi publik 

sebelumnya lebih berfokus pada pemberian beasiswa kepada masyarakat Indonesia. 

Namun dalam perkembangannya saat ini, pemerintah Amerika Serikat menggunakan 

diplomasi publik yang baru. 

 Saat ini, Amerika Serikat telah membangun sebuah Pusat Kebudayaan dan 

Pendidikan bernama @america sebagai diplomasi publiknya dan menjadikan 

@america sebagai generasi awal diplomasi publik Amerika Serikat.117 Generasi awal 

ini diartikan dengan penggunaan teknologi canggih terbarukan yang dijadikan 

Amerika Serikat sebagai menu utama dari @america.118 Selain itu, Pusat Kebudayaan 

dan Pendidikan @america ini merupakan Pusat Kebudayaan dan Pendidikan satu-

satunya di dunia milik Amerika Serikat.119 Indonesia dijadikan sebagai negara satu-

satunya di dunia yang menjadi tempat berdirinya @america ini dikarenakan 

                                                           
117

 Michael H. Anderson, “Engaging Audience – The Story of @america, The First Really Different 

U.S Cultural Center in Ages”. George Washington University, Washington DC. November 2011. 
118

 Ibid. 
119

 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, “Pendidikan dan Kebudayaan @america”. Diakses 

dalam http://Indonesia.jakarta-usembassy.gov/sumber-informasi.html pada 20 Mei 2016 

http://indonesia.jakarta-usembassy.gov/sumber-informasi.html
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Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pengguna media sosial di dunia.120 

Sebagaimana pernyataan beliau pada wawancara secara langsung dengan penulis: 

“…@america hanya ada di Indonesia, kerena Indonesia itu walaupun 

teknologinya tidak secanggih punya AS tapi kita itu negara terbesar 

ketiga pengguna media sosial di dunia. Dengan begitu AS bangun 

@america di Indonesia akan mudah diserap. Pertama, kita 

teknologinya tidak secanggih ereka jadi kita penasaran dan dengan 

senang hati menerima keberadaan itu. Kedua, itu tadi karena kita 

negara terbesar ketiga pengguna medsos di dunia maka akan dengan 

mudah @america itu tersebar. Contoh, kita datang, kita posting ke 

FB, Twitter atau Path kan semua orang jadi tahu dan jadi penasaran 

@america, lalu datang kesana….”121 

  Dari pernyataan diatas membuktikan bahwa adanya @america yang menjadi 

Pusat Kebudayaan dan Pendidikan berbasis teknologi dan satu-satunya di dunia ini 

dilatarbelakangi oleh posisi Indonesia sebagai negara terbesar ketiga pengguna media 

sosial di dunia. Dengan begitu, akan mudah bagi Amerika Serikat untuk 

mempromosikan @america sebagai diplomasi publiknya di Indonesia tanpa harus 

bersusah payah melakukannya. Hal tersebut dikarenakan penyebaran informasi telah 

lebih dulu dilakukan oleh masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. 

 Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america memiliki tujuan, yaitu 

mempromosikan saling pengertian antara kedua publik dari kedua negara dan 

memberikan ruang bagi kaum muda Indonesia untuk mempelajari lebih jauh 

mengenai Amerika Serikat serta memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia 

agar menjadi seperti Amerika Serikat.122 Untuk memenuhi tujuan ini maka @america 

                                                           
120

 Hasil wawancara dengan Chris Kanter, owner dan founder dari Global Enterpreneurship Program 

Indonesia (GEPI) pada 4 November 2016. 
121

 Ibid 
122

 Atamerica, “Parameter Program”. Diakses dalam http://www.atamerica.or.id/programming-

parameters diakses pada 16 Desember 2016 

http://www.atamerica.or.id/programming-parameters
http://www.atamerica.or.id/programming-parameters
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membuat beberapa topik pembicaraan yang dilaksanakan dengan beragam format 

program yang kemudian tiap topik mengandung nilai inti yang ingin disebarkan oleh 

Amerika Serikat.123  

 Mengingat tujuan dari @america merupakan upaya dari diplomasi publik 

Amerika Serikat maka penulis ingin mengetahui terkait bagaimana strategi Amerika 

Serikat melalui @america ini. Menurut konsep dimensi diplomasi publik milik Mark 

Leonard, terdapat tiga dimensi yang dapat dilakukan oleh sebuah negara dalam 

menjalankan diplomasi publik yakni News Management, Strategic Communications 

dan Relationship Building. Ketiga dimensi tersebut akan penulis analisis apakah 

ketiganya dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai strategi diplomasi publiknya di 

Indonesia melalui @america yang tentunya didasari dengan hasil penelitian penulis.  

5.1 Diplomasi Publik 

5.1.1 News Management  

Dimensi pertama ini merupakan sebuah strategi dimana sebuah 

negara memanajemenkan komunikasi isu sehari-hari kepada lima audiences 

yaitu wartawan yang mengajukan pertanyaan, penonton yang berasal dari 

negara asal, penduduk asing yang tertarik dengan isu tersebut, enemy dan 

pasukan.124 Kemudian isu tersebut disebarkan kepada lima audiences yang 

berada di lingkup domestic dan luar negeri.125 

                                                           
123

 Hasil wawancara dengan Matt McGo wan, Direktur PT. Ganesha Aggies Jaya pada 17 Desember 

2016 melalui telefon. 
124

 Mark Leonard. Diplomacy by Other Means. (London: The Foreign Policy Centre, 2002). Hal. 12. 
125

 Ibid. 
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Dalam penyebarannya, pemerintah menggunakan radio, televisi, 

media cetak dan media online untuk penyebaran di ranah domestik. 

Sedangkan penyebaran di ranah luar negeri, pemerintah menggunakan 

Kedutaan Besar dan Lembaga yang ada diluar negeri.126 Kedutaan Besar 

diharuskan untuk merencanakan strategi diplomasi publik untuk menyebarkan 

isu negara mereka dengan menggunakan komunikasi yang baik.127  

Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america yang telah berdiri sejak 

3 Desember 2010 ini merupakan sebuah  sarana diplomasi publik Amerika 

Serikat yang berada dibawah wewenang dari Kedutaan Besar Amerika Serikat 

di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat menjadikan @america sebagai 

display atau sarana bagi pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan 

penyebaran isu sehari-hari. Dalam menyebarkan isu yang tengah terjadi di 

Amerika Serikat, pihak Kedutaan Besar akan datang ke @america dan 

mengundang media pers Indonesia dan publik Indonesia.  

Isu yang tengah terjadi di Amerika Serikat akan disampaikan kepada 

pihak Kedutaan Besar lalu menyampaikannya kepada audiences di Indonesia 

melalui @america. Sebagaimana pernyataan dari Matt Mcgowan pada 

wawancara penulis: 

 "... What is happening in the US will be directly submitted to the 

Embassy and then the embassy will pass in @america. Because 

it is important for us to spread the issue, while the media is very 

bad to report an issue. Direct and required delivery by the 

                                                           
126

 Ibid.  
127

 Ibid.  
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actors concerned, so these problems are here with the fact that 

no engineering. Indeed, this @america help the government to 

clarify or discuss problems in the US there ..."128 

Pernyataan tersebut memiliki pengertian bahwa perwakilan dari 

Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia, yaitu pihak Kedutaan Besar 

Amerika Serikat di Indonesia akan menyampaikan isu yang tengah terjadi di 

Amerika Serikat melalui @america. Pusat Kebudayaan dan Pendidikan 

@america menurut Matt McGowan dibangun memang untuk membantu 

Pemerintah dalam menyampaikan dan mengklarifikasi sebuah isu yang terjadi 

di Amerika Serikat kepada media, warga lokal Amerika Serikat di Indonesia 

dan warga lokal Indonesia. 

Dalam hal ini, media, warga lokal Amerika Serikat di Indonesia dan 

warga lokal Indonesia yang hadir di @america diberikan kebebasan untuk 

meliput dan membahas serta melakukan tanya jawab kepada pihak Amerika 

Serikat yang bersangkutan mengenai isu tersebut. Dikarenakan Amerika 

Serikat berharap bahwa strategi ini dapat membantu Amerika Serikat dalam 

menyampaikan dan mengklarifikasi isu secara jelas dan langsung dari pihak 

Amerika Serikat.  

Dengan demikian, News Management yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat di Indonesia melalui @america hanya dengan menyebarkan isu 

kepada tiga dari lima audiences di ranah foreign, yaitu wartawan, warga lokal 

Amerika Serikat di Indonesia dan warga lokal Indonesia (outreach foreign 

                                                           
128

 Hasil wawancara dengan Matt McGowan, Direktur PT. Ganesha Aggies Jaya pada 17 Desember 

2016 
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pers). Sedangkan @america tidak melakukan penyebaran di ranah domestik 

(domestic foreign pers) dikarenakan memang @america dibangun oleh 

Amerika Serikat untuk menyebarkan isu di Indonesia. 

5.1.2 Strategic Communications 

Dalam dimensi ini, sebuah negara melakukan branding dan campaign 

kepada negara lain untuk mempromosikan negaranya melalui publik atau 

sasaran yang ada di luar kendali pemerintah.129 Branding dilakukan dengan 

menyebarkan dan mengenalkan nilai inti yang ada di dalam @america yang 

sebelumnya sudah dirancang dan disusun oleh Kedutaan Besar Amerika 

Serikat di Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.130 

Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh Matt McGowan dalam 

wanwancara penulis: 

 "... @ america has five core values that became a guide in 

diplomacy and want to publicly disseminated Indonesia. The 

core value is then applied to the nine topics and channeled to 

the Indonesian public with the format of the program..."131 

Sedangkan campaign, dilakukan dengan melakukan pembicaraan yang 

mengarah pada politik. Namun @america ini ditujukan untuk kepentingan 

publik Indonesia, yaitu sebagai wadah bagi kaum muda untuk mengenal 

Amerika Serikat lebih jauh dan bukan untuk kepentingan Pemerintah Amerika 

                                                           
129

 Ibid. 
130

 Hasil wawancara dengan Matt McGowan, Direktur PT. Ganesha Aggies Jaya pada 17 Desember 

2016 
131

 Ibid. 
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Serikat dalam hal politik.132 Di dalam strategi ini, menurut Mark Leonard 

campaign yang dilakukan sebuah negara lebih mengarah pada kegiatan 

politik.  

Dalam pelaksanaannya sebagai sarana diplomasi publik Amerika 

Serikat, @america memiliki nilai inti yang menjadi panduan diplomasi publik 

dan nilai inti tersebut kemudian disebarkan kepada publik Indonesia. 

Tujuannya adalah agar publik Indonesia dapat menerapkan nilai inti dalam 

kehidupan sehari-hari dan memperat hubungan antar kedua negara. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan pertanyaan Bob Seiple dalam wawancara 

penulis: 

"... The purpose of @america is purely for sharing values and 

hope that the values can be applied in public Indonesia daily 

life. With so Indonesia will have a similar view of the United 

States and making our relationship more closely…”133    

Dari pernyataan diatas, @america dibangun oleh Pemerintah Amerika 

Serikat yaitu untuk menyebarkan nilai dan berharap nilai tersebut dapat 

diterapkan dalam kehidupan publik Indonesia sehari-hari. Dengan 

diterapkannya nilai tersebut maka besar kemungkinan publik Indonesia 

memiliki pandangan yang sama dengan Amerika Serikat dan menghasilkan 

hubungan yang semakin erat. Hubungan yang erat tersebut kemudian 

                                                           
132

 Hasil wawancara dengan Chris Kanter, owner dan founder Global Enterpreneurship Program 

Indonesia (GEPI) pada 4 November 2016 
133

 Hasil wawancara dengtan Bob Seiple, U.S. Ambassador-at-Large of International Religious 

Freedom pada 28 Oktober 2016 
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memberikan peluang yang besar bagi Amerika Serikat untuk mempererat 

kerjasama. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari John Y. Choi yakni: 

“….I think @america has help American-Indonesian  are 

relationship each other. And another think that I would know is 

because @america I think the business opportunity for 

Indonesian, for Americans has improve. Because you know 

Indonesia is a big market and America have many think to sell 

and offcourse America is the biggest market and Indonesian 

have a lot to offer America as well. Not just tourism, but also 

some your resource industry like energy, like natural resource 

like timber and food….”134 

Branding yang dilakukan oleh @america adalah dengan mengadakan 

berbagai rangkaian acara yang disebut dengan format program. Didalam 

program tersebut memiliki topik yang kemudian menjadi pembahasan dimana 

didalam topik tersebut terkandung nilai inti.  Topik-topik tersebut yakni 

sebagai berikut135 

1. Pendidikan di Amerika Serikat 

2. Belajar serta Praktik Berbahasa Inggris 

3. Keterlibatan Masyarakat 

4. Lingkungan Hidup 

5. Sains dan Teknologi 

6. Kewirusahaan  

7. Pertunjukan Tari, Teater dan Musik 

8. Seni Visual dan Film 

                                                           
134

 Hasil wawancara dengan John Y. Choi, Public Affairs Officer, Assistant Cultural Attache for 

@america pada 20 Desember 2016 
135

 Atamerica, “Parameter Program”. Diakses dalam http://ww.atamerica.or.id/programming-

parameters pada 17 Desember 2016 

http://ww.atamerica.or.id/programming-parameters
http://ww.atamerica.or.id/programming-parameters
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9. Olahraga 

Kesembilan topik tersebut kemudian mengandung lima nilai inti, yaitu 

pendidikan, lingkungan, aktivitas alumni, kewirausahaan dan inovasi 

teknologi.136 Pada nilai inti pendidikan, topik yang diusung adalah pendidikan 

di Amerika Serikat, belajar serta praktik berbahasa Inggris, keterlibatan 

masyarakat, pertunjukan tari, teater dan music, seni visual dan olahraga. Nilai 

inti lingkungan mengangkat topik lingkungan hidup. Nilai inti aktivitas 

alumni mengusung topik pendidikan di Amerika Serikat. Nilai inti 

kewirausahaan mengusung kewirausahaan dan nilai inti inovasi teknologi 

mengusung topik sains dan teknologi.  

5.1.2.1 Nilai Inti Pendidikan 

Pendidikan merupakan nilai utama yang dibentuk oleh 

Amerika Serikat dikarenakan pendidikan sangat penting bagi 

kelangsungan diplomasi publik Amerika Serikat. Hal ini dikatakan 

langsung oleh Matt McGowan: 

“…education is the most important in @america. 

Because make people think wisely. Moreover, 

educations can make Indonesian speak English that is 

an international language. Education also about 

community involvement in the democratic system of 

government, to provide training and knowledge about 

music, film, theater, art, sports in which all the topic is 

growing in America. and hope Indonesia could develop 

those topics as America has been done…”137 

                                                           
136

 Hasil wawancara dengan Matt McGowan, Direktur PT. Ganesha Aggies Jaya pada 17 Desember 

2016 
137

 Ibid. 
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Pendidikan menjadi nilai utama dikarenakan pendidikan dapat 

membuat publik berpikir lebih bijak. Selain itu, pendidikan di dalam 

@america ini ingin menghasilkan publik dapat berbahasa Inggris, 

dimana bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Melalui nilai 

inti pendidikan, Amerika Serikat berharap publik Indonesia dapat 

mengembangkan topik-topik yang sudah dibentuk di @america.  

Seperti yang telah disampaikan oleh Matt McGowan, dalam 

nilai inti pendidikan ini @america membuat topik untuk menyebarkan 

nilai tersebut, yaitu pendidikan di Amerika Serikat, belajar serta 

praktik berbahasa Inggris, keterlibatan masyarakat, pertunjukan tari, 

teater dan musik, seni visual dan film dan olahraga. Seluruh topik 

tersebut kemudian diaplikasikan dalam format program seminar, 

pelatihan, gelar wicara, presentasi, diskusi panel, pertunjukan dan 

demonstrasi, lokakarya, konferensi video digital, pertemuan 

komunitas, nonton bareng dan pameran proyeksi gambar.138  

Branding yang dilakukan @america pada pendidikan di 

Amerika Serikat adalah dengan memperkenalkan bagaimana kualitas 

pendidikan di Amerika Serikat yang bertujuan agar publik Indonesia 

tertarik untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Chris Kanter: 

                                                           
138

 Atamerica, “Parameter Program”. Diakses dalam http://www.atamerica.or.id/programming-

parameters pada 17 Desember 2016 
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“…memperkenalkan kepada publik bahwa Amerika 

Serikat memiliki banyak Universitas di berbagai 

negara bagian. Dan hampir semuanya terkenal kan? 

Kita sebut saja Harvard University di Cambridge, 

Massachusetts. Lalu ada sekolah seni di Chicago, 

School of the Art Institute of Chicago (SAIC). Dengan 

begitu kan nanti ornag-orang kita pada tergugah 

hatinya untuk kuliah disana. Siapa sih yang ngga mau 

kuliah di tempat bagus sedunia? Ngga ada kan?...”139 

Dengan melakukan branding kepada publik Indonesia 

mengenai pendidikan di Amerika Serikat maka akan membuat publik 

Indonesia termotivasi untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikatt, 

sehingga akan lebih mudah bagi Amerika Serikat mempromosikan 

negaranya secara langsung apabila publik Indonesia langsung pergi 

kesana. Selain itu @america memberikan kesempatan bagi publik 

Indonesia yang ingin berdiskusi mengenai essay yang menjadi syarat 

utama dalam mengajukan S2. Dimana @america juga bertugas untuk 

membantu Amerika Serikat mempromosikan program beasiswa yang 

dibuat oleh Amerika Serikat di Indonesia. Format program tersebut 

akan penulis jelaskan lebih rinci dalam bidang Relationship Building.  

Topik selanjutnya adalah belajar serta praktik berbahasa 

Inggris adalah dengan membuat English Club dimana anggotanya 

tidak ditentukan umur dan tidak dipungut biaya. Penelitian yang 

penulis lakukan mendapati bahwa @america membuka kesempatan 

bagi publik Indonesia untuk belajar berbahasa Inggris dan 

                                                           
139

 Hasil wawancara dengan Chris Kanter, owner dan founder dari Global Enterpreneurship Program 

Indonesia (GEPI) pada 4 November 2016. 
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mempraktikannya secara langsung di @america dengan tenaga ahli 

yang berkompeten dalam bidangnya. Topik ini dilakukan dalam 

format program pelatihan yang akan penulis jelaskan lebih rinci pada 

dimensi Relationship Building. 

Pada topik keterlibatan masyarakat, Amerika Serikat 

mengenalkan kepada publik Indonesia bahwa sebagai negara yang 

demokrasi, Amerika Serikat melibatkan masyarakat dalam 

perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dan tentunya dalam 

pemilihan Presiden. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh 

John Y. Choi: 

"... As a country embraced democratic system, the 

United States is giving freedom to the people in any 

case. The government always involves the community 

for the betterment of the nation. United States hopes 

Indonesia also apply the same thing to the people 

because they embraced to the same system ...”140 

Dalam pernyataan diatas Amerika Serikat dalam topik ini 

melakukan branding dengan menunjukan kepada publik Indonesia 

bahwa Amerika Serikat sebgai negara demokratis melibatkan 

masyarakatnya dan  berharap Indonesia akan menerapkan hal yang 

sama dengan Amerika Serikat demi memajukan bangsa Indoesia. 

Sebagaimana kedua negara menganut sistem pemerintahan yang sama, 

                                                           
140

 Hasil wawancara dengan John. Y. Choi, Public Affairs Officer, Assistant Cultural Attache for 

@america pada 20 Desember 2016 
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yaitu demokrasi. Format program yang dilakukan dalam topik ini akan 

penulis jelaskan lebih rinci pada dimensi Relationsip Building. 

Topik ketiga dalam nilai inti pendidikan adalah pertunjukan 

tari, teater dan musik. Pada topik ini Amerika Serikat melakukan 

branding dengan mengenalkan kepada publik Indonesia bahwa 

Amerika Serikat memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk 

berekspresi melalui tari, teater dan musik. Dalam topik ini, Indonesia 

diharapkan akan membebaskan masyarakatnya untuk bermusik, teater 

dan tari untuk mengekspresikan pendapatnya. Dimana dengan 

memberikan kebebasan berekspesi maka budaya yang ada di Indonesia 

akan berkembang dan dapat membantu Indonesia dalam 

mempromosikan negaranya ke dunia. Topik ini juga diharapkan 

Indonesia dapat mengetahui tari, teater dan musik yang berasal dari 

Amerika Serikat, dengan begitu publik Indonesia akan menerima 

persilangan budaya ini. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh  John 

Y. Choi: 

“…same with the involvement of the community, the 

community in this topic given the freedom of expression 

of expression through this topic. That way, the 

American culture will continue to thrive and diverse 

…”141 

 Dalam topik ini masyarakat diberikan kebebasan untuk 

berekspresi mengeluarkan pendapat melalui seni, musik dan tari. 
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 Hasil wawancara dengan John. Y. Choi, Public Affairs Officer, Assistant Cultural Attache for 

@america pada 20 Desember 2016 
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Dengan diberikannya kebebasan berekspresi, maka ketiga bidang 

tersebut akan semakin  berkembang. Kemudian topik ini diaplikasikan 

dengan format program yang akan dijelakan pada dimensi 

Rleationship Building. 

Branding yang dilakukan @america pada topik seni visual dan 

film adalah dengan mengenalkan dan menunjukan seni yang 

ditampilkan secara visual dan industri perfilman tersbesar di dunia. 

Seni visual yang dimaksud disini adalah seni dua dan tiga dimensi, 

seperti lukisan, sinematografi, grafis, patung, arsitektur. Pada bagian 

seni, @america mengenalkan kepada publik Indonesia dengan 

menampilkan arsitektur @america yang modern dan berseni seperti 

tempat duduk hall yang dirancang seperti terasering. Hal ini ditujukan 

agar publik Indonesia melihat bahwa Amerika Serikat memiliki 

tingkat kesenian yang tinggi. Selain itu, terdapat lukisan grafis pada 

dinding @america yang berisi tempat-tempat khas dari Indonesia dan 

Amerika. Hal ini ditujukan agar publik Indonesia mengetahui tempat-

tempat yang menjadi ciri khas dari Amerika Serikat. Banyak publik 

Indonesia yang datang untuk mengabadikan momen di depan dinding 

tersebut dan kemudian di unggah ke sosial media, maka strategi 

@america dalam melakukan branding melalui seni visual akan mudah 

tersebar. Lebih lanjutnya mengenai strategi dalam menampilkan seni 

visual akan dibahas lebih rinci pada dimensi Relationship Building. 
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Gambar 5.1 Dinding @america (1) 

 

Sumber: Hasil penelitian lapangan penulis 

 

Gambar 5.2 Dinding @america (2) 

 

Sumber: Hasil penelitian lapangan penulis 
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Gambar 5.3 Hall @america 

 

Sumber: Hasil penelitian lapagan penulis 

 

Gambar di atas merupakan penampakan dari hall dan dinding 

yang bersini lukisan di @america yang memiliki nilai seni dan 

menjadikannya sebagai tempat yang unik dimata publik Indonesia. Hal 

ini dibutikan dengan pernyataan dari Vania: 

“…tempatnya keren banget, saya pertama kali datang 

kesini langsung ketagihan mau datang lagi. Tadi pas 

nonton duduk di kursi ijo itu, bagus beda sama yang 

lain, unik banget kayak di sawah. Jadi kita yang datang 

untuk nonton itu ngga bosan karena suasananya bagus, 

berseni gitu kreatif banget…”142 
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Pernyataan lain dari pengunjung mengenai dinding @america 

yang dinilai sangat memberikan wawasan baru mengenai Amerika 

Serikat adalah dari Elmo, pengunjung yang berstatus Mahasiswa 

Universitas Pancasila sebagai berikut: 

“…menurut saya, dengan adanya gambar-gambar dari 

landmark Amerika seperrti Chicago di dinding 

@america itu secara tidak langsung mereka 

mendiplomasikan negara Amerika. Terus saya foto 

disana dan disitu saya secara tidak langung sebagai 

masyarakat Indonesia turut mendiplomasikan Chocago 

tersebut. Bagus sih gambar itu menambah wawasan 

kita tentang Chicago atau icon lainnya melalui bentuk 

fisik. Dan secara tidak langsung juga saat ada di 

@america, kayak ngebawa kita mengeksplor Amerika 

tapi bersifat 2D…”143 

Pernyataan diatas membuktikan bahwa dengan adanya seni 

visual yang @america sediakan pada dinding @america, dapat 

menambah wawasan baru kepada publik mengenai Amerika Serikat. 

Dan tujuan dari @america dalam memberikan ruang kepada kaum 

muda untuk mengenal lebih jauh mengenai Amerika Serikat berhasil. 

Branding yang dilakukan oleh @america melalui seni visual 

membantu Amerika Seikat mengenalkan negaranya kepada publik 

Indonesia. 

Dua pernyataan diatas penulis dapatkan secara langsung. 

Kedua pengunjung sangat mengapresiasi strategi yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat mengenalkan negaranya melalui seni visual di 
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@america. Keuntungan yang didapatkan dari pengunjung adalah 

mereka dapat mengetahui apa yang ada di Amerika Serikat tanpa harus 

kesana dan hal ini masuk ke dalam tujuan dari @america, yaitu 

memberikan ruang pada kaum muda untuk mengenal lebih jauh 

mengenai Amerika Serikat.  

Film dalam topik ini adalah @america mengenalkan kepada 

publik Indonesia mengenai industri perfilman yang sangat membantu 

roda perekonomian Amerika Serikat. Seperti yang diungkapkan oleh 

John Y. Choi: 

"... Who does not know Hollywood? no one right? 

Hollywood is the largest movie industry in the world. Due 

to Hollywood, United States has a lot of proft in terms of 

the economy, the main one. The other is the spread of 

values is easily done through the movie. All who watched 

the United States definitely want to go there, or at least 

know about our culture ... "144 

Pernyataan diatas menyebutkan bahwa hal utama yang 

didapatkan dari Hollywood adalah keuntungan yang besar bagi 

Amerika Serikat dalam perekonomian. Selanjutnya, Hollywood bagi 

Amerika Serikat merupakan sebuah media yang sangat mudah dalam 

menyebarkan nilai mengenai budaya Amerika Serikat. Melalui film, 

Amerika Serikat ingin menunjukan kepada publik Indonesia bahwa 

Amerika Serikat memiliki industri film terbesar di dunia dan 

membantu perekonomian Amerika Serikat dan menyebarkan nilai. 
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 Hasil wawancara dengan John. Y. Choi, Public Affairs Officer, Assistant Cultural Attache for 

@america pada 20 Desember 2016 
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Strategi yang dilakukan oleh @america mengenai film adalah dengan 

melakukan nonton bareng dan kemudian dilakukan diskusi panel. 

Untuk lebih lanjutnya mengenai strategi tersebut akan penulis jelaskan 

pada dimensi Relationship Building. 

Topik yang terakhir pada nilai inti pendidikan adalah olahraga. 

Dalam topik ini Amerika Serikat ingin memperkenalkan kepada publik 

Indonesia bahwa negaranya memiliki atlet sukses di dunia dari 

berbagai cabang olahraga. Sebagaimana yang dinyatakan oleh John Y. 

Choi sebagi sebagai berikut: 

"... America has a lot of professional athletes in various 

sports world ranging from basketball, rugby, football, 

baseball, swimming, gymnastics and much more. Every 

Olympics we brought home many medals. Here we want to 

motivate Indonesia in order to become professional 

athletes such as American athletes….”145 

Maksud dari John Y. Choi dari pernyataan diatas adalah 

Amerika Serikat ingin memotivasi publik Indonesia untuk 

mengembangkan dunia olahraga dan menjadi atlet profesional seperti 

apa yang Amerika Serikat miliki. Sebagaimana Amerika Serikat 

memiliki banyak atlet profesional dalam berbagai cabang olahraga 

seperti basket, rugby, sepak bola, baseball, renang, senam lantai dan 

masih banyak lagi. Melakukan branding mengenai olahraga, maka 

Indonesia akan terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi atlet 

professional Amerika Serikat. Selain itu juga publik Indonesia akan 
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mengetahui siapa sajakah atlet yang berasal dari Amerika Serikat. 

Format program dalam melakukan branding akan dijelaskan lebih 

rinci pada dimensi Relationship Building. 

  5.1.2.2 Nilai Inti Lingkungan 

Nilai inti kedua yang ingin disampaikan kepada publik 

Indonesia dalah lingkungan. Untuk menyebarkan nilai tersebut, 

@america membuat topik lingkungan hidup. Pada topik ini, 

@america melakukan branding yang bertujuan agar publik Indonesia 

lebih peduli terhadap lingkungan yang saat ini semakin buruk. Sebagai 

negara yang memiliki hutan tropis terbesar dan menjadi paru-paru 

dunia, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang selalu 

menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup manusia di dunia 

mendatang. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari John Y. Choi 

sebagai berikut: 

"... The pollution produced by Indonesia and the 

United States in a year very much, we here want to 

raise awareness addressed to the Indonesian public 

about the dangers of it. Indonesia has the world's 

lungs in addition to Brazil, but the forest fires in 

Indonesia is very bad. So We want to make them 

aware of it and help them to overcome it together for 

the sake of the world community ... "146 

Dalam pernyataan diatas, dijelaskan bahwa Amerika Serikat 

ingin meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan publik Indonesia 

mengenai bahaya dari polusi yang saat ini semakin meningkat. 
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Amerika Serikat melalui @america ingin meningkatkan kewaspadaan 

kepada publik Indonesia mengenai stabilitas lingkungan hidup.  

  5.1.2.3 Nilai Inti Aktivitas Alumni 

Nilai inti ketiga yang ingin disampaikan kepada publik 

Indonesia adalah aktivitas alumni yang diaplikasikan melalui topik 

pendidikan di Amerika Serikat. Branding yang dilakukan pada topik 

ini adalah @america mengundang para alumni asal Indonesia telah 

menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat dan mempunyai 

kehidupan yang sukses di Indonesia. Lalu Amerika Serikat 

menginginkan mereka berbagi pengalaman kepada publik Indonesia di 

@america mengenai bagaimana pengalamannya belajar di Amerika 

Serikat, bagaimana mereka bertahan hidup dengan perbedaan budaya 

di Amerika Serikat. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh 

Chris Kanter: 

“…kuliah di Amerika bagi segelintir orang kan takut 

karena adanya perbedaan budaya, belum lagi biaya 

tinggal dan sehari-hari, ini di luar konteks beasiswa 

ya. Jadi gunanya @aemrica mengundang para alumni 

itu adalah untuk melakukan branding kepada publik 

Indonesia mengenai pendidikan Amerika Serikat 

melalui alumni itu. Lalu mereka kan kasih tau 

pengalaman mereka disana, jadi publik akan semakin 

merasa aman dan ingin kuliah disana. Yang tau semua 

disana ada apa dan bagaimana kan ya hanya orang 

yang datang langsung kesana, jadi kita semua tahu 
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bukan hanya lewat internet yang kadang salah, tapi 

langsung dari alumninya…”147 

Strategi branding ini bertujuan agar publik Indonesia 

termotivasi untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat setelah 

mendengar pengalaman dari alumni asal Indonesia yang berkuliah di 

Amerika Serikat. Dengan publik Indonesia melanjutkan studinya di 

Amerika Serikat maka dengan mudah publik Indonesia mengenal 

lebih jauh mengenai Amerika Serikat dan menerapkan budaya yang 

ada di Amerika Serikat kedalam kehiudpannya sehari-hari karena 

mereka hidup di Amerika Serikat.  

  5.1.2.4 Nilai Inti Kewirausahaan 

Nilai inti berikutnya adalah kewirausahaan yang diaplikasikan 

pada topik kewirausahaan. Pada topik ini, Amerika Serikat melalui 

@america ingin mengenalkan konsep kewirausahaan yang diterapkan 

di Amerika Serikat. Melalui topik ini, diharapkan Indonesia dapat 

mengembangkan dan meningkatkan wirausahanya. Seperti 

pernyataan dari John Y. Choi sebagai berikut: 

"... A developed country is a country that can maintain 

its economic stability by supporting entrepreneurs 

more growing. Because entrepreneurship is the 

private sector that can help the country's economy. 

The United States has implemented this and now we 

want to introduce it to Indonesia. Indonesia is a 

country that has many small and medium 

entrepreneurs, so we want to introduce 
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 Hasil wawancara dengan Chris Kanter, owner dan founder dari Global Enterpreneurship Program 

Indonesia (GEPI) pada 4 November 2016. 



 

75 
 

entrepreneurship that we profess to Indonesia in order 

to be great as we..”148 

Menurut John Y. Choi, berkembangnya kewirausahaan dapat 

menjaga kestabilan ekonomi sebuah negara. Hal ini dikarenakan 

wirausaha merupakan pihak swasta yang dapat membantu 

berputarnya roda perekonomian negara. Oleh sebab itu, Amerika 

Serikat sebagai negara yang telah menerapkan kewirausahaan di 

negaranya ingin mengenalkan hal tersebut kepada publik Indonesia 

melalui @america.  

Dengan melakukan branding kepada publik Indonesia 

mengenai kewirausahaan yang ada di Amerika Serikat, diharapkan 

dapat membantu Indonesia dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kewirausahaannya sehingga dapat membantu 

perekonomian Indonesia. 

5.1.2.5 Nilai Inti Inovasi Teknologi  

Nilai inti terakhir yang ingin disebarkan kepada publik 

Indonesia adalah inovasi teknologi. Dalam menyebarkannya, Amerika 

Serikat menggunakan topik sains dan teknologi. Melalui topik ini, 

Amerika Serikat ingin mengenalkan kepada publik Indonesia mengenai 

inovasi teknologi yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari dan 

kemajuan negaranya. Menurut John Y. Choi, sains dan teknologi 
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 Hasil wawancara dengan John. Y. Choi, Public Affairs Officer, Assistant Cultural Attache for 

@america pada 20 Desember 2016 
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merupakan satu kesatuan dalam perkembangannya di Amerika Serikat. 

Seperti apa yang dikatakannya sebagai berikut: 

"... The United States in science and technology is 

increasingly sophisticated and cutting edge. Our food 

production technologies based on advanced technology 

making it easy for us to develop and maintain food 

production. In addition, you can show directly to Indonesia 

is how we can make technology scientists to explore the 

boundaries. And the technology is available as @america 

facilities, already been tried? You can look at anything 

simply by typing the name of the place alone. Yes, it was a 

great achievement and we should introduce to Indonesia to 

increase their insight ... "149 

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Amerika Serikat 

melalui @america ingin memperkenalkan inovasi teknologi dalam 

bidang sains kepada publik Indonesia agar Indonesia mendapat 

pengetahuan baru mengenai hal tersebut. Amerika Serikat saat ini 

memiliki teknologi yang canggih serta perkembangan bidang sains 

yang terdepan. Di dalam @america sendiri, Amerika Serikat telah 

menyediakan fasilitas untuk mengeksplorasi batas-batas dimana 

fasilitas tersebut dapat digunakan oleh setiap publik Indonesia yang 

hadir ke @america. Menurut John Y. Choi, fasilitas tersebut 

merupakan sebuah bukti dari kecanggihan teknologi dan 

perkembangan bidang sains terdepan Amerika Serikat yang ingin 

dikenalkan kepada Indonesia.  
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Dengan demikian, adanya bukti nyata teknologi tersebut di 

@america sebagai startegi branding memperkenalkan teknologi 

Amerika Serikat, maka publik Indonesia akan mudah untuk 

mencobanya. Sehingga Indonesia akan semakin mudah untuk 

mengenal Amerika Serikat lebih jauh mengenai inovasi teknologi dan 

perkembangan sains.  

Gambar 5.4 Layar LED @america 

 

Sumber: Hasil penelitian lapangan penulis 

 

Gambar diatas merupakan bukti nyata bahwa fasilitas tersebut 

dapat menarik perhatian publik Indonesia dan dengan bebas publik 

Indonesia mengeksplor batas-batas menggunakan fasilitas tersebut. 

Seperti yang dinyatakan oleh Diar: 

“…iya abis coba layar itu, keren banget. Tadi saya coba 

ketik alamat rumah, eh bener keluar gambar rumah saya 

lengkap sama adek saya lagi main depan rumah. Teknologi 

yang mereka taruh di Indonesia aja secanggih ini, ngga 
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kebayang saya mbak teknologi yang mereka punya disana 

seperti apa. Pasti lebih keren dan canggih…”150 

Pernyataan diatas membuktikan branding yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat melalui @ameriac berhasil dalam hal memberikan 

ruang kepada kaum muda untuk mengenal Amerika Serikat lebih 

jauh. Diar yang datang ke @america dan mencoba fasiltas tersebut 

sangat mengapresiasi adanya fasilitas tersebut yang dapat 

membuatnya mengetahui kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh 

Amerika Serikat dan memberikan ilmu baru mengenai eksplorasi 

batas-batas melalui LED tersebut. 

Pada strategi ini, Amerika Serikat melalui @america 

melakukan branding kepada publik Indonesia melalui sembilan topik 

untuk menyebarkan lima nilai inti yang telah dirumuskan oleh 

Pemerintah Amerika Serikat sebagai pedoman berdiplomasi Amerika 

Serikat di Indonesia. 

5.1.3 Relationship Building 

Dimensi ini merupakan strategi sebuah negara membangun hubungan 

jangka panjang dengan menekankan pada individu-individu melalui program 

seperti beasiswa, pertukaran budaya, pelatihan, seminar, konferensi, 

membangun jaringan nyata dan virtual dan memberikan akses ke saluran 
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media.151 Dalam proses dimensi ini, mengharuskan diadakannya pertemuan 

secara langsung atau personal. Relationship Building merupakan bagaimana 

terjadinya hubungan timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah dengan 

tokoh-tokoh tersebut, mereka akan mendapatkan penjelasan mengenai image 

tentang negara tersebut.152  

Melalui dimensi ini, terlihat bahwa Amerika Serikat menunjukan 

keseriusan komitmen pemerintahannya untuk meningkatkan hubungan 

bilateral kedua negara, yaitu dengan mengadakan beberapa format program 

sebagaimana hal tersebut merupakan tujuan dari @america.153  

Dalam melakukan strategi ini, @america melakukan beberapa format 

program seperti seminar, pelatihan, gelar wicara, presentasi, diskusi panel, 

pertunjukan dan demonstrasi, lokakarya, konferensi video digital, pertemuan 

komunitas, nonton bareng dan pameran proyeksi gambar.154 Format program 

tersebut merupakan penerapan lanjutan dari topik, dimana format program 

dilakukan untuk menyampaikan topik yang mengandung nilai inti. Kemudian 

penulis pada strategi ini akan menganalisis format program tersebut ke dalam 

tujuh indikator dari Relationship Building. 
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5.1.3.1 Beasiswa  

Dalam hal beasiswa, @america bertugas untuk 

mempromosikan program beasiswa yang dibuat oleh Amerika Serikat 

kepada Indonesia seperti AMINEF dan USINDO. Untuk mendukung 

program beasiswa dari Amerika Serikat, @america membuka 

pelatihan khusus untuk membantu publik Indonesia dalam membuat 

essay yang menjadi syarat utama melamar beasiswa. Membahas lebih 

rinci mengenai pelatihan tersebut, akan penulis jelaskan pada indikator 

pelatihan. 

Pada program ini, terjalin interaksi antara pihak @america dan 

publik Indonesia. Adanya interaksi tersebut mewujudkan tujuan dari 

strategi Relationship Building . Selain itu, dengan adanya beasiswa 

yang dipromosikan oleh @america kepada publik Indonesia akan 

menghasilkan adanya hubungan jangka panjang. Hubungan jangka 

panjang yang dimaksud adalah publik Indonesia yang berhasil 

mendapatkan beasiswa akan pergi ke Amerika Serikat dan menetap 

hingga masa studi berakhir.   

5.1.3.2 Pertukaran Budaya 

Pusat Pendidikan dan Kebudayaan @america menggunakan 

pertukaran budaya untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan 

Indonesia dan mendapatkan timbal balik dengan mendatangkan tokoh-

tokoh. Pertukaran budaya yang dilakukan oleh @america biasanya 
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dilakukan dengan mengadakan pertunjukan dan demonstratsi 

mengenai budaya Amerika Serikat, mengadakan pameran dan 

melakukan diskusi untuk membahas budaya tersebut.  

Dalam mengadakan pertunjukan dan demonstrasi, @america 

mendatangkan tokoh-tokoh yang berpangalaman dalam bidang 

tersebut. Tokoh tersebut kemudian bertugas untuk menampilkan 

pertunjukan tersebut sesuai dengan budaya yang mereka anut di 

Amerika Serikat. Pada saat penulis melakukan observasi, penulis 

menilai bahwa pertukaran budaya merupakan strategi yang paling 

banyak dilakukan oleh @america setelah seminar. Hal ini 

dikarenakan, menurut John Y. Choi, menampilkan sebuah pertunjukan 

akan lebih mudah dilakukan oleh pihak @america dan diserap oleh 

publik Indonesia. Dikarenakan publik Indonesia akan melihat dan 

merasakannya secara langsung dengan penyampaian yang menarik. 

Selain itu, hubungan timbal balik antara tokoh dan publik Indonesia 

akan lebih mudah terlihat. Sebagaimana pernyataan dari John Y. Choi: 

"... Cultural exchange through art is very easily 

absorbed by the people of Indonesia. American band to 

come to Indonesia to introduce music from America, 

music is universal so everyone will like music. Then the 

Indonesian people come to watch. How is the response 

of the public to these figures will be seen immediately 

...”155 

                                                           
155

 Hasil wawancara dengan John. Y. Choi, Public Affairs Officer, Assistant Cultural Attache for 

@america pada 20 Desember 2016 



 

82 
 

Pada penelitian penulis, penulis melihat secara langsung 

bagaimana @america melakukan strateginya dalam menjalin 

hubungan jangka panjang dan hubungan timbal balik dengan publik 

Indonesia melalui pertunjukan budaya, yaitu penampilan dari Band 

asal New York Amerika Serikat, yaitu Trio-Avant Grade yang 

beraliran jazz. Trio-Avant Grade menampilkan pertunjukan music jazz, 

dimana jazz merupakan music yang dilahirkan sebagai wakil dan suara 

kebebasan masyarakat Amerika Serikat.156 Sebagai musik yang berasal 

dari Amerika Serikat, Trio-Avant Grade juga mengajak publik 

Indonesia untuk berkarya melalui musik sebagai ekspresi dalam 

berpendapat. 

Publik Indonesia sangat tertarik dengan adanya acara tersebut, 

hal ini dibuktikan dengan banyaknya publik yang hadir dan respon 

positif dari mereka. Salah satu publik yang penulis wawancarai adalah 

Irma, mahasiswa dari USIMA Bekasi. Irma datang ke @america 

bersama teman-teman satu kampusnya untuk menyaksikan penampilan 

dari Tri-Avant Grade. Menurut pengakuannya, Irma dan teman-

temannya hadir karena penasaran dengan musik jazz terlebih musik itu 

langsung ditampilkan dengan band yang langsung berasal dari 

Amerika Serikat. Pernyataan tersebut berisi demikian: 

“…saya Irma dari UNISMA Bekasi. Baru pertama kali 

datang kesini, ini sama teman-teman kampus. Kita 
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semua awalnya lihat di twitter ada acara ini. lalu kami 

datang, penasaran kalo musik jazz yang asli itu 

bagaimana. Sudah begitu yang bawain impor dari 

Amerika hahaha…”157 

Tidak hanya menampilkan musik jazz saja, Trio-Avant Grade 

juga melakukan diskusi dengan publik dan membebaskan kepada 

penonton untuk bertanya mengenai jazz. Sebagaimana pernyataan 

dari Eyol Maoz sebagai berikut: 

“…I and my friends came here to introducing jazz, the 

original music from U.S. We did peformances and  

sharing with all of the audiences, answer any question 

from them who want to know about jazz. So ya guys, if 

you want to know more about America, especially 

music you guys cand come here and enjoying every 

performances..”158 

 

Gambar 5.5 Pertunjukan Budaya dari Trio-Avant Grade 

 

Sumber: Hasil penelitian lapangan penulis 

 

                                                           
157

 Hasil wawancara dengan Irma, pengunjung (Mahasiswa UNISMA Bekasi) pada 5 November 2016 
158

 Hasil wawancara dengan Eyol Maoz (gitaris Trio-Avant Grade) pada 5 November 2016 
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Gambar diatas adalah pertunjukan budaya dari Trio-Avant 

Grade yang membawakan lagu beraliran jazz. 

Gambar 5.6 Pertunjukan Budaya dari Nan Jombang 

 

Sumber: Hasil penelitian lapangan penulis 

 

Gambar diatas adalah pertunjukan budaya dari Nan Jombang, 

yaitu kelompok tari tradisional asal Padang bernama SangHawa. 

Dalam acara ini, Nan Jombang tidak hanya menampilkan tarian asal 

Padang, tetapi juga berkolaborasi dengan kelompok tari modern asal 

Chicago.  

5.1.3.3 Pelatihan  

Pelatihan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di @america 

adalah dengan membuat sebuah komunitas yang bertujuan untuk 

mengajarkan berbahasa dan praktik bahasa Inggris. Sebelumnya 

penulis telah analisis pada dimensi Strategi Communications mengenai 



 

85 
 

branding Amerika Serikat melalui topik berbahasa dan praktik bahasa 

Inggris. Pada dimensi ini, penulis akan analisis mengenai hubungan 

timbal balik yang terjadi melalui pelatihan sebagai pengaplikasian dari 

topik berbahasa dan praktik bahasa Inggris. Selain itu, penulis juga 

akan menganalisis strategi ini dengan mendatangkan tokoh yang 

memang berkompeten dalam bidang tersebut. 

Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america memiliki klub 

belajar yang bernama Coffee Chats. Dalam klub tersebut, terdapat 

seorang tokoh yang berkompetensi terhadap bidang tersebut untuk 

mengajarkan bahasa Inggris kepada publik Indonesia yang ingin 

belajar bahasa Inggris. Kehadiran tokoh didalam komunitas tersebut 

sangat dibutuhkan oleh para anggota, hal ini dikarenakan adanya tokoh 

yang berkompeten membuat mereka lebih yakin dan percaya diri 

dalam belajar. Coffee Chats diadakan setiap hari Rabu pukul 19.00 dan 

anggotanya berasal dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah 

Silvy, seorang pegawai bank swasta di Jakarta. Didalam wawancara 

yang penulis lakukan, Silvy menyatakan bahwa Coffee Chats ini 

sangat membantunya belajar bahasa Inggris. Berikut pernyataan Silvy: 

“…saya pegawai bank swasta, sudah tua untuk 

mendaftar les bahasa Inggris, malu hehe. Jadi dengan 

adanya English Club ini yaitu Coffee Chats, saya 

sangat terbantu dalam belajar bahasa Inggris. Sesuai 

namanya ya kita belajar sambal ngopi dan sharing. 

Nyantai tapi serius. Selain itu tidak ada pungutan 

biaya, tiap bulan juga ada reportnya, bahkan kita ujian 
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dalam bentuk yang menarik. Pengajarnya juga tidak 

asal-asalan gitu…”159 

Berikut gambar yang memperlihatkan suasana Coffee 

Chats berlangsung: 

Gambar 5.7 Suasana Coffee Chats 

 

Sumber: Hasil penelitian lapangan penulis  

Selain melakukan pelatihan untuk berbahasa dan praktik 

bahasa Inggris. Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america juga 

menyediakan pelatihan untuk publik Indonesia yang ingin melanjutkan 

studinya ke Amerika Serikat. Terdapat sebuah ruangan yang khusus 

dibangun untuk memberikan pelatihan dari tokoh yang berasal dari 

Amerika Serikat kepada publik Indonesia. Pelatihan yang dilakukan 

adalah dengan memberikan ilmu untuk membuat essay, dimana essay 

                                                           
159

 Hasil wawancara dengan Silvy, anggota Coffee Chats (Pegawai Bank UOB Indonesia) pada 2 

November 2016 
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merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melamar 

beasiswa maupun sekolah di Amerika Serikat. Tidak hanya 

memberikan ilmu, guru juga membantu siswanya dalam mengerjakan, 

membuat dan mengoreksi essay yang dibuat hingga essay dikirimkan 

untuk melamar. Publik yang ingin berkonsultasi dan ingin 

mendapatkan pelaithan, diharuskan untuk datang ke @america untuk 

membuat perjanjian hari dan waktu kepada pengajar tersebut lalu 

datang pada hari dan waktu yang ditentukan. Pelatihan ini ada setiap 

hari dari pukul 08.00 hingga 21.00 (mengikuti jam operasional 

@america). Pelatihan tersebut diberi nama EduUSA. 

Gambar 5.8 EduUSA 

 

Sumber: twitter @america 

Gambar diatas adalah bentuk dari EduUSA yang diadakan oleh 

@america untuk memberikan pelatihan mengenai essay. 
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5.1.3.4 Seminar  

Seminar menjadi startegi @america yang paling banyak 

dilakukan untuk menjalin hubungan jangka panjang dan hubungan 

timbal balik. Melalui seminar, publik Indonesia dapat mengetahui 

sebuah isu dari pandangan Amerika Serikat, begitu pun sebaliknya. 

Amerika Serikat dapat memberikan pengajaran mengenai sebuah isu 

kepada publik Indonesia dengan mendatangkan para ahli. Seperti yang 

diungkapkan oleh Chris Kanter sebagai berikut: 

“…seminar atau presentasi dalam program @america 

itu paling banyak dilakukan. Karena kan memang ya 

mudah dilakukan dan diserap. Apalagi kalau isunya 

menarik dan kebanyakan menarik. Ditambah juga 

terkadang kita langsung mendatangkannya dari 

Amerika, jadi orang-orang makin senang lah datang ke 

seminar itu karena ada aktornya langsung. Selain itu 

juga narasumber kita selalu orang-orang yang memang 

kompeten dalam bidangnya, ngga sembaranganlah. 

Biar pesan dari seminar itu juga sampai dengan baik, 

sumbernya jelas…”160 

Mendatangkan langsung narasumber dari Amerika Serikat dan 

atau mendatangkan narasumber yang memang ahli dalam suatu bidang 

terkait isu dalam seminar, menjadikan strategi seminar dalam menjalin 

hubungan jangka panjang dan hubungan timbal balik antar kedua 

belah pihak terlaksanakan dengan baik. Pusat Kebudayaan dan 

Pendidikan @america setiap minggunya, bahkan hampir setiap hari, 

selalu mengadakan seminar yang diakhiri dengan diskusi dengan 

                                                           
160

 Hasil wawancara dengan Chris Kanter, owner dan founder dari Global Enterpreneurship Program 

Indonesia (GEPI) PADA 21 Desember 2016 
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pengunjung yang hadir. Hal ini langsung dirasakan oleh peneliti saat 

melakukan penelitian lapangan di @america.  

Tidak jarang @america juga menggunakan video streaming 

dengan narasumber yang berasal dari Amerika Serikat. Jarak tidak 

menjadi hambatan dalam melaksanakan seminar di @america, karena 

seminar tetap bisa dilakukan dengan narasumber yang berada di 

Amerika Serikat dengan menggunakan video streaming. Bahkan hal 

ini menjadi sorotan publik yang hadir, seperti yang dinyatakan oleh 

Ade Mahasiswa Universitas Paramdina yang hadir pada salah satu 

seminar di @america yang menggunakan video streaming: 

“…tadi abis ikut seminar yang climate change itu yang 

narasumbernya photographer dari Amerika Serikat. 

Menarik sih soalnya saya pribadi baru pertama kali 

ikut seminar pake live streaming gini, apalagi ini kan 

beda waktunya 12 jam. Dan yaaa dengan 

dihadirkannya narasumber tersebut pembahasan 

seminar ini semakin seru dan menarik. Jadi emang niat 

banget sih pihak @america dalam menyelenggarakan 

ini…”161  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161

 Hasil wawancara dengan Ade, pengunjung (Mahasiswa Universitas Paramadina) pada 5 November 

2016. 
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Gambar 5.9 Live Streaming dalam Seminar 

 

Sumber: Hasil penelitian lapangan penulis 

 

Seminar dilakukan untuk menjalin hubungan jangka panjang 

dan timbal balik, dimana melalui seminar di @america ini dapat 

membantu publik Indonesia mengetahui isu yang saat ini sedang 

terjadi dan sama-sama berdiskusi mengenai hal tersebut dengan para 

ahli agar masalah tidak semakin parah karena opini publik yang tidak 

berdasarkan fakta. Hal ini diungkapkan oleh John Y. Choi pada 

wawancara, yaitu Amerika Serikat berharap dengan dilaksanakannya 

seminar di @america membahas sebuah isu yang sedang hangat 

diperbincangkan dapat menjadi sarana yang baik bagi publik Indonesia 
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untuk mengetahui lebih jelas mengenai isu tersebut dan bersama-sama 

berdiskusi untuk berbagi pendapat dalam menyelesaikan konflik.162 

Seminar yang dilakukan oleh @america juga tidak jarang 

digunakan sebagai strategi Amerika Serikat dalam mengklarifikasi 

sebuah isu yang terjadi di Amerika Serikat dan mengubah persepsi 

publik Indonesia. Salah satu contohnya adalah seminar yang berjudul 

“A Conversation with the U.S Ambassador-at-Large for International 

Religious Freedom” dengan narasumber Bob Seiple, yaitu U.S 

Ambassador-at-Large Religious Freedom Kedutaan Besar Amerika 

Serikat di Indonesia. Dalam seminarnya, Bob Seiple mengatakan: 

“…President Barrack Obama build structures that 

freedom of religion, making a lot of program, issuing 

policies, speech over and over again about religious 

freedom. During the reign of Obama, there was a huge 

difference of religion. Religion life in America today is 

more peaceful…”163 

 Penyampaian bahwa saat ini Amerika Serikat memberikan 

kebebasan kepada masyarakatnya untuk beragama sangat jauh 

berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Melalui seminar ini, 

Amerika Serikat ingin mengumumkan bahwa saat ini Amerika 

Serikat sudah berbeda dan pemberitahuan tersebut langsung 

disampaikan oleh tokoh kepada publik Indonesia.  

                                                           
162

 Hasil wawancara dengan John Y. Choi, Public Affairs Officer, Assistant Cultural Attache for 

@america pada 21 Desember 2016 
163

 Hasil penelitian penulis dalam seminar “A Conversation with the U.S Ambassador-at-Large for 

International Religious Freedom” pada 28 Oktober 2016 
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Gambar 5.10 Bob Seiple dalam Seminar 

 

Sumber: Hasil penelitian lapangan penulis 

 

Seminar tidak hanya membahas mengenai isu politik saja, 

tetapi juga kesehatan seperti “Beat Dabetes!”, isu lingkungan seperti 

“Revealing the Artic: Adapting to Climate Change” dan lainnya. Hal 

ini membuktikan bahwa seminar yang dilaksanakan di @america 

membahas seluruh persoalan di dunia ini dan ingin menjadikan 

Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan berbagi isu dan berdiskusi 

dalam seminar.  

5.1.3.5 Konferensi  

Pada indikator ini, penulis tidak menemukan adanya konferensi 

yang dilakukan oleh Amerika Serikat di @america. Menurut Chris 

Kanter, rangkaian acara yang dilakukan oleh @america selalu 
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melibatkan publik di dalamnya.164 Sedangkan pengertian konferensi 

adalah sebuat pertemuan para ahli untuk membicarakan sebuah isu.165 

Chris Kanter menambahkan, konferensi yang dilakukan oleh 

@america adalah konferensi pers untuk menyampaikan dan 

mengkonfirmasi sebuah isu kepada publik.166 

5.1.3.6 Membangun Jaringan Nyata dan Virtual 

Dalam melaksanakan diplomasi publiknya, @america juga 

bertugas untuk membangun jaringan nyata dan virtual kepada pihak 

tertentu dan publik untuk mendapatkan keuntungan.167 Menurut Chris 

Kanter: 

“…@america memang dibangun untuk memberikan 

ruang bagi kaum mudah untuk mengenal Amerika 

Serikat lebih jauh. Namun disisi lain @america ingin 

memberikan ruang bagi kaum muda untuk berekspresi. 

Mereka bisa menggunakan @america kalau mau 

menyelenggarakan acara. Gratis tanpa baiaya, tapi 

acaranya yang mengandung unsur edukasi. Dengan 

begitu akan terjadi simbiosis mutualisme. Kaum muda 

punya venue untuk acaranya, @america tentunya 

mendapatkan keuntungan dengan kedatangan banyak 

pengunjung. Selain itu juga kan acara-acara di 

@america lalu ada yang hadir juga bentuk dari 

membangun jaringan nyata. Orang datang, lalu jadi 

tahu mengenai @america....”168 

Hubungan nyata yang dilakukan oleh @america adalah 

dengan membangun hubungan dengan pihak luar, seperti 

                                                           
164

 Hasil wawancara dengan Chris Kanter, owner dan founder dari Global Enterpreneurship Program 

Indonesia (GEPI) pada 21 Desember 2016 
165

 Ibid. 
166

 Ibid. 
167

 Ibid. 
168

 Ibid. 
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menyediakan tempat untuk pelaksanaan acara yang ingin dilakukan 

oleh sekolah, universitas, lembaga, dan lain-lain. Dengan adanya 

penyelenggaraan acara tersebut maka @america akan banyak 

dikunjungi oleh publik Indonesia. Kedatangan tersebut tentunya akan 

memberikan dampak positif, yaitu keberadaan @america akan 

semakin tersebar luar ke publik Indonesia. Selain itu, kehadiran 

publik Indonesia dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh 

@america pun termasuk dalam membangun jaringan nyata. Hal ini 

dikarenakan terbangunnya jaringan nyata dengan adanya interaksi 

secara langsung antar kedua belah pihak. 

Salah satu acara yang mengakibatkan terjadinya hubungan 

jaringan nyata adalah seminar yang diadakan oleh Universitas 

Indonesia yang berjudul  “Revealing the Artic: Adapting to Climate 

Change”. Seminar tersebut memiliki narasumber Guru Besar 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yaitu Prof (Em) 

Emil Salim, Former State Minister on Population and Environment, 

yaitu Kerry Koepping, American award-winning Arctic photographer 

and researcher, yaitu Lars Mollar dan NIRAS Environmental Advice, 

yaitu Siti Adiprigandari Adiwoso. Dalam seminar ini, @america 

membangun jaringan nyata dengan Universitas Indonesia dengan 

melakukan kerjasama untuk menjadi partner dalam 

menyelenggarakan acara. Hal ini dibuktikan dengan Adeline: 



 

95 
 

“…kita sudah menjalin kerjasama dengan @america 

dari tahun 2012, ini sudah acara kesekian kita bikin 

acara disini. Sangat mudah untuk bekerjasama dengan 

@america. Selain itu juga tempatnya di mall dan 

strategis untuk mendapatkan banyak pengunjung…”169 

Strategi membangun jaringan nyata ini dilakukan oleh 

@america dengan memberi kesempatan bagi publik Indonesia untuk 

menyelenggarakan acara di @america. Selain itu, kehadiran publik di 

setiap acara yang dilaksanakan oleh @america juga masuk kedalam 

membangun jaringan nyata. Dimana dalam pelaksanaannya 

terkandung keuntungan yang didapatkan oleh @america yaitu 

meningkatnya publik yang berkunjung. Dengan kunjungan tersebut 

maka @america akan semakin dikenal oleh publik Indonesia dan 

dengan mudah melakukan diplomasi publik Amerika Serikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11 Penonton @america 

                                                           
169

 Hasil wawancara dengan Adeline, penyelenggara acara (Mahasiswa FEB UI) pada 5 November 

2016 
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\ 

Sumber: Hasil penelitian pengunjung 

  

Strategi membangun jaringan virtual juga dilakukan oleh 

pihak @america dengan menyiarkan setiap acara  yang sedang 

berlangsung di live streaming website resmi @america yaitu 

http://www.atamerica.or.id/video. Sehingga publik yang tidak dapat 

menghadiri acara tersebut secara langsung di @america bisa 

menyaksikannya melalui live streaming. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan kesempatan kepada publik Indonesia yang berada di luar 

Jakarta dana tau berhalangan hadir ke @america secara langsung. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chris Kanter sebagai berikut: 

“…membangun jaringan virtual juga dilakukan oleh 

@america melalui live streaming di website resmi 

@america. Acara ditayangkan full dari mulai hingga 

sesi terakhir tanya jawab. Bagi penonton yang 

melakukan live streaming ingin melakukan tanya jawab 

bisa langsung menanyakannya via twitter. Mencari 
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ilmu melalui @america sangat praktis dan 

menyenangkan…”170 

Membangun jaringan tidak hanya dilakukan secara nyata di 

@america, tetapi juga di dunia virtual seperti media sosial. Media 

sosial yang digunakan oleh @america adalah live streaming untuk 

menyiarkan acara yang berlangsung secara utuh seperti penayangan 

di tv dan twitter yang dilakukan dengan mem-posting foto dan 

beberapa tweet mengenai isi dari acara tersebut. Berikut adalah 

gambar dari website @america yang berisi live streaming channel 

@america, dimana melalui hal tersebut publik Indonesia dapat tetap 

menonton acara yang sedang berlangsung di @america melalui 

siaran. Gambar berikutnya adalah gambar dari twitter @america, 

dimana melalui twitter pula publik Indonesia dapat mengetahui apa 

yang sedang terjadi di @america. 
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 Hasil wawancara dengan Chris Kanter, owner dan founder dari Global Enterpreneurship Program 

Indonesia (GEPI) pada 21 Desember 2016 
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Gambar 5.12 Live Streaming Channel @america 

 

Sumber: website resmi @america 

   Gambar 5.13 Twitter @america 

 

Sumber: twitter resmi @america 
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Dua gambar diatas merupakan media sosial yang digunakan 

oleh @america dalam melaksanakan membangun jaringan virtual. 

5.1.3.7 Memberikan Akses ke Saluran Media 

Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america memberikan 

akses terhadap saluran media yang ingin meliput setiap acara dan 

kegaiatan yang ada di @america. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara penulis dengan Dita reporter dari Indosiar sebagai berikut: 

“…ada MoU antara Indosiar dengan @america. 

Indosiar diberikan kebebasan oleh @america untuk 

meliput seluruh kegiatan yang ada di @america. 

Tinggal kita pilih saja sih mau meliput apa, tergantung 

kita lagi butuh berita yang seperti apa. Tapi yang pasti, 

setiap ada acara di @america, kita selalu dikirimi 

undangan dari sini resmi pakai surat…”171 

 Tidak hanya melalui live streaming @america, media juga 

dapat membantu @america dalam menyiarkan acara dan kegiatan 

yang dilaksanakan di @america. Pemberian akses terhadap media juga 

dilakukan oleh @america untuk membantu @america dalam menjalin 

hubungan jangka panjang dan timbal balik dengan publik Indonesia. 

Selain itu, pemberian akses terhadap media juga dilakukan sebagai 

bentuk komitmen peningkatan hubungan bilateral Amerika Serikat 

dengan Indonesia. Bahwasannya hubungan bilateral juga bisa 

dilakukan dengan pihak lain selain negara.  
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 Hasil wawancara dengan Dita, reporter Indosiar pada 28 Oktober 2016 
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 Dengan adanya MoU antara @america dengan semua media di 

Indonesia, menunjukkan bahwa Amerika Serikat membangun 

kerjasama dengan media di Indonesia. Dimana hal tersebut merupakan 

salah satu bentuk dari tujuan dari dibukanya @america di Indonesia 

sebagai sarana diplomasi publik Amerika Serikat.  

 Adanya pemberian akses terhadap media juga memberikan 

kemudahan bagi media untuk mendapatkan berita dan bagi Amerika 

Serikat untuk menyebarkan berita yang langsung diberikan oleh para 

ahli dan tokoh yang berkompeten dalam bidang tersebut. Seperti yang 

diungkapkan oleh Mark Leonard pada dimensi ini, yaitu untuk 

mencapai tujuan diplomasi publik melalui dimensi ini sebuah negara 

harus melakukan hubungan jangka panjang dan timbal balik yang 

ditekankan kepada individu-individu melalui tokoh-tokoh. 

Gambar 5.14 Wawancara Bob Seiple dengan Media 

 

Sumber: Hasil penelitian lapangan penulis 
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 Pada strategi ini, Amerika Serikat melalui @america 

melakukan berbagai format program. Format program kemudian 

penulis analisis menggunakan variabel dan indikator dari Relationship 

Building. Hanya enam dari tujuh indikator yang digunakan oleh 

@america dalam menjalin hubungan jangka panjang dan timbal balik 

dengan publik Indonesia, yaitu beasiswa, pertukaraan budaya, 

pelatihan, seminar, membangun jaringan nyata dan virtual dan 

memberikan akses terhadap media. Pemerintah Amerika Serikat tidak 

menggunakan konferensi untuk melakukan strategi ini.  

 Dalam pelaksanaannya, untuk mendukung keenam indikator 

tersebut maka terdapat beberapa format program seperti seminar, 

pelatihan, gelar wicara, presentasi, diskusi panel, pertunjukan dan 

demonstrasi dan pertemuan komunitas. Dengan adanya format 

program tersebut maka strategi Amerika Serikat untuk membangun 

hubungan jangka panjang dan timbal balik dengan Indonesia melalui 

@america telah terlaksanakan. 

5.2 Pusat Kebudayaan 

 Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america dibawah kendali Pemerintah 

Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menjadi tempat 

dimana publik Indonesia akan mengetahu Amerika Serikat lebih luas mengenai 
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segala aspek. Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america melalui bahasa, 

pendidikan dan pertukaran menjalankan tugasnya sebagai Pusat Kebudayaan.  

 5.2.1 Bahasa 

 Menggunakan bahasa Inggris dalam setiap kegaiatan yang dilakukan 

di @america. Selain itu, pengajaran bahasa Inggris kepada publik Indonesia 

juga dilakukan oleh @america melalui English Club, Coffee Chats yang 

sudah penulis jelaskan sebelumnya pada konsep Diplomasi Publik. 

 5.2.2 Pendidikan 

 Mempromosikan sistem pendidikan dan mensosialisasikan program 

beasiswa yang dimiliki oleh Amerika Serikat kepada publik Indonesia juga 

dilakukan oleh @america sebagai salah satu nilai inti @america dalam 

menjalankan diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia. 

Mensosialisasikan program beasiswa dan membantu publik Indonesia yang 

ingin melanjutkan studi di Amerika Serikat dengan memberikan pelatihan 

membuat essay untuk melamar beasiswa ke Universitas yang diinginkan. 

Selain itu, @america juga mempromosikan sistem pendidikan yang ada di 

Amerika Serikat dengan tujuan agar publik Indonesia termotivasi untuk 

menjadi seperti masyarakat Amerika Serikat dan berkeinginan untuk 

melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. 

 5.2.3 Pertukaran 

 Pertukaran budaya yang ada di @america merupakan kegiatan yang 

tergolong sering dilakukan. Hal ini dikarenakan menurut Matt McGowan, 
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pertukaran budaya yang dikemas melalui pertunjukan akan lebih mudah 

diterima karena merupakan kegiatan yang menyenangkan. Tidak hanya 

menampilkan budaya dari Amerika Serikat, @america juga menampilkan 

budaya dari Indonesia bahkan sering dipertunjukan kolaborasi budaya antar 

negara. 
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BAB VI 

 PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari analisis terkait bagaimana strategi yang dilakukan Amerika 

Serikat dalam melakukan diplomasi publik di Indonesia melalui @america adalah 

Amerika Serikat menggunakan tiga strategi yaitu News Management, Strategic 

Communications dan Relationship Building.   

Pusat Kebudayaan dan Pendidikan @america tidak melakukan News 

Management pada pers domestic, hal ini dikarenakan @america terletak di Indonesia, 

seluruh berita dan isu yang ada di Amerika Serikat diserahkan kepada lima audiences 

yang ada di Indonesia. Amerika Serikat dalam strategi ini menggunakan outreach 

foreign pers, yaitu penyebaran isu kepada lima audiences yakni wartawan, warga 

lokal Amerika Serikat di Indonesia, warga lokal Indonesia, enemy dan pasukan. 

Namun Amerika Serikat melalui @america hanya menyebarkannya kepada tiga 

audiences tersebut yakni wartawan, warga lokal Amerika Serikat di Indonesia dan 

warga Indonesia. Penyebaran berita tersebut kemudian disebarkan oleh Kedutaan 

Besar Amerika Serikat di Indonesia melalui @america. Strategic Communications 

yang dilakukan oleh @america lebih mengarah kepada branding. Tidak adanya 

campaign untuk mendukung kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat di 

@america dikarenakan @america dibangun untuk kepentingan publik. Hal ini 

dikarenakan campaign merupakan sebuah kegiatan yang mengarah pada politik, 

sedangkan @america tidak dibangun untuk kepentingan politik namun kepentingan 
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publik. Branding yang dilakukan adalah dengan menyebarkan nilai inti yang 

terkandung dalam sembilan topik dan diterapkan dalam beberapa format program. 

Branding dilakukan oleh @america untuk memporomosikan Amerika Serikat dan 

mendekatkan publik Indonesia dengan Amerika Serikat sehingga hubungan antar 

keduanya semakin erat. Strategi terakhir yaitu Relationship Building, Amerika 

Serikat menjadi wadah bagi Amerika Serikat untuk mempromosikan beasiswa, 

tempat publik menampilkan dan mengenalkan budayanya, tempat publik belajar 

bahasa Inggris dan mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa atau studi di 

Amerika Serikat, tempat menyelenggarakan seminar, membantu Amerika Serikat 

membangun jaringan nyata dan virtual dengan publik Indonesia, lebih dekat dengan 

media di Indonesia. Akan tetapi, indikator konferensi tidak dilakukan oleh @america. 

Rangkaian kegiatan tersebut mengandung format program yang dibentuk oleh 

Amerika Serikat sebagai penerapan lanjutan dari nilai inti dan topik. Dengan adanya 

format program tersebut maka tujuan Amerika Serikat dalam menjalin hubungan 

jangka panjang dan timbal balik dengan publik Indonesia dapat tercapai. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis merekomendasikan beberapa sara 

sebagai berikut: 

1. Pusat Kebudayaan dan Pendidikan dapat menjadi sebuah sarana untuk 

membantu negara dalam menjalankan diplomasi publiknya dengan negara 

lain. Hal ini dikarenakan Pusat Kebudayaan dan Pendidikan saat ini dapat 

diterima dengan mudah oleh masyarakat, seperti @america. Sehingga 
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kedepannya Indonesia dapat menggunakan Pusat Kebudayaan dan 

Pendidikan untuk menjalankan diplomasi publiknya di luar negeri. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap adanya kesinambungan 

penelitian, seperti penelitian terkait motif dan kepentingan Amerika 

Serikat dalam melakukan diplomasi publik di Indonesia melalui 

@america. Dimana @america merupakan satu-satunya negara di dunia 

yang di dirikan @america oleh Amerika Serikat. 
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