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BAB V 

IMPLEMENTASI DIPLOMASI PUBLIKAMERIKA SERIKAT KE CINA 

MELALUI OLAHRAGA BASKET PADA TAHUN 2009-2014 

Pada bab sebelumnya penulis telah memberikan sekilas gambaran 

mengenai diplomasi publik AS, baik mengenai program dan sejarahnya, terutama 

yang menggunakan olahraga sebagai instrumen diplomasi nya. Selain 

memebrikan infomrasi mengenai diplomasi publik AS, penulis juga memberikan 

gambaran singkat mengenai hubungan AS dan Cina. 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai implementasi diplomasi 

publik AS melalui olahraga  ke Cina pada pemerintahan Obama, tahun 2009-

2014. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi tersebut penulis akan 

menggunakan variabel news management, strategic communication, dan 

relationship building. Selanjutnya penulis akan memberikan fakta dan data terkait 

untuk dianalisa menggunakan bantuan variabel tersebut. 

Diplomasi publik AS yang menjadi fokus untuk dbahas pada bab ini 

adalah program SportsUnitedyang dijalankan oleh ECA. SportsUnited sendiri 

merupakan program diplomasi publik AS yang menggunakan olahraga sebagai 

instrumennya. Seperti dijelaskan pada sub bab sebelumnya, jika inisiatif untuk 

menggunakan olahraga sebagai instrumen diplomasi publik AS mulai muncul 

pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya International Sport Programming 

Initiatives 2002. International Sport Programming 2002 menggunakan olahraga 

untuk membantu kaum muda di seluruh dunia untuk mengembangkan 

kemampuan kepemimpinan, meraih sukses dalam bidang akademik, menjunjung 

toleransi, dan menghargai perbedaan.AS melihat ini sebagai alat baru dalam 
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kebijakan luar negerinya, karena olahraga dianggap dapat merangkul semua 

golongan dalam masyarakat. 

ECA dalam menjalankan tugasnya pada diplomasi publik AS bekerja 

sama dengan aktor-aktor terkait untuk meningkatkan kinerjanya baik ketika di 

luar negeri ataupun dalam negeri. ECA bekerja sama dengan atlit, seniman, 

musisi, dan juga perusahaan non-profit untuk menunjang kinerjanya. Fokus pada 

penelitian ini adalah olahraga basket. ECA melalui Department of State bekerja 

sama dengan NBA dan WNBA untuk menggunakan pemainnya sebagai duta, 

untuk melakukan rangkaian kegiatan diplomasi publik AS baik ke luar ataupun 

dalam negeri. 

Olahraga basket menjadi salah satu pilihan olahraga yang dipilih oleh AS 

untuk menjadi instrumen diplomasi publik ke Cina. Olahraga basket dipilih 

karena mudah dimainkan, dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat, 

olahraga tim sehingga mengandalkan kerjasama dan dapat memupuk interaksi 

antar pelaku di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari diplomasi 

publik AS yang ingin menyampaikan nilai-nilai AS, seperti sikap saling 

pengertian, toleransi, dan sikap saling menghormati. 

Olahraga basket di Cina merupakan salah satu olahraga yang cukup 

dikenal, populer di Cina. Olahraga basket di Cina mempunyai sejarah seperti 

dijelaskan pada bab sebelumnya, NBA pun memberikan kontribusi positif untuk 

perkembangan kepopuleran olahraga basket di Cina. Walaupun ketika NBA mulai 

masuk dan dikenal di Cina, NBA berjalan atas inisiatif sendiri dan bukan atas 

nama pemerintahan AS. Namun dengan dikenalnya basket di Cina melalui NBA, 

warga Cina mengenal jika AS merupakan negara dimana olahraga basket berasal, 
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dan mendorong keingintahuan warga Cina untuk mengetahui sekilas tentang AS. 

NBA mulai bekerja sama dengan CCTV untuk menayangkan pertandingan NBA. 

NBA pun melakukan NBA Global Games di beberapa negara, salah satunya di 

Cina. 

Pada masa Pemerintahan Presiden Obama, pivot area dari AS bergeser 

dari Kawasan Timur Tengah ke Kawasan Asia Timur, dan Asia Tenggara. Pada 

Kawasan Asia Timur, khususnya ke Cina, Obama berusaha menjalin hubungan 

yang stabil seperti yang dilakukan oleh presiden di era sebelumnya. AS menilai 

jika Cina merupakan suatu kekuatan baru, dengan ekonomi dan militernya, 

sehingga dalam kebijakannya, AS menilai jika perlu melakukan kerjasama, dan 

membangun hubungan bilateral yang baik untuk membangun keseimbangan 

kawasan.160Pada masa pemerintahan Obama pula terjadi dialog strategis dengan 

Cina yang dapat menggiring ke hubungan bilateral yang berkesinambungan 

bertajuk “Strategic and Economic Dialogue (S&ED) U.S. - China”. Tidak hanya 

pada ranah eksekutif kesepakatan terjadi, namun pada ranah publik pun terjadi 

kesepakatan untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat AS dan Cina yaitu 

U.S-China CPE. CPE dan SportsUnited berjalan beriringan, serta menggunakan 

olahraga basket yang menjadi salah satu fitur program yang dijalankan. Olahraga 

basket dan NBA yang mulai dikenal di Cina mengambil peran penting dalam 

masuknya kurikulum olahraga basket pada sekolah-sekolah di Cina sebagai hasil 

kerja sama dengan Kementrian Pendidikan Cina pada tahun 2014. 

                                                             
160China Is at the Heart of Clinton,s First Trip, dalam http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/02/14/AR2009021401382.html, diakses pada 7 Februari 2017 
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Variabel-variabel berikut ini akan membantu penulis untuk menganalisa 

bagaimana diplomasi publik AS dengan olahraga basket dijalankan di Cina pada 

tahun 2009-2014. 

5.1 News Management 

Dimensi pertama dalam penerapan diplomasi publik adalah news 

management atau manajemen berita, bagaimana manajemen komunikasi 

terhadap isu-isu harian, menunjukkan peningkatan kebutuhan untuk 

menselaraskan komunikasi dengan diplomasi tradisional. Diplomasi publik 

mencoba untuk mendukung diplomasi tradisional dengan menargetkan 

kelompok non-pemerintah, serta dari kelompok pemerintah baik dari 

kalangan elit ataupun masyarakat umum.161Komunikasi yang disampaikan 

sudah seharusnya dijelajah dari berbagai sudut aktifitas mereka, dan 

merencanakan strategi diplomasi publik untuk semua isu utama yang 

menghadapi mereka. 

News management berkaitan dengan pengelolaan berita atau isu 

yang dipublikasikan setiap harinya. Pada penerapan dimensi ini terbilang 

cukup sulit, karena harus memisahkan berita berbeda untuk kelompok yang 

berbeda pula, baik bagi warga domestik ataupun masyarakat luar 

negeri. 162 Media berita domestik bisa membuat suatu informasi menjadi 

positif bagi konsumsi domestik, namun untuk masyarakat luar negeri, suatu 

informasi harus dilihat dari berbagai sisi sebelum diolah dan dipublikasikan 

untuk menghindari mispersepsi informasi, dan maksud yang ingin 

disampaikan. Dari hal tersebut dapat menjelaskan bagaimana aktor-aktor 
                                                             
161Ibid, hal. 12 
162Ibid 
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negara dalam negeri berperan untuk melihat informasi dari berbagai sisi 

untuk selanjutnya membuat strategi dalam menginformasikan isu-isu utama 

mengenai negaranya baik untuk konsumsi domestik ataupun dunia luar.163 

Selain penjelasan mengenai isu utama dengan rinci, aktor-aktor negara perlu 

bekerja sama dengan masyarakat luar negeri, baik masyarakat itu sendiri 

dan media luar negeri, dengan harapan informasi yang disampaikan bisa 

satu kesepahaman dan tidak terjadi miskomunikasi. Pemerintah dalam 

negeri juga harus memperbarui pemberitaan isu utama mereka untuk 

memberikan akses berita terbaru mengenai isu tersebut. 

Upaya yang dilakukan AS pada dimensi ini adalah 

mempublikasikan berita tentang program dan olahraga basket AS ke Cina 

melalui media, baik online dan cetak, dan dilakukan secara terus menerus, 1 

hari sekali dalam seminggu. Media online yang digunakan pun beraneka 

ragam, seperti website, twitter, facebook, hingga instagram. Untuk media 

cetak yang digunakan dapat berupa koran cetakan, baik dalam ataupun luar 

negeri. 

Media online menjadi sarana pendukung yang paling sering 

digunakan, dan dinilai oleh penulis efektif. Media online menjadi sarana 

yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat, apalagi pada era digital 

sepert saat ini. Program SportsUnited AS berfokus pada kaum muda, dan 

media online seperti tidak terlepas dari kehidupan kaum muda saat ini. 

SportsUnited sendiri memiliki beberapa media yang digunakan untuk 

penyampaian segala informasi yang berkaitan di dalamnya, seperti website 

                                                             
163Ibid  
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resmi, twitter, facebook, dan instagram. Informasi yang ada pada media 

tersebut berisi mulai dari sekilas info mengenai program SportsUnited, 

program pertukaran yang terjadi, dan pendaftaran program pertukaran bagi 

warga AS serta masyarakat luar negeri. Kemudahan untuk mendapatkan 

informasi akan memberikan peran penting untuk proses pengenalan dna 

pengtahuan atas program SportsUnited. Dengan informasi yang selalu dan 

terus di perbarui dari program tersebut dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai proses dan hasil dari program tersebut. 

Website resmi ECA, khusunya pada SportsUnited merupakan cara 

bagi pemerintah AS untuk menginformasikan segala hal yang berkaitan 

sport diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah AS. Di dalam website 

terdapat info mengenai informasi olahraga apa saja yang menjadi alat 

diplomasi AS, fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam ECA, misi dari ECA, 

dan juga facsheet tentang jangkaun program SportsUnited. Selain itu di 

dalam website juga terdapat informasi mengenai tawaran pertukaran, baik 

bagi warga domestik AS dan juga warga luar negeri. Hal ini jelas membantu 

calon partisipan untuk mengetahui kapan program SportsUnited akan 

dijalankan. Sehingga website resmi ini merupakan hal yang berguna dan 

penting dalam menghubungkan pemerintah AS dengan masyarakat baik di 

dalam maupun luar negeri terkait program SportsUnited. 

Pada website resmi ECA terdapat berita mengenai diplomasi publik 

AS yang dilakukan ke Cina melalui olahraga basket. Hal ini terkait 

kunjungan Brown dan Raymond, serta Dr.Clark dan Dr.Woodson-Smith, 

yang akan penulis jelaskan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya. Berita 
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yang terdapat pada website resmi ECA terkait kunjungan tersebut antara 

lain, kegiatan yang dilakukan, serta tujuan dilakukannya kegiatan tersebut. 

Gambar 3.Website Resmi ECA 

 

Sumber : https://eca.state.gov/programs-initiatives/sports-diplomacy 

Gambar 4. Laman Website ECA, Kunjungan Brown dan Raymod ke Cina 

 
Sumber : https://eca.state.gov/gallery/envoys-tamika-raymond-and-kiesha-brown-
travel-china 
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Gambar 5. Laman Website ECA, Kunjungan Dr.Clark dan Dr.Woodson-Smith 

 
Sumber : https://eca.state.gov/story/first-sports-envoys-disabilities-travel-china-
advance-disability-rights-and-inclusion 

Selain dari dari website resmi ECA (eca.state.gov), pemerintah AS 

melalui Department of State juga menginformasikan mengenai program 

pertukaran khususnya pada olahraga, dan secara keseluruhan progam yang 

ada pada ECA melalui twitter. Twitter memiliki informasi yang sama update 

dengan wesite resmi, dan juga pada facebook. Hal ini dikarenakan pada 

lama resmi website juga terdapat tautan untuk menuju ke twitter dan juga 

facebook. Twitter SportsUnited(@SportsDiplomacy) menyampaikan secara 

keseluruhan mengenai program diplomasi olahraga yang dilakukan oleh 

pemerintah AS. Karena tidak hanya olahraga basket yang menjadi instrumen 

pada progran SportsUnited, sehingga timeline di twitter mengikuti kejadian 

atau kegiatan yang paling baru. Namun informasi mengenai upaya 

diplomasi publik AS ini selalu update seiring dengan event yang terjadi. 

Pada media twitter SportsUnited sendiri tidak ada kicauan khusus mengenai 

program diplomasi ke Cina pada tahun 2009-2014. Pada laman twitter 



 

88 

 

hanya terdapat beberapa kicauan terkait diplomasi basket AS ke Cina. Yang 

pertama ketika Universitas Georgetown berkunjung ke Cina, dan kicauan 

yang lain hanya pada ranah program untuk mendukung kaum disabilitas. 

Dukungan mengenai disabilitas yang nantinya akan ada kunjungan dari Dr. 

Becky Clark. 

Gambar 6. Laman Twitter SportsUnited (@SportsDiplomacy) 

 

Sumber : https://twitter.com/SportsDiplomacy 

Gambar 7. Laman Status Twitter SportsUnited 

 
Sumber : 

https://twitter.com/SportsDiplomacy/status/103833353786101761 
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Gambar 8. Laman Status Twitter SportsUnited 

 
Sumber :https://twitter.com/SportsDiplomacy/status/403517033083846656 

Media sosial lain yang digunakan adalah yang digunakan adalah 

facebook. Program SportsUnited ECA memilik laman facebook dengan 

nama SportsUnited – U.S. Department of State. Pada laman facebook ini 

diberitakan mengenai diplomasi olahraga yang dilakukan oleh AS. Untuk 

program AS yang dijalankan SportsUnited yang dilakukan ke Cina pada 

tahun 2009-2014 terdapat postingan mengenai kegiatan yang dilakukan ke 

Cina, antara lain kunjungan yang dilakukan oleh Kiesha Brown dan Tamika 

Raymond serta Dr.Clark dan Dr.Woodson-Smith. Pada laman facebook ini 

ditampilkan foto-foto selama kegiatan berlangsung. 
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Gambar 9. Laman Facebook SportsUnited 

 
Sumber : https://www.facebook.com/SportsDiplomacyDivision/ 

 
 

Gambar 10. Laman Facebook Kunjungan Brown dan Raymond ke 
Cina 

 
Sumber: 

https://www.facebook.com/pg/SportsDiplomacyDivision/posts/?ref=page_internal 
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Gambar 11. Laman Facebook Kunjungan Dr. Clark dan 
Dr.Woodson-Smith 

 
Sumber: 

https://www.facebook.com/pg/SportsDiplomacyDivision/posts/?ref=page_internal 

Media sosial lain yang digunakan oleh SportsUnited adalah 

instagram (@sportsdiplomacy), sama dengan media sosial yang lain, 

instagram juga memberikan informasi mengenai diplomasi olahraga yang 

dilakukan oleh AS. Namun instagram hanya memberikan informasi sebatas 

gambar saja. Pada implementasi diplomasi publik AS ke Cina pada tahun 

2009-2014, penulis tidak menemukan adanya postingan di laman instagram 

SportsUnited yang berkaitan dengan kajian penulis.Hal ini dikarenakan 

laman instagram dari SportsUnited baru aktif pada akhir tahun 2014. 
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Gambar 12. Laman Instagram SportsUnited (@sportsdiplomacy) 

 
Sumber : https://www.instagram.com/sportsdiplomacy/ 

Selain publikasi, langkah lain yang dilakukan AS adalah bekerja 

sama dengan media asing, khususnya media di Cina untuk membantu 

keefektifan penyampaian dan penyebaran berita, serta menghindari 

mispersepsi media. Kerjasama yang dilakukan oleh AS tidak dilakukan 

langsung oleh pemerintah AS, namun dilakukan oleh NBA. NBA sebagai 

mitra diplomasi AS. NBA juga membantu upaya untuk mensukseskan 

diplomasi publik menggunakan olahraga basket sebagai instrumennya. 

Secara tidak langsung NBA juga membantu penyebaran nilai-nilai AS.NBA 

sendiri sudah dikenal sejak lama di Cina setelah NBA melakukan kontrak 

dengan CCTV sejak tahun 1986. 164  NBA dan CCTV memperpanjang 

kontrak kerjasamanya, terutama untuk penyiaran pertandingan NBA. 165 

Secara tidak langsung kerjasama yang terjadi antara NBA dan CCTV, yang 

                                                             
164Haozhou Pu,From “Ping-pong Diplomacy To Hoop Diplomacy”: Yao Ming, Globalization, 
And The Cultural Politics Of U.S-Cina Relations,2012, hal. 51 
165NBA, CCtv to Expand Partnership, dalam 
http://www.beijing.gov.cn/beijinginformation/beijingnewsupdate/t1247154.htm, diakses 
pada tanggal 13 Mei 2017 
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dimana keduanya merupakan aktor non-negara dapat membuka jalan untuk 

upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh AS ke Cina. Siaran NBA di 

Cina memberikan gambaran bagaimana AS dan juga menambah 

pengetahuan warga Cina terhadap atlit-atlit basket, sehingga jika ECA 

mengirimkan atlir basket sebagai duta diplomasi, AS dapat menarik 

perhatian dari warga Cina itu sendiri. 

Gambar 13. NBA dan CCTV 

 
Sumber :http://www.chinadaily.com.cn/sports/2012-11/21/content_15946968.htm 

Pada variabel news management, implementasi diplomasi publik 

AS ke Cina melalui olahraga basket pada tahun 2009-2014 lebih sering 

dilakukan melalui website resmi ECA dan juga laman facebook 

SportsUnited. Penyampaian beritanya pun hanya terfokus pada waktu 

kegiatan tersebut berlangsung saja, publikasi hanya dilakukan satu kali 

selama kegiatan berlangsung. Tidak ada berita atau informasi lanjutan 

mengenai apa hasil yang didapat dari kegiatan program tersebut. Untuk 

laman twitter, meskipun sudah aktif mulai tahun 2011, namun penulis tidak 

dapat menemukan berita terkait penelitian penulis. Penulis hanya 

menemukan beberapa tweet terkait diplomasi publik AS ke Cina, namun 

tidak disebutkan secara spesifik dengan menggunakan olahraga basket, 
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meskipun nyatanya kegiatan yang disebutkan tersebut menggunakan 

olahraga basket. Meskipun penyampaian berita hanya terfokus pada saat 

ketika kegiatan berlangsung ini, namun hal ini telah menunjukkan usaha 

dari pemerintah AS untuk tetap eksis dalam publikasi diplomasi publiknya 

di tengah masyarakat dalam bentuk virtual. Publikasi ini juga dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat dunia mengenai diplomasi publik 

yang dilakukan oleh AS ke Cina. 

Kerjasama yang dilakukan oleh NBA dan CCTV dalam variabel ini 

juga merupakan wujud nyata untuk menghindari mispersepsi komunikasi. 

Selain itu, kerjasama dengan CCTV yang merupakan salah satu media 

nasional Cina secara tidak langsung dapat membantu penyebaran nilai-nilai 

AS di masa mendatang. Perlu diingat jika kerjasama antara NBA dan CCTV 

sudah berjalan selama kurang lebih 30 tahun. 

5.2 Strategic Communication 

Strategic communications atau komunikasi strategis merupakan 

suatu kumpulan aktifitas yang lebih mirip kampanye politik, mengatur 

sejumlah pesan strategis dan merencanakan serangkaian kegiatan dalam 

setahun atau lebih untuk menguatkan pesan atau kebijakan yang ingin 

pemerintah sampaikan kepada masyarakat domestik ataupun masyarakat 

luar negeri. 166  Pesan strategis tersebut harus sederhana, jelas, dan logis 

dalam menunjukkan inti pesan yang disampaikan. Selain itu pesan strategis 

harus dapat merangkul kelompok yang berbeda dan dicerminkan dalam 

semua aktifitas. Pesan yang yang ingin disampaikan tersebut harus 

                                                             
166Ibid, hal. 15 
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disampaikan oleh kelompok yang memiliki persamaan sesuatu dengan 

kelompok sasaran. Kegiatan yang dilakukan pada dimensi strategic 

communication ini harus berkaitan dengan isu utama yang diangkat. 

Perihal komunikasi sendiri terdapat beberapa isu yang harus 

dikendalikan oleh aktor tersebut, antara lain politik, perdagangan, 

pariwisata, investasi, dan budaya, namun semua isu tersebut kembali pada 

satu titik, yaitu apa yang akan dipromosikan aktor untuk 

selanjutnya.167Tujuan strategic communication adalah untuk menanamkan 

ataupun membentuk nilai-nilai atau pesan strategis yang ingin disampaikan 

dapat dimaksimalkan dan meminimalisir atau bahkan menghilangkan pesan 

negatif yang telah beredar sebelumnya pada target yang dituju. 

Upaya yang dilakukan AS untuk mewujudkannya adalah dengan 

melakukan serangkain kegiatan yang berkaitan dengan SportsUnited 

khususnya dengan menggunakan olahraga basket. ECA dan SportsUnited 

memiliki misi dan tujuan untuk meningkatkan kesepahaman antara 

masyarakat AS dengan masyarakat negara lain demi terwujudnya hubungan 

yang bersahabat dan damai. Salah satunya adalah dengan menggunakan 

olahraga sebagai instrumennya, di dalam SportsUnited. Tujuan dari ECA ini 

sejalan dengan tujuan diplomasi publik yaitu untuk menignkatkan hubungan 

dan pengaruh AS kepada masyarakat di negara lain. Pesan yang ingin 

disampaikan oleh diplomasi publik AS adalah untuk memerangi terorisme 

dan meminimalisir gerakan ekstrimis. Pesan tersebut disampaikan jiika 

dapat meningkatkan konektifitas dengan masyarakat negara lain. Dalam 

                                                             
167Ibid 
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praktik penyampaian pesan strategis ini disampaikan melalui media-media 

yang telah penulis sebutkan pada sub bab sebelumnya. Penyampaian di 

media merupakan upaya pemerintah AS untuk mengkomunikasikan pesan 

strategis dari upaya diplomasi publiknya. Pesan strategis yan ingin 

disampaikan oleh pemerintah AS berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin 

disebarkan sebagai nilai universal, seperti hak asasi manusia, demokrasi, 

dan keberagaman. 

Strategic communication pada implementasi diplomasi publik AS 

ke Cina dilakukan melalui olahraga basket. Upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah AS pada variabel ini adalah pembentukan pesan strategis yang 

berkaitan dengan olahraga basket, yang dinilai sejalan dengan tujuan 

nasional AS. Serangkaian pesan strategis yang dibentuk tersebut dijalankan 

bersamaan dengan rangkain kegiatan dalam ranah strategic communication. 

Pesan strategis yang ingin disampaikan harus sederhana, jelas, dan 

logis.Pada pemerintahan presiden Obama telah terjadi penyampain pesan 

strategis secara simbolik. Pada tahun 2009, presiden Obama melakukan 

pertemuan dengan Wang Qishan, Wakil Perdana Menteri Cina pada saat 

itu.Pada pertemuan tersebut terjadi S&ED U.S – China. Pada tahun 2009 

tersebut merupakan dialog pertama antara kedua negara. Secara umum 

bertujuan untuk membangun kerangka kerja yang disematkan untuk 

menyambut tantangan dan kesempatan dalam kepentingan jangka panjang 

kepentingan strategis dan ekonomi, dalam ranah global dan regional.168 

                                                             
168U.S Department of The Treasury, Fact Sheet: U.S-China Strategic and Economic 
Dialogue, dalam http://www.treas.gov/press/releases/reports/sed%20fact%20sheet.pdf, 
diakses pada23 Oktober 2016 
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Dialog tersebut masih berlanjut tiap tahun hingga tahun 2017.S&ED U.S – 

China pertemuan tersebut menyebutkan jika rangkain dialog yang akan 

terrjadi ke depannya harus berisikan mengenai 4 pilar, yaitu hubungan 

bilateral (people-to-people exchanges), isu keamanan internasional 

(counterterrorism), isu global (health, development,energy, global 

institutions), dan isu stabilitas dan keamanan regional. 169 Tidak hanya 

mengenai hal itu, lingkungan, hak asasi manusia, dan juga hubungan 

kerjasama militer juga menjadi kunci pembicaraan dialog AS dan Cina ini. 

Pada kesempatan tersebut, Presiden Obama memberikan buah 

tangan kepada Wang Qishan berupa bola basket beserta dengan tanda 

tangan presiden Obama. Bola basket itu sendiri merupakan simbol dari 

keramah-tamahan dan wujud terima kasih pemerintah AS kepada Cina 

untuk upaya mereka mensukseskan dialog tersebut.170 

Gambar 14. Obama dan Wang Qishan 

 
Sumber : http://en.people.cn/90001/90783/91321/6712908.html 

                                                             
169U.S Department of State, U.S-China Relations:Maximizing the effectiveness of the 
Strategic and Economic Dialogue, dalam 
http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2009/09/129103.htm, diakses pada 23 Oktober 2016 
170Wang Wei, “Basketball Diplomacy” adds vigor to high-level China-U.S. dialogue, dalam 
http://news.xinhuanet.com/english/2009-07/30/content_11794800.htm, diakses pada 10 
Mei 2017 
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Seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, jika presiden 

Obama merupakan penggemar olahraga basket. Pemberian autograph bola 

basket pada pertemuan tersebut, menunjukkkan inisiatif dari pemerintah AS 

untuk menjalin hubungan yang baik dengan AS. Presiden Obama memilih 

bola basket juga dikarenakan olahraga basket merupakan salah satu olahraga 

favorit di Cina.Sehingga buah tangan tersebut tidak hanya menyentuh ranah 

eksekutif, namun juga berarti bagi masyarakat Cina. Obama meimlih salah 

Satu favoritnya, bola basket, untuk menunjukan rasa hormat dan 

keseriusannya utnuk menjalin 

hubungan dengan Cina baik 

pemerintah dan juga masyarakat 

Cina itu sendiri. Keseriusan untuk 

menjalin hubungan baik dengan 

Cina pun, tidak lupa disampaikan Obama dalam pidato pembuka S&ED 

U.S.-China. Obama pun mengkutip pernyataan Yao, “No matter whether 

you are new or an old team member, yo need time to adjust to one another”. 

Hal ini menunjukkan jika pemerintah AS dan Cina diharapkan dapat saling 

menyesuaikan untuk tetap menjaga kestabilan dan hubungan yang baik 

diantaranya. 

Selain pada ranah eksekutif, upaya yang dilakukan oeh AS untuk 

menyampaikan pesan strategis nya adalah dengan meningkatkan hubungan 

antara masyarakat AS dan Cina. Pemerintah AS sadar jika diplomasi publik 

tidak dapat dilakukan secara maksimal jika hanya mengandalkan sumber 

daya dari pemerintah, namun juga harus memanfaatkan aktor non-negara 

Gambar 15. Clinton dan Liu Yandong 
Sumber : http://wildchina.com 
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dan pihak swasta. Pada tahun 2010, Sekretaris Negara AS Hillary Clinton 

dan Konselor Cina Liu Yandong memulai U.S.-China CPE.171 Pada US-

China CPE tersebut melibatkan pertukaran pada ranah pendidikan, budaya 

(salah satunya olahraga), ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterlibatan 

sektor-sektor swasta.Hal ini menunjukkan jika pemerintah AS dan Cina 

menjunjung peningkatan hubungan people-to-people. Upaya-upaya startegi 

komunikasi tersebut sejalan dengan NSS pada pemerintahan Obama yang 

menyebutkan jika AS harus semakin memperdalam hubungan kerjasama 

dengan partner-partner yang memberikan pengaruh, salah satunya Cina. 

Pada NSS juga disebutkan jika dengan meraih dan memahami masyarakat 

negara lain, dapat meningkatkan hubungan pada level negara. Melalui CPE 

ini dapat terbangun dialog-dialog mengenai isu-isu sensitif pada 

pemerintahan AS dan Cina. Misalkan, melalui CPE ini dapat terbangun 

dialog tentang isu sensitif mengenai kekerasan domestik dan wanita, serta 

hak asasi manusia.172 Kedua isu tersebut merupakan isu sensitif yang sedang 

dibicarakan mengenai legal hukumnya dimasing-masing pemerintahan. 

Selama proses CPE berlangsung nantinya diharapkan dapat meningkatkan 

rasa saling percaya dan kesepahaman bagi pemerintah AS dan Cina. 

AS melihat jika masyarakatnya menjadi aset dalam keberhasilan 

diplomasi publiknya.Hal ini juga menjadi alat AS untuk mempromosika 

nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh AS. Di Cina pun, kemanusiaan 

                                                             
171Department od State, dalam https://2009-
2017.state.gov/r/rpa.prs/ps/2010/05/142182.htm, diakses pada tanggal 11 Mei 2017 
172Forbes, Improving U.S.-China Relations Through People-to-People Engagement, dalam 
https://www.forbes.com/sites/wenchiyu/2014/07/18/improving-u-s-china-relations-
through-people-to-people-engagement/amp/, diakses pada tanggal 11 Mei 2017 
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dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. Sehingga hubungan perseorangan 

atau people-to-people menjadi sesuatu hal praktis yang dilakukan.173People-

to-People Exchange mempunyai peran  penting, salah satunya sebagai 

fondasi opini publik dan sosial untuk menyuarakan perkembangan 

hubungan antar negara. Pertukaran ini lebih menghemat biaya jika 

dibandingkan dengan ekonomi dan juga militer, namun dapat menjangkau 

area dan skala yang lebih luas, dan lebih melibatkan banyak pihak di 

dalamnya untuk berpartisipasi baik eksekutif hingga masyarakat. 

Kegiatan yang telah dijelaskan di atas, S&ED U.S.-China dan U.S.-

China CPE merupakan cikal bakal yang menjadi dasar untuk dilakukannya 

beberapa kegiatan ke depan selanjutnya. Pada dua kerjasama tersebut 

menunjukkan jika AS ingin menjalin hubungan dan kerjasama yang lebih 

intensif dengan pemerintah Cina, dan juga meningkatkan hubungan antara 

masyarakat AS dan Cina. Kunjungan diplomasi dengan menggunakan atlit 

olahraga merupakan salah satu hasil dari kesepakatan U.S.-China CPE. Pada 

strategic communication ini terlihat upaya dari AS untuk menanamkan 

nilai-nilai yang akan dilakukan bersamaan dengan praktek diplomasi lain 

yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya. Selain itu dua kesepakatan di 

atas adalah untuk menghilangkan pesan negatif yang ada sebelumnya, jika 

masyarakat Cina menganggap AS sebagai penghalang Cina untuk menjadi 

superpower bersandingan dengan AS dan menilai AS sebagai ancaman 

utama Cina. Kerjasama tersebut menunjukkan jika AS ingin membangun 

                                                             
173China US Focus, dalam http://www.chinausfocus.com/culture-histrory/people-to-
people-exchanges-a-main-dish-not-a-spice, diakses pada 11 Mei 2017 
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hubungan yang berkelanjutan baik dengan pemerintah Cina, maupun 

masyarakat Cina. 

5.3 Relationship Building 

Membangun hubungan yang berkelanjutan melalui berbagai 

macam program dengan para elit melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, 

seminar, konferensi, membangun jaringan hubungan yang nyata, serta 

memberi masyarakat akses kepada siaran media. 174 Relationship building 

berbeda dengan praktek diplomasi pada umumnya, ini lebih menjalin 

hubungan dengan teman sebaya, sehingga diharapkan tidak ada jarak sosial 

antara aktor pelaku dan aktor target, selain itu dengan hubungan yang 

terjalin dapat menciptakan analisis umum terhadap sebuah isu, dan dapat 

memberikan suatu pemikiran yang lebih jelas pada masyarakat terkait 

motivasi dan faktor yang menyebabkan mereka melakukan suatu aksi, dan 

diskusi ini akan berjalan di antara para aktor dengan latar belakang yang 

berbeda.175 Selain berusaha menjalin hubungan dan menanamkan pesan, hal 

yang penting untuk dilakukan adalah memberikan pengalaman yang baik 

pada target, dan akan memberikan hal positif selanjutnya untuk membentuk 

image. 

Relationship building secara mendasar merupakan proses yang 

harus dilakukan secara face to face. Instrumen yang paling efektif untuk 

membangun hubungan yang kuat adalah dengan program beasiswa, 

kunjungan, dan program pertukaran lainnya yang membutuhkan rencana 

dan administrasi yang kompleks. Terdapat pernyataan bahwa “action speak 
                                                             
174Ibid, hal. 18. 
175Ibid  
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louder than words” 176 , tanpa aksi yang nyata, negara tidak akan bisa 

menjalankan diplomasi publik dan memperoleh tujuannya. 

Implementasi pemerintah AS ke Cina pada diplomasi publiknya 

melalui olahraga basket pada variabel Relationship Building dapat dilihat 

dari upaya pemerintah AS untuk menjalin hubungan dengan aktor non-

pemerintah dan juga masyarakat Cina. Hubungan yang dilakukan oleh 

pemerintah AS melalui ECA dan SportsUnited adalah dengan memberikan 

beasiswa, melakukan pertukaran, memberikan pelatihan, dan seminar 

kepada masyarakat Cina, khususnya para kaum muda. Dijelaskan pada bab 

sebelumnya jika ECA melakukan pertukaran melalui pendidikan, budaya, 

dan olahraga. Dalam pertukaran tersebut ECA menggandeng aktor non-

negara, seperti seniman, musisi, akademisi, atlit, dan lain-lain. Pada 

SportsUnited yang menggunakan olahraga sebagai instrumennya, salah 

satunya olahraga basket, ECA telah melakukan beberapa kali hubungan 

dengan pemerintah Cina dan masyarakat Cina. ECA melakukan tugas 

diplomasi nya dengan menjalankan beberapa fitur, antara lainSport Visitors, 

Sport Envoys, Sport Grants, dan Empowering Women and Girls through 

Sports.177 Beberapa fitur kegiatan yang dilakukan oleh ECA tersebut akan 

membantu penulis untuk menjelaskan variable relationship building pada 

implementasi diplomasi publik AS ke Cina. Dalam menjalankan misi 

diplomasinya ke Cina, ECA sendiri mengirim duta nya ke Cina untuk 

melakukan beberapa kegiatan, dan juga mengundang beberapa warga Cina 
                                                             
176Joseph S. Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public 
Affairs, 2005, hal. 110. 
177Educational and Cultural Affairs, dalam http://exchanges.state.gov/sports/index.html, 
diakses pada 10 April 2016 
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untuk datang ke AS untuk mengikuti beberapa kegiatan serta dapat 

berinteraksi dan merasakan langsung bagaimana kehidupan masyarakat AS. 

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya jika olahraga basket merupakan 

salah satu olahraga populer di Cina. Department of State AS pun telah 

bekerja sama dengan NBA dan WNBA untuk menggunakan pemainnya 

melakukan misi diplomatis baik ke luar negeri maupun di dalam negeri. 

Pada tahun 2011, SportsUnited mengundang beberapa pelatih 

basket dan guru olahraga Cina untuk datang ke AS. Kunjungan ke AS 

tersebut akan berfokus pada pengajaran dan pemberian motivasi pada atlit 

muda.178 Pada tahun yang sama, tim basket putra Universitas Georgetown 

akan melakukan kunjungan ke Shanghai dan Beijing untuk melakukan 

pertandingan eksebisi, menghadiri beberapa event budaya, dan 

berpartisipasi pada beberapa kegiatan pelayanan masyarakat.179 Tim basket 

putra Universitas Georgetown akan melakukan pertandingan eksebisi 

dengan Shanxi Zhongyu Brave Dragons, salah satu tim di liga basket 

Cina. 180  Kunjungan yang dilakukan oleh siswa AS ke Cina sekaligus 

menjadi pembuka pengenalan budaya AS dan Cina. Kunjungan ini memliki 

keuntungan bagi kedua pihak untuk dapat saling mengenalkan kebudayaan 

masing-masing. 

Pada tahun 2012, Kiesha Brown dan Tamika Raymond yang 

merupakan mantan pemain WNBA didaulat sebagai duta diplomasi oleh 

                                                             
178Department of State, dalam https://2009-
2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/04/160628.htm, diakses pada tanggal 12 Mei 2017 
179Ibid  
180Strengthening U.S.-China Relations through Sports, dalam 
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/08/17/strengthening-us-china-
relations-through-sports, diakses pada tanggal 12 Mei 2017 
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Department of State untuk melakukan beberapa kegiatan di Shenyang, Cina, 

pada tanggal 11-15 Juni.181 Kedua atlit tersebut melakukan Sport Envoys 

sebagai bagian dari program SportsUnited. Selama kegiatan di Cina, mereka 

akan melakukan klinik basketball dan diskusi keahlian harian. Yang 

menjadi target pada kunjungan ini adalah gadis dari tingkat sekolah dasar 

hingga sekolah menengah atas. Selama kegiatan mereka akan mengingatkan 

akan pentingnya kesehatan dan kesadaran akan kesehatan itu sendiri, 

kepemimpinan dan kerjasama, dan menggunakan olahraga basket sebagai 

bahasa universal untuk mempersatukan masyarakat. Selain itu, Brown dan 

Raymond akan mendiskusikan mengenai Title IX , UU di AS yang 

membahas mengenai kesempatan sama rata antara pria dan wanita dalam 

pendidikan dan atletik, demi mengembangkan generasi wanita dan gadis 

baru melalui olahraga. UU tersebut menyebut tidak ada diskriminasi 

berdasarkan sex dan gender dalam masyarakat, khususnya pada aktifitas 

pendidikan dan olahraga. 182  Kunjungan ini juga sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterlibatan wanita di seluruh dunia dalam bidang olahraga 

dan pendidikan, pada hal ini khususnya pada olahraga basket. Inisiatif 

kunjungan ini dicetuskan oleh Clinton dan Liu Yandong pada U.S.-China 

CPE di tahun 2010, yang merupakan CPE pertama antara AS dan Cina. 

                                                             
181Department of State, dalam https://2009-
2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/06/192124.htm, diakses pada tanggal 12 Mei 2017 
182The United States Department of Justice, dalam https://www.justice.gov/crt/overview-
title-ix-education-amendments-1972-20-usc-1681-et-seq, diakses pada tanggal 12 Mei 
2017 
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Tujuannya dalah untuk meningkatkan dan menguatkan hubungan antara 

warga AS dan Cina.183 

Gambar 16. Kiesha Brown di Cina 

 
Sumber : https://eca.state.gov 

Pada tahun 2013 Dr.Becky Clark dan Dr.Andrea Woodson-Smith 

mengunjungi Guangzhou, Cina. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan 

olahraga disabel pertama kali, dan berada di bawah naungan 

SportsUnited. 184 Dr.Becky adalah jajaran direksi dari USA DEAF Sport 

Federation, dia juga merupakan psikoterapis dan pemain basket dari 

Univeristy of Tennessee, sedangkan Dr.Woodson-Smith adalah mantan 

pemain tim national bolabasket kursi roda AS, dan masih merupakan 

pemain aktif di klubnya, Dallas Lady Mavericks dan Charlotte Rollin’ 

                                                             
183Department of State, dalam https://2009-
2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/06/192124.htm, diakses pada tanggal 12 Mei 2017 
184First Sport Envoys with Disabilities Travel to China to Advance Disability Rights and 
Inclusion, dalam https://eca.state.gov/story/first-sport-envoys-disabilities-travel-china-
advance-disability-rights-and-inclusion, diakses pada tanggal 12 Mei 2017 



 

106 

 

Bobcats.185Kunjungan tersebut mulai tanggal 13-20 Mei dan mempunyai 

tujuan untuk mempromosikan keterlibatan dan persamaan hak bagi orang 

disabel, terutama wanita dan gadis, di dalam olahraga. Selama kunjungan 

mereka di Cina, mereka akan melakkan sport clinic bagi kaum disabel, 

pelatihan terpusat bagi atlit disabel elit, dan juga mereka akan mengajarkan 

murid-murid disabel basket kursi roda. Selain melakukan kegiatan yang 

bertema olahraga, mereka berdua juga memberikan pandangan mereka 

kepada partisipan mengenai hak disablitas dan gender pada kehidupan 

sosial, khususnya olahraga. Mereka juga menjadi model peran bagi wanita 

disabel. 

Gambar 17.Deaflympic Basketball di Cina 

 
Sumber : https://eca.state.gov 

Dari kunjungan yang dilakukan oleh Kiesha Brown dan Tamik 

Raymod serta Dr.Becky Clark dan Dr.Andrea Woodson-Smith dapat dilihat 

jika relasi yang berusaha dibangun adalah melakukan hubungan langsung 
                                                             
185Clark Visits China as Sports Envoy for Disabled Sports, dalam 
https://usdeafsports.org/news/clark-visits-china-as-sports-envoys-for-disabled-sports/, 
diakses pada tanggal 12 Mei 2017 
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dengan tatap muka. Mereka para delegasi tidak hanya datang untuk 

menyampaikan pesan dan maksud serta tujuan mereka namun mereka juga 

melakukan diskusi untuk mengetahui bagaimana reaksi partisipan mengenai 

suatu isu. Diplomasi publik dapat berjalan efektif jika terdapat komunikasi 2 

arah antara target dan juga aktor pelaku. Pada relationship building terdapat 

komunikasi 2 arah diantara aktor pelaku dan target. Upaya yang dilakukan 

juga sekaligus untuk membawa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh 

AS untuk dijadikan sebagai nilai universal. Dan dari itu diharapkan AS 

menjadi negara contoh dimana nilai unviersal itu dijunjung tinggi. Seperti 

kunjungan yang telah disebutkan sebelumnya, jika yang menjadi fokus 

adalah hak asasi manusi dan kesetaraan gender serta keterlibatan wanita 

dalam kehidupan sosial, khusunya pendidikan dan olahraga. Hak asasi 

manusi dan juga kesetaraan gender merupakan hal yang dijunjung tinggi di 

AS, dan AS ingin menyebarkan nilai itu melalui diplomasi, pada penelitian 

ini difokuskan ke Cina. 

NBA yang telah bekerja sama dengan Department of State, akan 

mendukung upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah AS. Untuk 

tetap menjaga hubungan dengan pemerintah Cina, NBA bekerja sama 

dengan CBA dan Dongguan Leopard untuk mendirikan sekolah basket, 

Dongguan Basketball School. 186  Sekolah tersebut telah memberikan 

program latihan bagi pemain dan pelatih basket Cina, rata pemain yang 

diberikan pelatihan adalah antara 12-17 tahun. Sekolah itu telah dikunjungi 

                                                             
186NBA.com, Ministry of Education in China, NBA join forces, dalam 
http://www.nba.co/2014/news/10/17/nba-minstry-of-education-in-china-join-to-push-
basketball-fitness-in-chinese-schools/, diakses pada tanggal 1 Juni 2017 
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beberapa all-star NBA, seperti Damian Lillard dan John Wall. Sekolah 

basket tersebut melatih anak di umur antara 12-17 tahun. Hal ini 

menunjukkan jika pemerintah AS melalui NBA berusaha menjalin 

hubungan dengan aktor non-pemerintah dari Cina, yaitu Dongguan Leopard 

yang merupakan tim basket profesional di Cina.  

Sebagai hasil dari ekspansi NBA di Cina, NBA berhasil melakukan 

kerjasama dengan Menteri Pendidikan dan Olahraga Cina pada tahun 2014, 

untuk memasukkan olahraga basket ke dalam kurikulum pelajaran di Cina, 

mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. 187  Nantinya 

kerjasama antara NBA dan Menteri Pendidikan Cina akan diyakin 

memberikan kontribusi bagi U.S.-China CPE.188 

Pada variabel relationship building, semua kegiatan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, khususnya kunjungan atlit Brown dan Raymond 

serta Dr.Clark dan Dr.Woodson-Smith, semua nya dilakukan dengan 

bertatap muka langsung dengan target audiens. Target disini merupakan 

masyarakat Cina. Para pelaku diplomasi bertatap muka langsung dengan 

masyarakat Cina. Mereka memberikan pelatihan tentang basket, dan juga 

memberikan pengalaman mereka. Para aktor tidak hanya melakukan 

penyampaian, namun mereka juga mendengarkan bagaimana pendapat 

audiens, sehingga diskusi berjalan selama kegiatan berlangsung. Melalui 

olahraga basket dapat disampaikan isu-isu mengenai kesetaraan gender dan 

                                                             
187NBA Communications, NBA, Chinese Ministry of Education announce partnership to 
grow basketball in China, dalam http://pr.nba.com/nba-china-ministry-education-
partnership/, diakses pada tanggal 22 Mei 2016 
188NBA.com, Ministry of Education in China, NBA join forces, dalam 
http://www.nba.co/2014/news/10/17/nba-minstry-of-education-in-china-join-to-push-
basketball-fitness-in-chinese-schools/, diakses pada tanggal 1 Juni 2017 
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disabilitas, yang juga merupakan isu yang ingin disampaikan melalaui 

SportsUnited. 

 

Ketiga variabel yang digunakan untuk menjelaskan implementasi 

diplomasi publik AS ke Cina melalui olahraga basket pada tahun 2009-2014 dapat 

memberikan gambaran upaya pemerintah AS untuk melakukan diplomasi 

publiknya ke Cina. Pada variabel News Management dapat dilihat jika pemerintah 

AS memaksimalkan penyampain berita dan informasinya melalui website resmi 

ECA (eca.state.gov). Melalui website ini disampaikan berbagai informasi 

mengenai informasi olahraga apa saja yang menjadi alat diplomasi AS, fitur-fitur 

apa saja yang terdapat dalam ECA, misi dari ECA, dan juga facsheet tentang 

jangkaun program SportsUnited. Selain itu di dalam website juga terdapat 

informasi mengenai tawaran pertukaran, baik bagi warga domestik AS dan juga 

warga luar negeri.Selain melalui website resmi, informasi dan berita juga 

disampaikan melalui akun laman facebook SportsUnited, di dalamnya terdapat 

informasi mengenai kunjungan diplomasi yang dilakukan dengan menggunakan 

olahraga basket ke Cina. Website resmi ECA dan laman akun facebook 

SportsUnitedhanya memberitakan pada hari di saat kegiatan diplomasi yang 

menjadi objek penelitian berlangsung. Sedangkan pada media sosial lain, seperti 

twitter tidak terdapat informasi secara spesifik mengenai diplomasi publik AS ke 

Cina yang menjadi objek penelitian. Instagram pun tidak memberikan informasi, 

karena baru digunakan pada akhir tahun 2014. 

Pada variabel Strategic Communication pesan strategis dibangun dan 

dilakukan ketika ketika kegiatan S&ED U.S – China dan U.S.-China CPE. Penulis 
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melihat jika melalui kegiatan tersebut pemerintah AS ingin menyampaikan itikad 

baiknya untuk dapat membangun hubungan bilateral yang stabil dengan 

Cina.Selain dengan pemerintah Cina, pemerintah AS pun ingin meningkatkan 

intensitas hubungan masyarakat AS dan Cina melalui kegiatan tersebut. Hal ini 

dapat dilihat jika yang menjadi kunci pokok dari kedua kegiatan tersebut adalah -

people-to-people, yang dimana dapat dijadikan sebagai pondasi opini publik dan 

sosial untuk menyuarakan perkembangan hubungan antar negara. 

Pada variabel Relationship Building, pemerintah AS telah melakukan 

beberapa upaya untuk dapat menjalin hubungan dengan masyarakat Cina. 

SportsUnited telah melakukan beberapa fitur programnya ke Cina. SportsUnited 

mengirim duta diplomasi mereka, Brown dan Raymond serta Dr.Clark dan 

Dr.Woodson Smith, untuk berinteraksi langsung secara tatap muka dengan 

masyarakat Cina. Selain melakukan kegiatan seputar olahraga basket, mereka juga 

memberikan pengetahuan mengenai kesehatan, kesetaraan gender dalam 

kehidupan sosial, khususnya olahraga, dan juga meningkatkan peran perempuan 

dalam ranah sosial. Selain melakukan kunjungan ke Cina, beberapa pelatih basket 

dan atlit basket muda diundang oleh pemerintah AS untuk melakukan kunjungan 

ke AS. Hal ini sekaligus menjadi pembuka pengenalan budaya AS dan Cina. 

Kunjungan ini memliki keuntungan bagi kedua pihak untuk dapat saling 

mengenalkan kebudayaan masing-masing. Interaksi yang terbangun antar 

masyarakat ini akan memberikan nilai dan gambaran sendiri oleh masyarakat AS 

dan Cina terhadap budaya masing-masing negara. 

Implementasi diplomasi publik yang dilakukan oleh AS ke Cina melalui 

olahraga basket diharapkan mampu untuk meningkatkan keakraban yang bisa 
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merubah persepsi masyarakat Cina terhadap AS, meningkatkan dan menciptakan 

apresiasi positif dari masyarakat Cina terhadap AS, mendorong masyarakat Cina 

untuk melihat AS sebagai tujuan yang menarik, baik pendidikan ataupun nilainya, 

dan mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir masyarakat Cina terhadap AS, 

sehingga masyarakat Cina dapat mendukung dan mempunyai opini jika AS adalah 

partner strategis. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dalam diplomasi publik AS ke Cina pada tahun 2009-2014, 

penggunaan olahraga, khususnya olahraga basket, dapat dikatakan sebagai 

alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan dengan 

masyarakat Cina dan juga pemerintahan Cina. Penggunaan diplomasi basket 

dalam praktek diplomasi publik AS ke Cina buka merupakan satu-satunya 

olahraga, sebelumnya pernah terjadi Diplomasi Pingpong pada tahun 1971. 

Pada tahun 2009-2014 juga pun bukan hanya olahraga basket saja yang 

menjadi instrumen diplomasi publik AS ke Cina, namun juga terdapat 

olahraga lain baseball dan figure skater, namun olahraga basket dipilih oleh 

penulis karena olahraga basket dianggap sebagai sebuah olahraga yang 

populer di Cina, memiliki kesamaan kultur dengan Cina, dna juga olahraga 

basket mudah dimainkan oleh semua kelompok umur. 

Diplomasi publik oleh AS ke Cina pada tahun 2009-2014 melalui 

olahraga basket, yang masuk dalam program SportsUnited ECA 

diimplementasikan melalui 3 dimensi aktifitas, yaitu News Management, 

Strategic Communication, dan Relationship Building. Dimana ketiga 

dimensi tersebut dilakukan oleh pemerintah AS sebagai upaya diplomasi 

publiknya.Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada tahun 2009-

2014, dapat terlihat bagaimana implementasi dari masing-masing variabel. 

Pada variabel News Management, upaya yang dilakukan pemerintah AS 

untuk diplomasi publiknya ke Cina dilakukan melalui website resmi ECA, 
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dan juga akun ofisial media sosial, seperti facebook, twitter, dan instagram. 

Pada website dna juga media sosial lain, diberikan informasi dan berita 

terkait diplomasi publik AS ke Cina melalui olahraga basket pada tahun 

2009-2014. Pada Strategic Communication telah disampaikan pesan 

strategis AS kepada Cina melalui kegiatan-kegiatan yang nantinya akan 

menjadi fondasi bagi terlaksananya diplomasi publik melalui olahraga 

basket. Seperti CPE yang akan menjadi fondasi untuk dikirimnya duta-duta 

diplomasi olahraga ke Cina. Pada Relationship Building, pemerintah AS 

mengirimkan duta diplomasinya untuk berinteraksi langsung dengan 

masyarakat Cina dengan membawa nilai-nilai yang ingin disampaikan 

secara universal, khususnya ke masyarakat Cina. Keterlibatan aktor non-

negara yang semakin meningkat memebrikan kontribusi pada implementasi 

diplomasi publik AS ke Cina melalui olahraga basket. Selain itu untuk tetap 

menjaga hubungan AS dan Cina tetap berjalan. Sehingga pada tahun-tahun 

selanjutnya dapat terjadi hubungan yang lebih signifikan di antara 

pemerintah AS dan Cina sebagai hasil dari upaya diplomasi publik pada 

tahun 2009-2014 oleh AS ke Cina. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai 

implementasi diplomasi publik AS ke Cina melalui olahraga basket pada 

tahun 2009-2014. Penulis menyarankan agar pada penelitian selanjutnya, 

dapat meneliti diplomasi publik ke wilayah kawasan Asia yang lain. Karena 

kawasan Asia menjadi pivot area AS pada kebijakan luar negerinya. AS 

melihat kawasan Asia sebagai strategic partnership yang dapat memberikan 

pengaruh di kemudian hari. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk 

dilakukan penelitian selanjutnya, karena studi kursus mengenai diplomasi 

olahraga dan implementasinya masih sangat jarang diangkat sebagai isu 

yang sensitif. 
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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI OLAHRAGA BASKET DALAM DIPLOMASI PUBLIK 

AMERIKA SERIKAT KE CINA PADA PEMERINTAHAN OBAMA 

TAHUN 2009-2014 

Oleh : Adha Panca Wahyu Adika 

 

Diplomasi publik merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah 

untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki untuk dapat berkomunikasi dan 

menarik perhatian masyarakat negara lain, selain pemerintahnya juga. Budaya 

menjadi salah satu instrumen yang terdapat pada diplomasi publik. Olahraga 

menjadi salah satu hasil budaya yang mempunyai bahasa universal, dan dapat 

dinikmati oleh semua masyarakat di dunia, terlebih lagi olahraga dapat diterima 

oleh setiap ras, agama, etnis, dan bangsa, yang membawa setiap individu serta 

berbagai macam budaya di dalamnya bersatu dengan damai. Olahraga dan 

diplomasi mulai berjalan beriringan, pemerintah mulai menggunakan olahragawan 

untuk menyampaikan pesan diplomatis, atau dengan negara menyelenggarakan 

suatu kegiatan olahraga untuk membentuk image di masyarakat atau untuk tujuan 

diplomatis.Melihat sejarah keberhasilan diplomasi olahraga, pemerintah AS 

menggunakan olahraga sebagai bagian dari diplomasi publiknya, dengan 

menginisiasi program SportsUnited, salah satunya dengan menggunakan olahraga 

basket. 

Lewat penelitian ini penulis akan membahas mengenai implementasi 

olahraga basket dalam diplomasi publik Amerika Serikat ke Cina pada 

pemerintahan Obama tahun 2009-2014. Penulis akan menggunakan konsep 

Diplomasi Publik dari Mark Leonard. Penelitian ini merupakan penelitian 

penelitian deskriptif dan menggunakan data sekunder. 

 

Kata Kunci : Diplomasi Publik, SportsUnited, Olahraga Basket, Amerika Serikat, 

Cina. 
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ABSTRACT 

 

BASKETBALL IMPLEMENTATION IN U.S. PUBLIC DIPLOMACY TO 

CHINA UNDER OBAMA ADMINISTRATION 2009-2014 

By : Adha Panca Wahyu Adika 

 

Public diplomacy is an intrument that government use to mobilize its 

resources to communicate with and attract the publics of other countries, rather 

then merely their govenrments.  Cultures is one of instruments on public 

diplomacy. Sports is a product of culture that have a universal languange, shared 

by all the people around the world, and more it is accessible to every race, 

religion, ethnicity, and nations,  bringing individuals and cultures together in 

peace. Sports and diplomacy  began to go hand in hand, governments use 

sportsman to communicate diplomatic messages, or governments organize a 

sporting activity to shape the image in the community or for diplomatis purposes. 

On the strenght of  sports diplomacy success history, U.S. government start to use 

sports as a part of its public diplomacy, by initiating SportsUnited program,  one 

of them using basketball. 

Authorwill examine the basketball implementation in U.S. public 

diplomacy to China under Obama administration 2009-2014. This research will 

use Public Diplomacy concept by Mark Leonard. This research is descriptive and 

using secondary data. 

 

Keywords : Public Diplomacy, SportsUnited, Basketball, United States, China.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diplomasi merupakan salah satu cara untuk dapat menjalin kerjama 

antar negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya.Berkembangnya 

kompleksitas dalam hubungan internasional, menyebabkan lingkup kajian 

dalam diplomasi pun juga mengalami perkembangan. Perkembangan 

tersebut kemudian menuntun para praktisi diplomasi untuk mengembangkan 

pola interaksi dalam diplomasi yang semula hanya sebatas pada interaksi 

antar negara menjadi lebih luwes dan luas, seperti yang tampak pada 

interaksi antara people to government dan juga people to people dalam 

praktek diplomasi. 1 Aktor pada lingkungan internasional bukan hanya 

sebatas negara dan pemerintahan saja, namun sudah terdapat variasi aktor, 

yang menjadi bagian model diplomasi menjadi lebih kolaboratif.2 

Berawal dari hard powers dalam mendukung proses diplomasi 

hingga memaksimalkan fungsi dan peran darisoft powers untuk melakukan 

diplomasi. Soft powers sendiri dapat digunakan sebagai salah satu instrumen 

oleh suatu negara untuk memperoleh apa yang menjadi kepentingannya 

terhadapnegara lain melalui jalan yang damai. 3  Aset-aset yang menjadi 

instrumen diplomasi penting dipahami oleh suatu negara sebelum 

                                                             
1 Ivan Willis Rasmussen,Towards a Theory of Public Diplomacy: A Quantitative Study of 
Public Diplomacy and Soft Power, The Fletcher School, Tufts University, 2009, hal.5 
2Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York: 
Palgrave Macmillan, 2005, hal. 5 
3 Joseph S. Nye, Jr, Public diplomacy and soft power, The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science:Sage, vol.616, 2008, hal.95 
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melakukan diplomasi, dengan melihat potensi apa saja yang dapat menarik 

perhatian masyarakat dunia. 

Diplomasi publik merupakan instrumen yang digunakan oleh 

pemerintah untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki untuk dapat 

berkomunikasi dan menarik perhatian masyarakat negara lain, selain 

pemerintahnya juga.4 Diplomasi publik lebih menggunakan soft power yang 

dinilai lebih memiliki kemampuan  menimbulkan ketertarikan. Menurut 

direksi United States Information Agency (USIA), diplomasi publik 

Amerika Serikat (AS) juga berupaya untuk mempromosikan kepentingan 

nasional AS dengan memahami, memberikan informasi, dan mempengaruhi 

masyarakat luar negeri. Opini publik juga merupakan tujuan dari 

dijalankannya diplomasi publik ini.Selain interaksi yang terjadi bukan hanya 

melibatkan pemerintah, tapi juga aktor non-pemerintah dan juga 

masyarakat.5 

Menurut Nye, soft power berasal dari tiga sumber utama, yaitu its 

culture (in places where it is attractive to others), its political values (when 

it lives up to them at home and abroad), and its foreign policies (when they 

are seen as legitimate and having moral authority). 6  Budaya sendiri 

dibedakan berdasarkan fokus target tujuannya, yaitu bagi kalangan elit 

(literatur, seni, pendidikan) dan bagi masyarakat umum (popular 

                                                             
4Ibid, hal 95 
5Mark Leonard, Public Diplomacy, London: The Foreign Policy Centre, 2002, hal. 1. 
6Ibid, hal. 96 
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culture).7Dalam budaya pun mulai mengkaji olahraga sebagai instrumen 

dalam diplomasi.8 

Budaya menjadi salah satu instrumen yang terdapat pada diplomasi 

publik. Diplomasi budaya seringkali dikatakan hampir sama dengan 

diplomasi publik, baik secara praktek ataupun konseptual9, dan diplomasi 

budaya juga bisa dikatakan sebagai implementasi praktis dari diplomasi 

publik. 10 Penggunaan budaya sebagai instrumen diplomasi publik 

menambahkan ‘gaya’ pada ranah diplomasi, hal ini didorong oleh semakin 

banyak aktor non-negara yang menjadi pelaku politik pada tatanan 

global. 11 Aktifitas budaya seringkali menjadi pembeda dalam praktek 

diplomasi, misalnya diplomasi mengenai pendidikan yang melibatkan 

pertukaran pendidikan, diplomasi seni, melibatkan seni, dan diplomasi 

olahraga yang melibatkan olahraga.12 

Olahraga menjadi salah satu instrumen dalam diplomasi. Olahraga 

menjadi salah satu hasil budaya yang mempunyai bahasa universal, dan 

dapat dinikmati oleh semua masyarakat di dunia, terlebih lagi olahraga 

dapat diterima oleh setiap ras, agama, etnis, dan bangsa, yang membawa 

setiap individu sera berbagai macam budaya di dalamnya bersatu dengan 

                                                             
7Ibid 
8Stuart Murray & Geoffrey Allen Pigman, Mapping the relationship between international 
sport and diplomacy, Sport in Society, 2014, hal. 1101 
9Simon Mark, Discussion Papers in Diplomacy: A Greater Role for Cultural Diplomacy, 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendel’, 2009, hal. 12 
10Ivan Willis Rasmussen, Towards a Theory of Public Diplomacy: a Quantitative study of 
public diplomacy and soft power, Tufts University, 2009, hal. 5 
11 Lucian Jora, New Practices and Trends in Cultural Diplomacy, Romanian Review of 
Political Sciences and International Relations, 2013, hal. 43 
12Ibid, hal. 5 
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damai.13Kombinasi antara olahraga, diplomasi, dan politik menjadi bagian 

yang tak terelakkan dalam hubungan internasional.Olahraga menjadi lebih 

tepat untuk diimplementasikan dalam konsep diplomasi, hubungan antara 

negara berdaulat dalam dunia politik oleh agen atau pejabat negara dan 

dengan jalan damai. 14Olahraga dan diplomasi mulai berjalan beriringan, 

pemerintah mulai menggunakan olahragawan untuk menyampaikan pesan 

diplomatis, atau dengan negara menyelenggarakan suatu kegiatan olahraga 

untuk membentuk image di masyarakat atau untuk tujuan diplomatis.15Hal 

ini karena olahraga dapat menarik audience terutama dari kaum muda, 

wanita, dan minoritas dan juga tergantung dari sasaran tujuan diplomasi 

tersebut. 16  Olahraga dianggap dapat mempercepat proses interaksi dan 

pemahaman, selain itu olahraga juga dapat mengajarkan dan menanamkan 

nilai kerjasama, kedisiplinan, rasa hormat kepada yang lain.17 

Salah satu penggunaan olahraga sebagai instrumen diplomasipada 

tahun 1971, ketika penggunaan Diplomasi Pingpong sebagai salah satu 

bentuk upaya normalisasi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan 

Cina.18Pingpong menjadi salah satu olahraga favorit di Cina selain bola 

basket.Pada saat itu Cina sedang meningkatan pengakuan global 

                                                             
13 Vincent Mabillard and Daniel Jadi, Sports as Cultural Diplomacy: How Sport Can Make a 
Differcence in International Relations, ICD Outlook, 2011, hal. 3 
14 Lincoln Allison, The Changing Politics of Sport, Manchester: Manchester University 
Press, 2003, hal. 17 
15Stuart Murray, Moving Beyong th Ping-pong Table: Sports Diplomacy in the Modern 
Diplomatic Environment, PD Magazine, 2013, hal. 12 
16Strategic Communication, U.S National Strategy for Public Diplomacy and Strategic 
Communication, Policy Coordinatin Committee (PCC), 2007, hal. 4 
17 Ibid, hal. 24 
18Stella Ran Zheng,NBA Boosts US-China Sports Diplomacy, dalam 
http://uscpf.org/v3/2015/02/20/nba-boosts-us-china-sports-diplomacy.html, diakses 
pada 9 Maret 2016. 
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akaneksistensinya dan AS sedang memperluas aliansi untuk keseimbangan 

kekuatan dengan pihak Uni Soviet dalam era Cold War. Tim Pingpong 

nasional Amerika menjadi tim yang pertama diundang ke China sejak tahun 

1949, dan diperintahkan langsung oleh Mao Zedong. Pingpong Diplomacy 

menjadi jalan pembuka untuk terbangunnya hubungan diplomatis antara AS 

dan China pada tahun 1971, dan sekaligus menginspirasi penggunaan 

olahraga dalam diplomasi.19 

Melihat sejarah keberhasilan diplomasi olahraga (diplomasi 

pingpong) pemerintah AS menggunakan olahraga sebagai bagian dari 

diplomasi publiknya, dengan menginisiasi program 

SportsUnited. 20 SportsUnited bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai 

utama, seperti kepemimpinan, kerjasama, taat peraturan, dan menghargai 

orang lain, dan kesemua hal itu bisa didapatkan dari olahraga. Dalam 

SportsUnited terdapat tiga cara yang dilakukan dalam program ini, yaitu 

sport visitors, sport envoys, and sport grants. 21 Program tersebut 

dilaksanakan oleh Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA), 

didirikan pada tahun 1999, yang melaksanakan diplomasi melalui akademik, 

budaya, dan olahraga. 22  ECA berada di bawah naungan The Under 

Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs, yang bertanggung jawab 

                                                             
19Haozhou Pu,From “Ping-pong Diplomacy To Hoop Diplomacy”: Yao Ming, Globalization, 
And The Cultural Politics Of U.S-Cina Relations,2012, hal.69 
20Steve Jones, Sport Diplomacy: a Muscular Foreign Policy,dalam 
http://usforeignpolicy.about.com/od/usstatedepartment/a/Sports-Diplomacy.html, 
diakses pada 9Maret 2016. 
21Educational and Cultural Affairs, dalam http://exchanges.state.gov/sports/index.html, 
diakses pada 10 April 2016 
22History and Mission of ECA, dalam https://eca.state.gov/about-bureau/history-and-
mission-eca diakses pada 14 November 2016 
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pada U.S. Department of State.23ECA memiliki tujuan untuk membangun 

hubungan yang bersahabat dan damai antara masyarakat AS dan masyarakat 

negara lainnya melalui akademik, budaya, olahraga, dan pertukaran 

profesional, serta kerjasama publik-swasta.24 

AS dan Cina mengalami fluktuasi naik turun dalam hubungan 

bilateralnya. Masyarakat Cina pun memiliki penilaian terhadap 

pemerintahan AS.Berdasarkan pada survey yang dilakukan oleh Pew 

Research Center, sebelum pemerintahan presiden Obama, pada tahun 2007-

2009 masyarakat Cina memiliki penilaian 50% unfavorable.25 Pada survey 

yang lain juga menunjukkan jika masyarakat Cina menilai AS menghalangi 

perkembangan Cina sebagai negara yang dapat mengimbangi kekuatan AS 

dalam sisitem internasional.26 

Pada masa Pemerintahan Presiden Obama, pivot area dari AS 

bergeser dari Kawasan Timur Tengah ke Kawasan Asia Timur, dan Asia 

Tenggara. Pada Kawasan Asia Timur, khususnya ke Cina, Obama berusaha 

menjalin hubungan yang stabil seperti yang dilakukan oleh presiden di era 

sebelumnya. AS menilai jika Cina merupakan suatu kekuatan baru, dengan 

ekonomi dan militernya, sehingga dalam kebijakannya, AS menilai jika 

perlu melakukan kerjasama, dan membangun hubungan bilateral yang baik 

                                                             
23Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs, dalam 
http://state.gov/mc316.htm diakses pada 14 November 2016 
24About the Bureau, dalam https://eca.state.gov/about-bureau.htm diakses pada 20 
November 2016 
25Pew Research Centre, Chinese Public Sees More Powerwul Role in World, Names U.S. as 
Top Threat, 2016, hal.13 
26Pew Research Centre, Global Publics Back U.S. on Fighting ISIS, but Are Critical of Post 
9/11 Torture, 2015, hal. 7 
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untuk membangun keseimbangan kawasan. 27  Pada National Security 

Strategy AS tahun 2010 pun telah disebutkan jika AS berusaha untuk 

membangun hubungan yang lebih erat dan meningkatkan kerjasama dengan 

Cina, yang dinilai AS sebagai kekuatan baru yang muncul.28 Salah satu cara 

yang dilakukan adalah menjangkau masyarakat Cina, selain pemerintah 

Cina itu sendiri. 

Pada tanggal 28 Juli 2009, Presiden Obama menyelenggarakan 

pertemuan dengan Wang Qishan, Wakil Perdana Menteri Cina pada waktu 

itu. 29 Pertemuan tersebut bertajuk “Strategic and Economic Dialogue 

(S&ED) U.S. - China”. Pertemuan S&ED U.S – China, secara umum 

bertujuan untuk membangun kerangka kerja yang disematkan untuk 

menyambut tantangan dan kesempatan dalam kepentingan jangka panjang 

kepentingan strategis dan ekonomi, dalam ranah global dan 

regional.30S&ED menjadi bagian dari hubungan bilateral antara Cina dan 

AS. Selama periode 2009-2016, S&ED telah menghasilkan beberapa wujud 

nyata bagi kedua negara, secara garis besar hasil dari dialog-dialog tersebut 

berkaitan dengan empat pilar, yaitu hubungan bilateral, isu keamanan 

internasional, isu global, dan isu stabilitas dan keamanan regional.31 

                                                             
27China Is at the Heart of Clinton,s First Trip, dalam http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/02/14/AR2009021401382.html, diakses pada 7 Februari 2017 
28National Security Strategy 2010, Hal.3 
29Wang Wei, ’Basketball Diplomacy’ Adds Vigor to High-level China-U.S. Dialogue, dalam 
http://news.xinhuanet.com/english/2009-07/30/content_11794800.htm, diakses pada 10 
Maret 2016 
30U.S Department of The Treasury, Fact Sheet: U.S-China Strategic and Economic Dialogue, 
dalam http://www.treas.gov/press/releases/reports/sed%20fact%20sheet.pdf, diakses 
pada23 Oktober 2016 
31U.S Department of State, U.S-China Relations:Maximizing the effectiveness of the 
Strategic and Economic Dialogue, dalam 
http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2009/09/129103.htm, diakses pada 23 Oktober 2016 
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Inisiasi untuk meningkatkan hubungan antara AS dan Cina tidak 

hanya dilakukan pada ranah eksekutif, namun juga pada ranah publik. Pada 

tanggal 25 Mei 2010, Sekretaris Negara AS, Hillary Clinton, bersama 

dengan Konselor Cina, Liu Yandong menginisiasi  U.S-China Consultation 

on People-to-People Exchange (CPE) di Beijing. 32 Tujuan dari CPE ini 

sendiri untuk meningkatkan koneksi people-to-people antara AS dan Cina 

dalam edukasi, budaya, ilmu dan teknologi, olahraga, dan bidang lainnya 

dengan menyediakan suatu forum dari wakil pemerintahan dan juga sektor 

swasta. Dalam bidang budaya dan olahraga, CPE akan berjalan beriringan 

nantinya dengan SportsUnited dalam menjalankan programnya. CPE ini 

diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara AS dan Cina, baik dalam 

level pemerintahan maupun publik. Sasaran dari CPE ini adalah kaum 

muda, khususnya pelajar AS dan juga Cina.Masyarakat Cina, khususnya 

anak muda, gadis remaja, dan wanita menjadi target dari serangkain 

kegiatan diplomasi publik AS karena mereka merupakan target yang dinilai 

strategis oleh AS.33 

Melalui CPE dan SportsUnited, AS menjalin hubungan dengan 

Cina dengan olahraga.Olahraga basket menjadi salah satu yang digunakan 

dalam program CPE dan SportsUnited.Olahraga basket sendiri mempunyai 

sejarah yang panjang di kedua negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri jika 

tim basket AS merupakan tim basket terbaik di dunia, baik tim basket pria 

                                                             
32U.S, China Celebrate People-to-People Engagement in Beijing, dalam 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2010/05/20100525132821ptellivremos0
.9987757.html, diakses pada 9 Februari 2017 
33Policy Coordinating Committee, US National Strategy for Public Diplomacy and Strategic 
Communication, 2007, hal.4 
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dan wanita. 34  Di Cina sendiri basket mulai dikenal sejak 1890an, dan 

menjadikan Cina sebagai negara kedua setelah AS yang paling lama 

memainkan olahraga basket, dari 1,3 milyar jumlah penduduk di Cina, 

kurang lebih 300 juta penduduknya memainkan olahraga basket. 35  ECA 

dengan program SportsUnited, telah bekerja sama dengan NBA(National 

Basketball Association) dan WNBA (Women National Basketball 

Association), untuk menggunakan pemain-pemain dari NBA dan WNBA 

sebagai pelaku dari program SportsUnited oleh ECA yang berada di bawah 

naungan Department of State mulai tahun 2004.36 

NBA sendiri sudah dikenal sejak lama di Cina setelah NBA 

melakukan kontrak dengan Chinese Center Television (CCTV) sejak tahun 

1986. 37  Olahraga basket semakin dikenal oleh masyarakat Cina setelah 

beberapa pemain nasionalnya yang berlaga di NBA, diantaranya Wang 

Zhizhi (Dallas Mavericks), Mengke Bateer (Denver Nuggets), Yao Ming 

(Houston Rockets), Yi Jianlian (Dallas Mevericks), Sun Yue (LA Lakers), 

Zhou Qi (Houston Rockets), Wang Zhelin (Memphis Grizzlies), dan Jeremy 

Lin (Brooklyn Nets), yang merupakan liga basket paling bergengsi di AS.38 

Basket tidak lagi sekedar menjadi olahraga universal saja melainkan telah 

                                                             
34Combined FIBA Rankings, http://www.fiba.com/rankingscombined.html, diakses pada 8 
Februari 2017 
35Du Minghua, CBA League Match Promotion Right Deal Inked in Beijing, People’s Daily, 
dalam http://english.peopledaily.com.cn/200108/17/eng10010817.html diakses pada 14 
November 2016 
36US Department of State, Department of State Partners with NBA and WNBA to Reach 
Out to Youth Overseas, dalam http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/05/142144.htm, 
diakses pada 1 Mei 2016 
37Haozhou Pu,From “Ping-pong Diplomacy To Hoop Diplomacy”: Yao Ming, Globalization, 
And The Cultural Politics Of U.S-Cina Relations,2012, hal. 51 
38Dustin C. Lane, From Mao to Yao: A New Game Plan for China in the Era of Basketball 
Globalization, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2004, hal. 145 
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menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat AS dan Cina. NBA sendiri 

berkomitmen untuk mengembangkan basket di Cina dengan bekerja sama 

dengan Kementrian Pendidikan RRC pada tahun 2014, untuk 

mengembangkan kurikulum olahraga basket pada sekolah tingkat dasar, 

menengah, dan atas.39 

Pada pertemuan S&ED U.S – China, Presiden Obama memberikan 

buah tangan sebuah bola basket kepada Perdana Menteri Cina, Wang 

Qishan.Bola basket menjadi pertimbangan buah tangan, selain sebagai 

olahraga favorit Presiden Obama, juga masyarakat Cina dikenal fanatik 

dengan olahragabasket.40Obama memilih bola basket untuk mengungkapkan 

niat baik dan rasa hormatnya kepada masyarakat Cina dalam menjalin 

hubungan baik.41 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi olahraga basket dalam diplomasi publik 

AS ke Cinapada tahun 2009-2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memahami bagaimana implementasi diplomasi publik AS ke Cina 

melalui olahraga basket. 

2. Mengetahui keberhasilan soft power resources, dalam hal ini olahraga 

basket,yang dimiliki oleh AS dalam public diplomacy dengan Cina.  

                                                             
39NBA Communications, NBA, Chinese Ministry of Education announce partnership to grow 
basketball in China, dalam http://pr.nba.com/nba-china-ministry-education-partnership/, 
diakses pada 22 Mei 2016 
40Basketball a thoughtful gift from Obama, dalam 
http://www.china.org.cn/international/2009-07/31/content_18243728.htm, diakses pada 
9 Februari 2017 
41Ibid  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

dalam membangun pemikiran dan pengembangan pada ilmu Hubungan 

Internasional, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 

2. Memberikan informasi bagi peneliti berikutnya sebagai salah satu 

referensi tentang penggunaan soft power dalam diplomasi publik. 

3. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai 

Diplomasi Publik AS ke Cina melalui olahraga basket pada tahun 2009-

2014.  
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

Penulis melakukan kajian studi terdahulu maupun dokumen lain 

yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis, dan hal 

ini dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah pada bab 1. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan bahwa studi terdahulu ini dapat membantu 

penulisdalam melakukan penelitian, dan lebih jauh lagi untuk dapat 

menambah wawasan dan referensi lanjutan, serta memahami kasus maupun 

variabel yang serupa. 

Dalam memahami kasus ini, penulis merujuk pada tiga karya tulis 

yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian tersebut diharapkan dapat 

membantu penulis dalam memahami dan membandingkan suatu kebijakan 

terhadap situasi diplomasi publik yang dilakukan oleh suatu negara. Studi 

terdahulu pertama adalah disertasi berjudul Baseball Diplomacy, Baseball 

Deployment: The National Pastime in U.S.-Cuba Relationstahun 2012, 

yang ditulis oleh Justin W. R. Turner. Pada disertasi tersebut menjelaskan 

bagaimana baseballsebagai suatu hasil budaya yang sama antara Kuba dan 

AS yang memberikan peran signifikan dalam hubungan pada kedua negara 

tersebut. 42  Pada disertasi ini, Turner memberikan timeline mengenai 

hubungan AS-Kuba semenjak masuknya baseball sebagai simbol pengaruh 

AS ke Kuba pada akhir abad 19, serta menunjukkan bagaimana hubungan 

politik dan ekonomi pada tahun 1900-an. Selama akhir tahun 1900-an 
                                                             
42Justin W.R.Turner, Baseball Diplomacy, Baseball Deployment: The National Pastime in 
U.S.-Cuba Relations, University of Alabama, 2012, hal.1 
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hingga pertengahan abad 20-an, Turner mencoba melihat bagaimana politik 

berpengaruh pada pertukaran baseball AS-Kuba, dan melihat olahraga 

sebagai sarana diplomasi AS-Kuba. 

Kuba merupakan subjek yang signifikan dalam kebijakan luar 

negeri AS, terkait bagaimana isu kemanusiaan di Kuba, mulai dari 

perbudakan hingga perdagangan manusia. 43Telah menjalani pasang surut 

hubungan, mulai dari kemerdekaan Kuba yang secara tidak langsung AS 

berperan di dalamnya, hingga hubungan kaku saat kepemimpinan 

Castro.Baseball merupakan olahraga yang memiliki kesamaan nilai kultur di 

kedua negara, sehingga baseball bisa dimanfaatkan untuk menjadi jembatan 

menjalin hubungan yang stabil.44Namun kebijakan luar negeri dari masing-

masing negara meningkatkan tensi politik, salah satunya saat Revolusi 

Kuba, dan mempengaruhi program pertukaran baseball player yang 

sebelumnya telah berjalan.Turner pada disertasi ini melihat jika aktor-aktor 

diplomasi lebih low profile, dan terlepas dari campur tangan 

pemerintah.Pertukaran ini tidak mendapat perhatian khusus dari wartawan, 

namun warga masyarakat yang terlibat dalam program pertukaran tersebut 

dapat bertemu dengan damai dalam lapangan.45Walaupun interaksi people-

to-people tetap terjalin, namun hal itu tidak menyebabkan tensi politik 

kedua negara menurun. Turner melihat jika baseball diplomacy masih 

mempunyai peran pada level citizens, namun masih belum mempunyai 

pengaruh yang signifikan pada level politik atau pemerintah. 

                                                             
43Ibid  
44Ibid, hal. 5 
45 Ibid, hal. 271 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan artikel 

milik Turner terletak pada fokus penelitian.Penulis menggunakan olahraga 

basket sebagai instrumen diplomasi, sedangkan Turner menggunakan 

olahraga baseball.Selain itu perbedaan terletak pada objek penelitian, 

dimana Turner memilih Kuba sebagai objek penelitian.Persamaan penelitian 

yang dilakukan penulis dengan Turner terletak pada implementasi 

penggunaan olahraga sebagai instrumen pada ranah diplomasi publik, dan 

melihat jika olahraga bisa memberika efek positif pada hubungan 

diplomatik.Selain itu terdapat kesamaan dengan melihat bagaimana 

kebijakan suatu negara dapat berpengaruh pada kelancaran hubungan 

diplomatis suatu negara.Disertasi yang ditulis oleh Turner memiliki 

kontribusi bagis penulis, untuk melihat bagaimana penggunaan olahraga 

sebagai instrumen diplomasi, dan apakah implementasi yang diterapkan 

oleh AS memilik pola yang sama dengan kasus yang akan diteliti oleh 

penulis. 

Lalu untuk studi terdahulu kedua, penulismenggunakan tulisan 

ilmiah milik John Weinbrenner yang ditulis pada tahun 2004berjudul Soft 

Power and Hard Power Approaches in U.S. Foreign Policy: A Case Study 

Comparison in Latin America.46Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana efek dari soft power dan hard power dalam kebijakan luar negeri 

AS ke Amerika Latin.Dalam komparasinya terkait soft power dan hard 

power, Weinbrenner menggunakan definisi bentuk yang disebutkan oleh 

Joseph Nye, dimana Nye menjelaskan mengenai perbedaan karateristik dari 
                                                             
46John Weinbrenner, Soft Power and Hard Power Approaches in U.S Foreign Policy: A Case 
Study Comparison in Latin America, Florida, 2007 
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power yang mempengaruhi behavior.Dalam komparasinya, disebutkan jika 

hard power terkait dengan segi ekonomi dan militer, yang cenderung 

memiliki karateristik force.Sedangkan soft power lebih mengarah pada 

attraction. Soft power bisa berasal dari political ideals, popular culture, and 

cooperation yang terbukti bisa menimbulkan ketertarikan pada pihak lain. 

Pada tulisan ilmiah ini, Weinbrenner melihat bagaimana taktik dari 

soft power dan hard powerakan memberikan pengaruh jangka panjang di 

Amerika Latin. Studi kasus yang diambil oleh Weinbrenner kebijakan Good 

Neighbor pada masa Presiden Franklin Roosevelt dan the Contra War di 

Nikaragua pada masa pemerintahan Ronald Reagan.Weinbrenner 

berasusmsi jika 2 studi kasus tersebut dapat menunjukkan bagaimana taktik 

soft dan hard power dijalankan. Pada tulisan ilmiah ini Weinbrenner 

berhipotesa jika hard power tidak didukung oleh soft power maka akan 

mengurangi pengaruh AS di Amerika Latin.47 Selain menganalisa 2 studi 

kasus di atas, Weinbrenner juga memberikan fakta-fakta singkat mengenai 

keberhasilan implementasi soft power oleh negara lain. Dinamika kebijakan 

luar negeri merupakan sisi lain yang dianalisa oleh Weinbrenner dalam 

tulisan ilmiahnya, Weinbrenner melihat jika kebijakan luar negeri yang 

berbeda pada 2 pemerintahan Presiden AS (Roosevelt dan Reagan) dapat 

mempengaruhi pula pada kebijakan yang ditujukan ke Amerika Latin. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

Weinbrenner terletak pada instrumen yang digunakan sebagai soft power, 

jika penulis lebih melihat budaya sedangkan lebih melihat kebijakan sebagai 

                                                             
47Ibid  
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instrumen power.Persamaan yang dilakukan penulis dengan Weinbrenner 

terletak pada implemetasi soft power untuk mencapai tujuan dari suatu 

kebijakan yang dijalankan.Tulisan ilmiah Weinbrenner ini memiliki 

kontribusi bagi penelitian sebagai acuan untuk melihat implemetasi soft 

power baik dalam diplomasi publik ataupun rancangan kebijakan yang akan 

dikeluarkan. 

Kemudian studi terdahulu ketiga, penulis menggunakan tulisan 

ilmiah oleh Joseph s. Nye pada tahun 2008 yang berjudul Public 

Diplomacy and Soft Powerdalam ANNALS OF THE American Academy of 

Political and Social Science volume 616 no. 1.48Dalam tulisannya, Nye 

membahas  terkait  pengertian  soft  power  dan  bagaimana kaitannya  

dengan  diplomasi  publik.  Dijelaskan  pula  dalam  tulisannya  bahwa soft  

power  yang  menarik  akan  menunjang  keberhasilan  upaya  diplomasi 

publik. 

Menurut Nye, diplomasi publik merupakan sarana bagi pemerintah 

untuk memobilisasi sumber daya dari soft power nya untuk 

dikomunikasikan terhadap publik.49Upaya komunikasi yang dilakukan pun 

beragam dapat melalui broadcasting, subsidizing cultural exports, 

arranging exchanges, dan sebagainya. 50 Digambarkan dalam tulisannya 

bahwa AS menerapkan soft power nya melalui broadcasting film 

Hollywood atau melalui Voice of America (VOA).Hanya saja upaya tersebut 

dapat dikatakan gagal apabila AS lebih banyak menampilkan hal yang 
                                                             
48Joseph S. Nye, Public Diplomacy and Soft Power, The Annals of The American Academy 
of Political Science:Sage, vol. 616, 2008 
49Ibid, hal. 95. 
50Ibid. 
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kurang baik seperti sesuatu yang vulgar di dalam film yang mereka 

produksi.Selain itu siaran dari VOA yang memuji pemerintah dimana hal 

tersebut telah dianggap sebagai sesuatu yang bertolak belakang dari 

kenyataanya makan hal ini juga menggagalkan AS dalam menciptakan soft 

power yang menarik.51 

Menurut Nye, diplomasi publik yang baik adalah diplomasi publik 

yang jauh dari propaganda, dan mengutip dari Leonard, Nye menyebutkan 

bahwa ketiga dimensi diplomasi publik yakni news management, strategic 

communications, dan the development of lasting relationshipmemiliki peran 

dalam menciptakan citra yang menarik dari suatu negara yang nantinya jelas 

akan berpengaruh terhap keberhasilan diplomasi publik negara yang 

bersangkutan.52 

Penulis menggunakan tulisan ini sebagai studi terdahulu yang 

diharapkan dapat membantu penulis dalam menganalisis penelitian yang 

penulis ambil.Dimana tulisan yang ditulis oleh Nye ini penulis jadikan 

sebagai referensi tambahan mengenai konsep sebagai bantuan dalam 

menjawab rumusan masalah penulis. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Dalam melakukan analisis atas suatu kasus dalam ilmu sosial 

diperlukan teori dan atau konsep yang nantinya akan digunakan untuk 

menelaah kasus yang dibahas secara empiris dan sesuai dengan kaidah ilmu 

sosial. Penulis menggunakan konseppublic diplomacy untuk menganalisa 

                                                             
51Ibid.  
52Ibid, hal. 101. 
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kasus yang diangkat oleh penulis.Konsep tersebut dinilai relevan oleh 

penulis untuk menelaah kasus dalam penelitian ini. 

2.2.1 Public Diplomacy 

Diplomasi Publik pertama kali digunakan sebagai salah satu 

cara untuk menangani pengaruh perilaku publik terhadap proses 

pengambilan serta pelaksanaan kebijakan luar negeri, dan 

diperkenalkan pertama kali sebagai konsep oleh Edward Murrow pada 

tahun 1963. 53  Edward Murrow sendiri memberikan definisi dari 

diplomasi publik,“public diplomacy differs from traditional diplomacy 

in that involves interaction not only with government but primarily with 

non-governmental individuals and organization.” 54 Dalam diplomasi 

publik, selain pemerintah, masyarakat, NGOs, dan juga aktor lain 

bahkan individu juga ikut berperan aktif dalam implementasi diplomasi 

publik. Secara umum diplomasi publik bisa dikatakan sebagai 

komunikasi dan interaksi antar bangsa, masyarakat, dan budaya.55Scope 

serta tujuan dari diplomasi mengalami perkembangan, yang awalnya 

hanya didominasi oleh isu-isu hard politics, namun sekarang mulai 

muncul isu-isu soft politics yang membuat aktor-aktor dalam praktek 

diplomasi untuk beradaptasi. 

                                                             
53Nancy snow dan Phillip M. Taylor, Routledge Handbook of Public diplomacy, New York & 
London:Routledge Taylor & Francis Group, 2009, hal.19 
54Mark Leonard, Public Diplomacy, London: The Foreign Policy Centre, 2002, hal. 1. 
55Ivan Willis Rasmussen, Towards a Theory of Public Diplomacy: a Quantitative study of 
public diplomacy and soft power, Tufts University, 2009, hal. 3. 
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Selain dari Murrow, terdapat beberapa definisi pengertian 

diplomasi publik yang disampaikan oleh beberapa ahli, salah satunya 

adalah definisi diplomasi publik menurut Joseph S. Nye, 

“Public diplomacy is an instrument that government use to mobilize 
these resources to communicate with and attract the publics of other 
countries, rather then merely their governments. Public diplomacy 
tries to attract by drawing attention to these potential resources 
through broadcasting, subsidizing, cultural export, arranging 
exchanges, and so forth.”56 

Nye menjelaskan jika diplomasi publik merupakan instrumen 

yang digunakan oleh pemerintah untuk mengerahkan soft power ini 

untuk berkomunikasi dan menimbulkan ketertarikan dengan masyarakat 

dengan negara lain, selain dengan pemerintah negara itu sendiri. Semua 

upaya itu dapat dilakukan dengan broadcasting, ekspor budaya, 

pertukaran, dan lainnya.57 

Selain itu, diplomasi publik bisa dikatakan efektif jika sudah 

dilakukan dengan metode dua arah, dengan mendengarkan dan 

menyampaikan. 58 Dengan begitu, soft power yang ditujukan untuk 

menyelaraskan keinginan kita pada yang lain dapat terpenuhi, dan ini 

memerlukan pemahaman mengenai bagaimana mereka menangkap 

pesan anda, dan segera mungkin kita dapat menyesuaikannya.59 

Soft power merupakan kemampuan untuk dapat membentuk 

pilihan pihak lain, kemampuan yang bersifat persuasif dan dapat 

menarik pihak lain. Jika dianalogikan sebagai bentuk sikap, soft power 

                                                             
56Joseph S. Nye Jr, Public Diplomacy and Soft Power, The Annals of the American Academy 
of Political Science:Sage, vol.616, 2008, hal.95. 
57Ibid, hal.95 
58Ibid, hal.103 
59Ibid  
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is attractive power, jika dianalogikan sebagai sumber daya, maka soft 

power merupakan aset yang dapat memproduksi dan menghasilkan 

ketertarikan pada pihak lain. Kemampuan untuk dapat membentuk 

suatu image yang diinginkan seringkali berkaitan dengan hal yang tidak 

kasat mata seperti kepribadian yang menarik, budaya, nilai-nilai politik 

dan institusi, dan kebijakan yang mempunyai otoritas moral.60 Namun 

jika soft power yang dimiliki oleh negara tersebut tidak dapat 

menimbulkan ketertarikan bagi pihak yang lain, malah akan 

menghasilkan hal negatif lainnya, dan akan bisa menjadi 

propaganda.61Pemerintah sendiri terkadang tidak dapat mengontrol dan 

menyebarkan soft power, namun hal ini tidak mengurangi pentingnya 

soft power itu sendiri. 

Terdapat perbedaan pada pola diplomasi publik yang lama, 

yang hanya menekankan pada pemerintahan saja sebagai aktornya.Pada 

pola konsep diplomasi publik yang baru dan muai berkembang saat ini 

bermunculan banyak aktor non-negara yang justru mempunyai andil 

besar dalam pembentukan image suatu negara.Pada dasarnya diplomasi 

publik melibatkan grup atau kelompok yang lebih luas dari kedua sisi 

pihak atau lebih yang melakukan praktek diplomasi, dan sekumpulan 

kepentingan yang lebih banyak masuk pada pemerintahan.62 

Pada diplomasi publik sendiri terdapat tiga bidang yang 

dijadikan pemerintah sebagai capaian tujuannya, yaitu 

                                                             
60Ibid, hal.96 
61Ibid  
62Mark Leonard, Public Diplomacy, London: The Foreign Policy Centre, 2002, hal. 9. 
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political/military, economic, dan societal/cultural.Semua bidang 

tersebut akan mempunyai bobot yang berbeda dalam suatu waktu 

tertentu, dan dalam konteks yang berbeda, dalam setiap pencapaian 

tujuannya. Dari setiap bidang yang disebut di atas, Leonard 

mengkategorikan tiga dimensi aktfitas dalam penerapan diplomasi 

publik, yaitu:63 

1. Bereaksi atau tanggap pada berita terkini yang berkaitan dengan 

tujuan strategis (News Management) 

2. Proaktif menciptakan suatu agenda berita melalui kegiatan dan 

event yang didesain untuk menguatkan pesan inti dan persepsi 

yang memberikan pengaruh (Strategic Communication) 

3. Membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat luar 

negeri untuk memperoleh pengakuan atas nilai-nilai dan aset 

kita, serta untuk belaja dari mereka (Relationship Building) 

2.2.1.1 News Management 

Dimensi pertama dalam penerapan diplomasi publik 

adalah news management atau manajemen berita, bagaimana 

manajemen komunikasi terhadap isu-isu harian, menunjukkan 

peningkatan kebutuhan untuk menselaraskan komunikasi dengan 

diplomasi tradisional. Diplomasi publik mencoba untuk 

mendukung diplomasi tradisional dengan menargetkan kelompok 

non-pemerintah,serta dari kelompok pemerintahbaik dari kalangan 

                                                             
63Ibid, hal. 11. 
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elit ataupun masyarakat umum. 64 Komunikasi yang disampaikan 

sudah seharusnya dijelajah dari berbagai sudut aktifitas mereka, 

dan merencanakan strategi diplomasi publik untuk semua isu utama 

yang menghadapi mereka. 

Dimensi news management seringkali dianggap sebagai 

reactive news, dimana memerlukan fleksibilitas dan dilakukan 

secara terus menerus.Hal ini berkaitan dengan pengelolaan berita 

atau isu yang dipublikasikan setiap harinya.Pada penerapan 

dimensi ini terbilang cukup sulit, karena harus memisahkan berita 

berbeda untuk kelompok yang berbeda pula, baik bagi warga 

domestik ataupun masyarakat luar negeri.65Media berita domestik 

bisa membuat suatu informasi menjadi positif bagi konsumsi 

domestik, namun untuk masyarakatluar negeri, suatu informasi 

harus dilihat dari berbagai sisi sebelum diolah dan dipublikasikan 

untuk menghindari mispersepsi informasi, dan maksud yang ingin 

disampaikan.Dari hal tersebut dapat menjelaskan bagaimana aktor-

aktor negara dalam negeri berperan untuk melihat informasi dari 

berbagai sisi untuk selanjutnya membuat strategi dalam 

menginformasikan isu-isu utama mengenai negaranya baik untuk 

konsumsi domestik ataupun dunia luar. 66  Selain penjelasan 

mengenai isu utama dengan rinci, aktor-aktor negara perlu bekerja 

sama dengan masyarakat luar negeri, baik masyarakat itu sendiri 

                                                             
64Ibid, hal. 12. 
65Ibid 
66Ibid  
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dan media luar negeri, dengan harapan informasi yang disampaikan 

bisa satu kesepahaman dan tidak terjadi miskomunikasi. 

Pemerintah dalam negeri juga harus memperbarui pemberitaan isu 

utama mereka untuk memberikan akses berita terbaru mengenai isu 

tersebut. 

2.2.1.2 Strategic Communication 

Strategic communications atau komunikasi strategis 

merupakan suatu kumpulan aktifitas yang lebih mirip kampanye 

politik, mengatur sejumlah pesan strategis dan merencanakan 

serangkaian kegiatan dalam setahun atau lebih untuk menguatkan 

pesan atau kebijakan yang ingin pemerintah sampaikan kepada 

masyarakat domestik ataupun masyarakat luar negeri. 67 Pesan 

strategis tersebut harus sederhana, jelas, dan logis dalam 

menunjukkan inti pesan yang disampaikan.Selain itu pesan 

strategis harus dapat merangkul kelompok yang berbeda dan 

dicerminkan dalam semua aktifitas.Pesan yang yang ingin 

disampaikan tersebut harus disampaikan oleh kelompok yang 

memiliki persamaan sesuatu dengan kelompok sasaran.Kegiatan 

yang dilakukan pada dimensi strategic communicationini harus 

berkaitan dengan isu utama yang diangkat. 

Dalam hal komunikasi sendiri terdapat beberapa isu yang 

harus dikendalikan oleh aktor tersebut, antara lain politik, 

perdagangan, pariwisata, investasi, dan budaya, namun semua isu 

                                                             
67Ibid, hal. 15 
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tersebut kembali pada satu titik, yaitu apa yang akan dipromosikan 

aktor untuk selanjutnya.68Tujuan strategic communication adalah 

untuk menanamkan ataupun membentuk nilai-nilai atau pesan 

strategis yang ingin disampaikan dapat dimaksimalkan dan 

meminimalisir atau bahkan menghilangkan pesan negatif yang 

telah beredar sebelumnya pada target yang dituju. 

2.2.1.3 Relationship Building 

Membangun hubungan yang berkelanjutan melalui 

berbagai macam program dengan para elit melalui beasiswa, 

pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, membangun jaringan 

hubungan yang nyata, serta memberi masyarakat akses kepada 

siaran media. 69 Relationship building berbeda dengan praktek 

diplomasi pada umumnya, ini lebih menjalin hubungan dengan 

teman sebaya, sehingga diharapkan tidak ada jarak sosial antara 

aktor pelaku dan aktor target, selain itu dengan hubungan yang 

terjalin dapat menciptakan analisis umum terhadap sebuah isu, dan 

dapat memberikan suatu pemikiran yang lebih jelas pada 

masyarakat terkait motivasi dan faktor yang menyebabkan mereka 

melakukan suatu aksi, dan diskusi ini akan berjalan di antara para 

aktor dengan latar belakang yang berbeda. 70  Selain berusaha 

menjalin hubungan dan menanamkan pesan, hal yang penting 

untuk dilakukan adalah memberikan pengalaman yang baik pada 

                                                             
68Ibid 
69Ibid, hal. 18. 
70Ibid  
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target, dan akan memberikan hal positif selanjutnya untuk 

membentuk image. 

Relationship building secara mendasar merupakan proses 

yang harus dilakukan secara face to face.Instrumen yang paling 

efektif untuk membangun hubungan yang kuat adalah dengan 

program beasiswa, kunjungan, dan program pertukaran lainnya 

yang membutuhkan rencana dan administrasi yang kompleks, serta 

membutuhkan biaya yang mahal. Terdapat pernyataan dari Nye 

bahwa “action speak louder than words”71, tanpa aksi yang nyata, 

negara tidak akan bisa menjalankan diplomasi publik dan 

memperoleh tujuannya. 

Mark Leonard menyebutkan terdapat beberapa tujuan 

yang bisa didapat jika dimensi aktifitas diplomasi publik tersebut 

tersebut dijalankan dengan beriringan, yaitu 

Increasing familiarity (making people think about your country 
and updating their images of it); increasing appreciation (creating 
positive perceptions of your country and getting others to see 
issues from your perspective); engaging people (encouraging 
people to see your country as an attractive destination for tourism 
and study and encouraging them to buy its products and subscribe 
to its values); and influencing people’s behavior (getting 
companies to invest, encouraging public support for your country’s 
positions, and convincing politicians to turn to it as ally)72 

Tujuan yang bisa dicapai dengan melaksanakan diplomasi publik 

menurut Leonard, pertama, meningkatkan keakraban, dimana 

membuat masyarakat luar negeri berpikir tentang negara 

bersangkutan dan memperbarui pandangan masyarakat terhadap 
                                                             
71Joseph S. Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public 
Affairs, 2005, hal. 110. 
72Mark Leonard, Diplomacy by Other Means, Foreign Policy, No.132, 2002, hal. 50. 
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suatu negara semakin membaik. Kedua, meningkatkan dan 

menciptakan apresiasi positif  bagi suatu negara dari masyarakat 

luar negeri, dan membuat masyarakat luar negeri memiliki 

perspektif yang sama dengan negara tersebut. Ketiga, 

menganjurkan masyarakat luar negeri untuk menerima nilai-nilai 

dari suatu negara, dan menjadikan suatu negara sebagai sesuatu 

yang menarik untuk dikunjungi, baik dari pariwisata dan juga 

tujuan belajar.Hal ini untuk menyebarkan nilai-nilai utama dari 

suatu negara, misal demokrasi untuk dapat diserap dan diterima 

oleh masyarakat luar negeri.Keempat, mempengaruhi tingkah laku 

masyarakat, terutama masyarakat luar negeri, untuk dapat 

berinvestasi, mendapat dukungan masyarakat dari suatu isu, dan 

meyakinkan masyarakat terutama kaum elit serta politikus untuk 

bersekutu. 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Penulisakan melakukan analisa terhadap kasus dalam penelitian ini, 

untuk itu penulis harus mampu untuk mengoperasionalisasikan konsep yang 

telah dipilih oleh penulis untuk memperoleh hasil yang empiris serta 

mendapatkan kesimpulan dalam penelitian ini. Penulis telah menjelaskan 

mengenai konsep yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisa 

fenomena pada penelitian, yaitu public diplomacy. Pada sub bab in penulis 

akan menghubungkan konsep yang dipilih untuk selanjutnya melakukan 

analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
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Olahraga menjadi bagian dari budaya, yang merupakan bagian dari 

diplomasi publik.Budaya sendiri terbagi menjadi 2, yaituhigh culture seperti 

literature, seni, dan pendidikan, serta popular culture yang fokus pada 

masyarakat umum melalui mass entertainment,73  dan pada penelitian ini 

bisa dikategorikan ke dalam popular culture. 

Seperti yang disebutkan pada sub bab sebelumnya, jika budaya 

merupakan salah satu sumber dari soft power. Budaya merupakan salah satu 

instrumen diplomasi yang dapat digunakan oleh negara untuk meraih tujuan 

dan kepentingannya, serta memproyeksikan kebijakan luar negerinya.Ketika 

budaya sebagai instrumen diplomasi berpusat pada pertukaran budaya dan 

mutual understanding, olahraga menjadi bagian di dalamnya. 74 Olahraga 

dalam insturumen diplomasi dinilai dapat lebih cocok untuk digunakan 

sebagai penyampaian pesan-pesan diplomatis, pembentukan image yang 

dilakukan pemerintah melalui olahragawan dan juga kegiatan-kegiatan 

olahraga internasional. 

Olahraga menjadi bagian dari diplomasi publik, mengikutsertakan 

perwakilan dan aktifitas diplomat yang dilakukan oleh olahragawan atas 

nama, ataupun bersamaan dengan pemerintah mereka.75 Dalam prakteknya 

difasilitasi oleh diplomasi tradisional dan menggunakan olahragawan dan 

kegiatan olahraga untuk menyampaikan serta menciptakan image positif 

diantara masyarakat dan organisasi di luar negeri, untuk selanjutnya 

                                                             
73Joseph S. Nye Jr, Public Diplomacy and Soft Power, The Annals of the American Academy 
of Political Science:Sage, vol.616, 2008, hal.96 
74Vincent Mabillard and Daniel Jadi, Sports as Cultural Diplomacy: How Sport Can Make a 
Differcence in International Relations, ICD Outlook, 2011, hal. 3 
75 Stuart Murray, Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves, hal.8 
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membentuk persepsi mereka dan menghasilkan apa yang menjadi tujuan 

kebijakan luar negeri pemerintah. 

Diplomasi publik dapat berjalan dengan efektif jika dilakukan 

dengan komunikasi 2 arah, yang di dalamnya terdapat unsur talking dan 

listening.76Dalam penelitian ini, basket merupakan salah satu jenis olahraga 

yang dinilai sebagai soft power yang dimiliki oleh AS sebagai salah satu 

instrumen yang digunakan dalamdiplomasi publik ke Cina.Penelitian ini 

akan melihat bagaimana implementasi basket sebagai soft power 

dilaksanakan dalam diplomasi publik AS ke Cina, dengan menggunakan 

dimensi-dimensi dalam diplomasi publik yang disebutkan oleh Mark 

Leonard untuk mencapai tujuan, yaitu news management, strategic 

communication, dan relationship building. 

2.3.1 News Management 

Dimensi ini merupakan cara yang ditempuh oleh Pemerintah 

AS dalam mengemas kebijakan terkait diplomasi publik dengan basket 

sebagai instrumennya ke Cina. Dimana upaya yang dilakukan oleh AS 

adalah mempublikasikan berita tentang program  dan olahraga basket 

AS ke Cinamelalui media, baik online dan cetak, dan dilakukan secara 

terus menerus., minimal 1 kali selama kegiatan tersebut berlangsung. 

Selain itu, AS akan melakukan kerjasama dengan media asing, 

khususnya Cina dengan tujuan agar berita atau isu yang akan 

dipublikasikan bisa sejalan dan tidak terjadi mispersepsi dan 

                                                             
76Ibid, hal.103 
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meingkatkan jaringan berita. Upaya pada dimensi ini berkaitan dengan 

siklus berita atas suatu isu. 

2.3.2 Strategic Communication 

Pada dimensi kedua ini merupakan cara yang dilakukan oleh 

AS dengan menciptakan suatu pesan strategis terkait dengan tujuan AS. 

Pesan strategis tersebut harus sederhana, jelas, dan logis serta dapat 

merangkul kelompok yang berbeda dan dicerminkan dalam semua 

aktifitas.Pesan strategis yang ingin disampaikan oleh AS, khususnya ke 

Cina ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan yang bertema olahraga 

basket dengan skala tahunan atau bulanan untuk mengkomunikasikan 

pesan strategis AS. 

2.3.3 Relationship Building 

Pada dimensi yang ketiga ini merupakan upaya yang dilakukan 

AS dengan cara menjalin hubunga dengan masyarakat asing, baik 

dengan aktor strategis dan juga aktor-non pemerintah, dalam hal ini 

khususnya masyarakat Cina pada umumnya, terlebih kaum muda. 

Upaya dijalankan dengan memberikan beasiswa, melakukan pertukaran, 

pelaksaan seminar, pelatihan, dan konferensi. Pada dimensi ini akan 

lebih efektif jika dilakukan dengan face-to-face. Upaya pembangunan 

hubungan yang berkelanjutan dilakukan AS dan Cina dititikberatkan 

pada olahraga basket yang dimana merupakan instrumen diplomasi 

publik AS. 
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Tabel 1.Operasionalisasi Konsep 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR OPERASIONALISASI 

Dimensi 
Diplomasi 

Publik 

N
ew

s M
an

ag
em

en
t 

a. Publikasi 
berita kepada 
media 

 
 

 Isi berita tentang program dan 
olahraga basket AS ke 
Cinadisampaikan melalui 
media online dan cetak. 

b. Penyampaian 
berita secara 
terus-menerus 

 

 Berita tentang program dan 
olahraga basket AS ke Cina 
disampaikan minimal 1 kali 
selama kegiatan berlangsung 

c. Kerjasama 
dengan media 
asing 

 Kerjasama antara media AS 
dan Cina untuk komunikasi 
berita/isu terkait program dan 
olahraga basket antara AS dan 
Cina untk meningkat jejaring 
berita dan mispersepsi. 

St
ra

te
gi

c 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 

a. Pembangunan 
pesan strategis 

 Menciptakan pesan strategis 
yang sederhana, jelas, dan 
logis sesuai dengan tujuan AS, 
bertema basket. 

b. Rangkaian 
kegiatan terkait 
isu 

 Pelaksanaan kegiatan yang 
terkait program dan olahraga 
basket AS ke Cina 

Re
la

tio
ns

hi
p 

Bu
ild

in
g 

a. Menjalin 
hubungan 
dengan aktor 
non-
pemerintah 

 Memberikan beasiswa dan 
pertukaran dengan olahraga 
basket sebagai temanya antara 
AS dan Cina 

b. Menjalin 
hubungan 
langsung 
dengan publik 
asing 

 Memberikan pelatihan, 
seminar, dan konferensi 
dengan olahraga basket 
sebagai temanya antara AS 
dan Cina 

c. Hubungan 
dilakukan 
dengan face-
to-face 

 Kegiatan bertema basket yang 
dilakukan AS ke Cina dengan 
caratatap muka langsung 
antara aktor. 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basket sebagai 
sumber soft power 

Diplomasi Publik 
AS ke Cina 

Bagaimana implementasi diplomasi publik AS ke 
Cina melalui olahraga basket pada tahun 2009-

2014? 

Diplomasi publik AS ke Cina melalui olahraga basket pada tahun 
2009-2014 bisa berjalan dengan baik dan efektif jika 

diimplementasikan dengan menggunakan ketiga dimensi, news 
management, strategic communication, dan relationship building 

News 
Management 

Strategic 
Communication 

Relationship 
Building 

1. Publikasi berita
kepada media. 

2. Penyampaian 
berita dengan 
terus menerus. 

3. Kerjasama 
dengan media 
asing. 

Membangun 
pesan strategis 
dan kegiatan 

melalui program 
dan olahraga 

basket antara AS 
dan Cina 

1. Menjalin 
hubungan dengan 
aktor non-
pemerintah 

2. Menjalin 
hubungan 
langsung dengan 
publik asing 

3. Hubungan 
dilakukan dengan 
face-to-face 
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2.5 Argumen Utama 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengambil 

argumentasi utama, bahwa basket sebagai instrumen diplomasi yang 

dilakukan oleh AS dapat dilakukan dengan efektif dan memperoleh tujuan 

yang diinginkan dengan mengimplemtasikan 3 dimensi publik dengan baik, 

yaitu news management, strategic communication, dan relationship 

building. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif 

untuk dapat mencapai kesimpulan dari penelitian ini.penulis hendak 

mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan diplomasi publik dengan basket 

sebagai instrumennya yang dilakukan oleh AS dan Cina. Penulisakan 

menjelaskan dan mengkaitkan fakta yag terjadi berdasarkan fenomena yang 

ada, sehingga dirasa tepat jika menggunakan penelitian kualitatif. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang diplomasi basket yang terjadi 

antara AS dan Cina, dimana periode yang diambil oleh penulis adalah 

periode tahun 2009-2014.Hal ini dapat memastikan signifikasi dari 

diplomasi basket yang dilakukan antara AS dan Cina, dan mempermudah 

penulis untuk mengkaji fenomena yang ada. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan yang bersifat kualitatif, dalam artian tidak 

menggunakan indikator yang bersifat numerik untuk mengkaji fenomena 

yang ada.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kepustakaan dan 

data jenis sekunder.Penulisakan mengumpulkan sumber-sumber yang dinilai 

relevan dengan penelitian ini, baik sebagai sumber utama, studi terdahulu, 

maupun data pendukung argumen.Sumber-sumber yang relevan tersebut, 

didapat penulis baik dari berita atau artikel, jurnal, buku, baik dari sumber 

online atau sumber tercetak yang mempunyai kredibilitas dan telah 
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dipublikasikan secara luas oleh para penulis dan pemikir yang kompeten di 

bidangnya masing-masing. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Setelahsumber-sumber yang berhasil didapat oleh penulis, 

selanjutnya dikumpulkan dan diseleksi.Sumber-sumber yang dinilai relevan 

dengan penelitian ini kemudian dianalisa dengan teknik analisis kualitatif, 

dengan mencari pemahaman tentang masalah yang diangkat.Penulis 

melakukan beberapa tahapan untuk dapat menarik sebuah kesimpulan, dan 

tahapan tersebut merupakan tahapan yang dilakukan pada penelitian 

kualitatif, yaitu klasifikasi data, mereduksi data, dan penyimpulan, semua 

tahap dilakukan berdasar pada konsep yang digunakan. 

3.5 Metode Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

2. Bab II Kerangka Pemikiran, pada bab ini mencakup studi 

terdahulu yang berisi jurnal yang berfungsi sebagai acuan 

melakukan penelitian, kerangka konseptual berupa penjelasan 

tentang konsep yang digunakan, operasionalisasi konsep, dan 

argumen utama.

3. Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdapat jenis 

penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisa data, serta sistematika penulisan, secara 

keseluruhan bagian pada bab ini digunakan untuk menrangkan 

alur penelitian yang digunakan oleh penulis.
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4. Bab IV Gambaran Umum Diplomasi Publik AS, pada bab ini 

penulis akan memberikan gambaran umum mengenai hubungan 

antara AS dan Cina, sejarah program diplomasi publik AS dan 

olahraga dalam diplomasi publik AS,sertaolahraga dalam 

diplomasi publik AS dan Cina

5. Bab V Implementasi Diplomasi Publik AS ke Cina Melalui 

Olahraga Basket pada Tahun 2009-2014, pada bab ini penulis 

akan menjelaskan tentang pengkajian dan analisa data yang 

relevan dengan menggunakan serta mengoperasionalisasikan 

konsep yang digunakan oleh penulis, untuk melihat bagaimana 

diplomasi basket yang dilakukan oleh ASkeCina.

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran, penulisakan menjelaskan 

tentang kesimpulan dari seluruh hasil dan analisis data pada 

penelitian ini, kesimpulan ini didapat oleh penulis dengan 

beberapa tahapan yang ada pada penelitian kualitatif. Kesimpulan 

tersebut sekaligus menguji argumen utama berdasarkan hasil dan 

pembahasan yang telah diajukan penulis. Pada bab ini juga 

terdapat saran dan rekomendasi penulis untuk penelitian 

selanjutnya.
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DIPLOMASI PUBLIK AMERIKA SERIKAT 

4.1 Program Diplomasi Publik Amerika Serikat 

Pemerintah AS telah berusaha menjalankan diplomasi publik, 

berkomunikasi dengan masyarakat luar negeri semenjak Perang Dunia I. 

Sejak saat itu diplomasi publik yang dilakukan oleh AS mengalami 

peningkatan dan adaptasi sesuai isu dalam operasionalnya, menyesuaikan 

dengan ancaman yang mungkin terjadi untuk menunjang keamanan nasional 

dan juga tujuan nasional AS.  

Diplomasi publik merupakan instrumen yang digunakan oleh 

negara, organisasi negara, dan aktor non-negara untuk memahami budaya, 

sikap, dan tingkah laku, serta untuk membangun dan menjaga hubungan, 

dan untuk mempengaruhi pemikiran dan opini untuk membantu mencapai 

kepentingan dan tujuan. 77 Misi dari diplomasi publi AS adalah untuk 

mendukung pencapaian kebijakan luar negeri AS, mencapai kepentingan 

nasional, dan membangun serta menjaga hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat AS dengan masyarakat seluruh dunia.78 

Diplomasi publik yang dilakukan oleh AS berada pada sekitar 

kegiatan untuk mendukung nilai-nilai fundamental dan tujuan keamanan 

nasional.Aktifitas dalam diplomasi publik AS harus memiliki komitmen 

untuk mendukung kebebasan, hak asasi manusia, dan kesetaraan.Selain itu 

nilai-nilai demokrasi dan ideologi Amerika harus tercakup dalam kegiatan 
                                                             
77Bruce Gregory, American Public Diplomacy: Enduring Charateristics, Elusive 
Transformation, The Hogue Journal of Diplomacy, vol.6, 2011, hal.353 
78The Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs, dalam 
http://ww.state.gov/r/index.htm diakses pada 7 Maret 2017 
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diplomasi publik AS.79Usaha diplomasi publik yang dilakukan AS untuk 

berkomunikasi dengan masyarakat luar negeri mengalami peningkatan 

seiring dengan tumbuhnya keamanan nasional yang dihadapi AS.80 

Ketika Perang Dunia I, Presiden Woodrow Wilson mendirikan 

Committee on Public Information (Creel Committee), dimana Komite 

tersebut didirikan untuk menyediakan penyebaran informasi dalam skala 

besar selama perang berlangsung, baik bagi warga domestik ataupun warga 

luar negeri.81Creel Committee didirikan untuk menandingi propaganda yang 

dilakukan oleh Jerman, namun pada akhir Perang Dunia I Creel Committee 

dibubarkan pada tahun 1919 karena dinilai mulai membiaskan mana fakta 

dan propaganda, baik bagi warga AS sendiri, dan juga warga luar negeri. 

Setelah pembubaran Creel Committee, Presiden Franklin Roosevelt 

mendirikan Office of War Information (OWI), dimana secara garis besar 

memiliki tugas yang sama dengan Creel Committee. OWI sendiri 

terintegrasi dengan VoA, yang merupakan layanan broadcasting tertua yang 

dimiliki oleh AS. Pada 1948, Presiden Harry Truman mengeluarkan 

Amandemen 9608 dan juga Smith-Mundt Act.Dikeluarkannya amandemen 

tersebut menandakan dibubarkannya OWI, dan pemindahan fungsi 

informasi kepada Department of State. 82 Smith-Mundt Act merupakan 

undang-undang yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman yang lebih baik dari masyarakat dunia terhadap AS dan untuk 

                                                             
79Policy Coordinating Committee, US National Strategy for Public Diplomacy and Strategic 
Communication, 2007, hal.2 
80Kennon H. Nakamura dan Matthew C. Weed, U.S Public Diplomacy: Background and 
Current Issues, COngressional Research Service, 2009, hal.9 
81Ibid 
82Ibid  
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memperkuat kerjasama internasional, dengan aktifitas pertukaran informasi 

dan pendidikan.83Dikeluarkannya undang-undang ini membuka pemerintah 

AS untuk dapat terlibat lebih dalam Perang Dingin, dengan cara-cara non-

militer. 

Berdasarkan pada Smith-Mundt Act, Presiden Dwight Eisenhower 

mendirikan United States Information Agency (USIA) pada tahun 1953 

untuk mengatur dan melaksanakan fungsi informasi dan juga program 

pertukaran, dan mulai saat itu berperan sebagai instrumen diplomasi publik 

AS. 84 USIA juga bertugas untuk menyelaraskan dna merekomnedasikan 

kebijakan luar negeri AS agar sesuai dengan budaya-budaya masyarakat 

luar negeri. 

Kegiatan diplomasi publik AS oleh USIA meliputi kegiatan 

informasi, pertukaran budaya dan pendidikan, serta penyiaran 

internasional.Semua kegiatan penyiaran dan penyebaran fungsi informasi 

dikelola di bawah USIA. USIA menjadi badan yang bertanggung jawab atas 

diplomasi publik AS dengan upaya untuk memahami, menginformasikan, 

dan mempengaruhi masyarakat luar negeri untuk mempromosikan nilai-nilai 

AS. Selama bertugas, USIA telah beroperasi di 142 negara.Dengan 

menyiarkan lebih dari 53 bahasa di Eropa Tengah, Rusia, Iran, Iraq, serta 

Negara-negara pecahan Soviet untuk mempromosikan nilai-nilai AS. USIA 

sendiri selalu mengangkat isu yang memiliki nilai mutual interest,dan sesuai 

dengan iklim budaya host country. Pada USIA sendiri terdapat 3 biro yang 

masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu the Bureau of 
                                                             
83Hans Tuch, Communicating With the World, New York:St. Martin Press, 1990, Hal.15 
84Ibid, hal.17 
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Information, the Bureau of Educational and Cultural Affairs, dan the 

Bureau of Management.Namun setelah 46 tahun melakukan kegiatan 

diplomasi publik, USIA dibubarkan pada tahun 1999.Consolidatian Act 

1998 menjadi landasan undang-undang bagi dibubarkannya serta pengalihan 

fungsi dan tugas USIA kepada Sekretaris Negara. 

Consolidation Act juga menjadi dasar atas munculnya posisi baru 

di Department of State, yaitu TheUnder Secretary for Public Diplomacy and 

Public Affairs, yang hingga saat ini masih menjalankan fungsinya dalam 

diplomasi publik AS.85Department of State merupakan departemen yang 

didirikan oleh Presiden George Washington pada 1789 untuk menangani 

isu-isu internasional dan juga kebijakan luar negeri.86Department of State 

bertanggung jawab langsung pada presiden AS. 

Presiden Bill Clinton mendirikan posisi baru tersebut dengan tujuan 

untuk menjamin jika upaya komunikasi Diplomasi Publik yang dilakukan 

merupakan kombinasi dari diplomasi tradisional dan ranah publik untuk 

meningkatkan kepentingan dan keamanan. 87  Beberapa faktor menjadi 

penyebab dibubarkannya USIA, faktor pertama adalah berakhirnya Perang 

Dingin, sehingga tidak ada lagi pertempuran ideologi dengan Uni Soviet, 

AS di nilai lebih unggul dalam perang nilai ideologi, serta AS lebih 

mengisyaratkan untuk menyebarkan paham demokrasi. Faktor lain yang 

menjadi sebab dibubarkannya UISA karena USIA terlihat kesulitan untuk 

                                                             
85Kennon H. Nakamura dan Matthew C. Weed, U.S Public Diplomacy: Background and 
Current Issues, COngressional Research Service, 2009, hal.15 
86Glen Krutz dan Sylvie Waskiewicz, American Govenrnment, OpenStax, 2016, hal.559 
87Ken S. Heller dan Liza M. Pesson, “The Distinction Between Public Affairs and Public 
Diplomacy”, dalam Nancy Snow dan Philip M. Taylor, Routledge Handbook of Public 
Diplomacy, New York:Routledge, 2009, hal.228 
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menyesuaikan misinya dalam konteks baru tersebut, dengan bermacam isu-

isu baru yang bermunculan USIA kesulitan untuk beradaptasi.88 

Tujuan dibentuknya TheUnder Secretary for Public Diplomacy and 

Public Affairs adalah untuk menuntut keseluruhan upaya diplomasi publik 

yang dilakukan AS. Upaya yang dilakukan antara lainmeningkatkan 

pengaruh dari pertukaran pendidikan dan budaya, serta mengembangkan 

dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi program 

diplomasi publik AS.89 Di dalamnya terdapat tiga biro dan dua agensi, yaitu 

the Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA), the Bureau of 

International Information Programs (IIP), the Bureau of Public Affairs 

(PA), the Office of Policy, Planning, and Resources (R/PPR), dan the Office 

of Private Sector Outreach (R/PSO). 

Secara garis besar, jangkauan aktifitas yang dilakukan dalam 

diplomasi publik AS oleh TheUnder Secretary for Public Diplomacy and 

Public Affairs adalah program pertukaran pedidikan dan budaya, baik itu 

secara personal ataupun kelompok, ke dalam dan keluar negeri. Serta 

berupaya untuk meningkatkan intensitas kemunculan diplomasi publik AS 

di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk virtual ataupun dalam bentuk 

komunikasi media yang lain. Dalam program pertukaran, seperti Fullbright 

Porgram dan SportsUnited, pemerintah AS menargetkan untuk dapat 

mebangun kesepahaman, dengan jalan memberikan pengetahuan pertama 

baik dari luar ataupun dalam negeri. Selain melalui program pertukan 
                                                             
88Kennon H. Nakamura dan Matthew C. Weed, U.S Public Diplomacy: Background and 
Current Issues, COngressional Research Service, 2009, hal.15 
89The Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs, dalam 
http://ww.state.gov/r/index.htm diakses pada 7 Maret 2017 
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tersebut, pemerintah AS juga berupaya untuk memperluas pendidikan 

bahasa inggris Amerika dengan mengirimkan delegasi ke luar negeri. Selain 

itu pemerintah AS juga berupaya memperluas America Centers di beberapa 

kota luar negeri, untuk memberikan keluasaan bagi masyaraat luar negeri 

untuk memahami sendiri bagaimana budaya AS dan mebangun hubungan 

dengan masyarakat luar negeri. 

Setelah serangan teroris 9/11, AS berusaha meraih dukungan 

dengan kebijakan War On Terror, untuk melawan aktifitas terorisme. Selain 

itu AS juga tengah melakukan Operasi Militer di Irak dan Afghanistan, 

sehingga kepentingan diplomasi publik sebagai alat kebijakan publik dan 

juga keamanan nasional pun ikut di perbarui.Pembaharuan tersebut terlihat 

ketika pergantian presiden AS, doktrin diplomasi publik AS pun megalami 

perubahan. Pada peristiwa 9/11, kebijakan luar negeri termasuk diplomasi 

publik AS, menjadi salah satu sasaran kritik karena tidak mampu 

memperbaiki pandangan positif terhadap AS. Hal ini disebabkan karena 

kebijakan luar negeri AS yang terlalu ofensif dan diskriminatif terhadap 

dunia Islam.90 Kebijakan yang diskriminatif ini misalnya tercermin dalam 

hal pengurusan visa, terdapat regulasi khusus yang harus dipenuhi bagi 

beberapa negara, terutama negara muslim atau berpenduduk mayoritas 

muslim. 

  

                                                             
90Charles Wold Jr. dan Ronesan Brian, Public Diplomacy: How to Think about and Improve 
it, Santa Monica:RAND Corporation, 2004, hal.3 
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Presiden Bush memang dikenal sebagai presiden yang agresif dan 

militeristik. Namun untuk meningkatkan citra postif AS, Presiden Bush 

mulai menggunakan media massa dalam diplomasi publiknya. Salah satu 

media yang paling gencar melakukan pemberitaan-pemberitaan untuk 

mempengaruhi opini publik adalah Voice of America (VoA). VoA 

menayangkan beritanya melalui siaran televisi, radio, dan Voa Online. 91 

Selain VoA, media lain yang juga ikut berperan serta dalam pembentukan 

opini publik adalah Cable News Network (CNN). Media massa dipilih 

Presiden Bush sebagai kendaraan untuk membawa kebijakan War on 

Terror. 

Media massa dianggap sebagai sarana komunikasi yang bagus, 

karena administrasi Bush memiliki premis, 

“they” hate us because they do not understand us. If “they” just knew 
more about us—if we made a stronger case for ourselves and our 
position through increasing information about us—thenn the better of all 
would be. “They” would like us more.92 

Hal ini berkaitan dengan persepsi negatif terhadap AS, sehingga diplomasi 

publik yang dijalankan cenderung satu arah dengan tujuan hanya 

menyampaikan  dan membentuk opini publik, sehingga akan berpengaruh 

pada posisi AS di mata publik.93 

Selain media massa, program pertukaran (educational and cultural 

exchange program) juga menjadi salah satu kebijakan dalam diplomasi 

publik AS. Pada awal pembentukan program ini, pemerintah AS memiliki 

                                                             
91Broadcasting Board of Governors, About the Agency: Our Mission, dalam 
http://www.bbg.gov/about/about diakses pada 7 Maret 2017 
92Nancy Snow, “Rethinking Public Diplomacy”, dalam Nancy Snow dan Philip M. Taylor, 
Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York:Routledge, 2009, hal.7 
93Ibid  
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harapan dengan program-program ini dapat membangun dialog interaktif, 

pemahaman mengenai perbedaan budaya antara AS dan dunia Islam, karena 

itu program ini lebih dipusatkan pada negara-negara Islam. Selain itu 

pemerintah AS berharap jika pandangan negatif mengenai AS dapat 

berkurang di hadapan publik dunia, khususnya dunia Islam. Pada masa 

pemerintahan presiden Bush, tepatnya setelah peristiwa 9/11, mencoba 

meningkatkan program pertukaran dengan target utama adalah warga Timur 

Tengah, seperti jurnalis, pengajar, dan pimpinan politik.94 Salah satu event 

yang diadakan adalah “Ground Zero”, merupakan eksebisi fotografi, 

dipromosikan oleh kedutaan AS di seluruh dunia dengan tujuan untuk 

membentuk dan mempertahankan kenangan mengenai serangan 9/11.95 

Terpilihnya Barack Obama sebagai presiden AS memberikan 

gambaran berbeda mengenai kebijakan luar negeri AS bagi lingkungn 

internasional.Barack Obama diprediksi oleh beberapa pengamat adalah 

tokoh yang dinilai dapat membawa perubahan untuk menghadapi masalah-

masalah  AS, terutama di negara-negara Islam. Pada masa pemerintahan 

Presiden Obama, hal pertama yang dilakukan Presiden Obama adalah 

mencoba merangkul kembali negara-negara muslim, dan memperbaiki citra 

AS di negara-negara tersebut. Obama memberikan pesan langsung kepada 

masyrakat muslim dunia, berjanji untuk meningkatkan “mutual interest and 

mutual respect”. 96  Salah satu yang dilakukan Presiden Obama untuk 

                                                             
94Liam Kennedy dan Scott Lucas, Enduring Freedom: Public Diplomacy and U.S Foreign 
Policy, American Quarterly, John Hopkins University Press, vol.57, 2005, hal.313 
95Ibid, hal. 315 
96R.S.Zaharna, Obama, U.S Public Diplomacy and the Islamic World, World Politics Review, 
2009, hal.1 
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memperbaiki citra AS di negara Islam adalah dengan memberikan pidato di 

Universitas Al-Azhar yang isinya tentang harapan hubungan yang baru 

antara AS dengan negara Islam, meningkatkan toleransi, mutual interest, 

dan mutual respect.97 Selain pidato yang dilakukan oleh Presiden Obama di 

Mesir, Presiden Obama juga melakukan wawancara pers dengan al-arabiya 

untuk pertama kalinya. Pada wawancara tersebut, Presiden Obama 

menyatakan jika AS bukanlah musuh Islam. Presiden Obama menegaskan 

kembali jika AS berupaya untuk meningkatkan hubungan yang harmonis 

dengan negara Islam. Presiden Obama ingin menghilangkan Anti-

Americanism yang memperburuk citra AS di mata internasional, khususnya 

negara Islam. Mengembalikan citra AS merupakan salah satu tujuan dari 

diplomasi publik pada masa pemerintahan Presiden Obama.98Pada masa 

pemerintahan Obama sendiri lebih mengedepankan unsur listening 

engagement sehingga dengan itu dapat mengkomunikasikan sikap untuk 

saling menghormati dan memahami.99 

Pada pemerintahan Presiden Obama telah dilakukan pertemuan 

untuk membahas mengenai diplomasi publik AS, dan di dalamnya tidak 

hanya pemeritntah yang terlibat sebagai aktor utama diplomasi, namun juga 

turut kehadiran NGO, pebisnis, atlit, selebriti, media, dan lain-lain. Dari 

hasil pertemuan ini dihasilkan White Oak Recommendations on Public 

Diplomacy, di dalamnya dibahas mengenai fokus diplomasi publik AS 

                                                             
97The New York Times, Obama’s Speech in Cairo, dalam 
https://nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html diakses pada 10 April 
2017 
98R.S.Zaharna, Obama, U.S Public Diplomacy and the Islamic World, World Politics Review, 
2009, hal.4 
99Ibid.  
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antara lain keamanan, terorisme, serta upaya untuk meningkatkan hubungan 

dengan masyarakat di negara lain melalui berbagai isu, khususnya di negara 

Muslim. Dalam kebijakan rekomendasi ini juga digambarkan upaya untuk 

meningkatkan diplomasi publik AS, diantaranya meningkatkan koordinasi 

struktur internal, meningkatkan kualitas personil, memperluas program 

pertukaran, dan meningkatkan pendanaan. 100  Keseimbangan antara 

pemanfaatan informasi teknologi yang baru dan cara lama yang 

menitikberatkan pada kontak dan hubungan manusia. Dalam rekomendasi 

juga disebutkan mengenai pentingnya peran dari masyarakat (citizens 

diplomacy).  White Oak Recommendation dapat diindikasikan sebagai 

dipomasi publik AS dalam jangka panjang. 

Keseriusan pemerintahan Obama untuk meningkatkan upaya 

diplomasi publik terlihat dari peningkatan anggaran dana dari pemerintahan 

sebelumnya. Dana tersebut dikeluarkan pemerintah AS untuk 

memaksimalkan kinerja program-program diplomasi publik yang telah 

dirancang oleh pemerintah AS. Pada pemerintahan Obama terjadi 

peningkatan sekitar 9,5% dibandingkan dengan sebelumnya, peningkatan ini 

terjadi di dalam Department of State.101Salah satu tujuan dari peningkatan  

ini adalah meningkatkan upaya diplomasi dan kegiatan pengembangan 

untuk mendukung keamanan nasional AS.102 Lalu pada Bureau Educational 

and Cultural Exchange Program, terjadi peningkatan dana sebesar 17,5% 

                                                             
100Ibid, hal. 4 
101 Office of Management and Budget, A New Era of Responsibility:Renewing America’s 
Promise, US Government Printing Office, 2009, hal.88 
102Ibid 
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pada masa pemerintahan Obama. 103  Dimana dana yang diajukan ini 

bertujuan untuk mendukung kebijakan luar negeri AS dan memfasilitasi 

hubungan yang damai dengan negara lain. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kesepahaman antara AS dengan negara lain melalui program 

pertukaran  internasional. Kegiatan yang dilakukan antara lain, academic 

exchanges, professional/cultural exchanges, program and performances, 

dan exchange support. 

4.2 Olahraga dalam Diplomasi Publik Amerika Serikat 

Olahraga menjadi salah satu instrumen dalam diplomasi AS. 

Olahraga dan diplomasi mulai berjalan beriringan, pemerintah mulai 

menggunakan olahragawan untuk menyampaikan pesan diplomatis, atau 

dengan negara menyelenggarakan suatu kegiatan olahraga untuk 

membentuk image di masyarakat atau untuk tujuan diplomatis.104 Olahraga 

dinilai menjadi salah satu hasil budaya yang mempunyai bahasa universal, 

dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat dunia, yang membawa setiap 

individu di dalamnya bersatu dengan damai. Olahraga dianggap dapat 

mempercepat proses interaksi dan pemahaman, selain itu juga dapat 

mengajarkan dan menanamkan nilai kerjsama, kedisplinan, dan saling 

menghormati.105Sebagaimana diungkapkan oleh Frey dan Elitze, olahraga 

                                                             
103US Government Publishing Office, Department of State and Other International 
Program: Federal Funds 2010, 2010, hal.804 
104Stuart Murray, Moving Beyong th Ping-pong Table: Sports Diplomacy in the Modern 
Diplomatic Environment, PD Magazine, 2013, hal. 12 
105Strategic Communication, U.S National Strategy for Public Diplomacy and Strategic 
Communication, Policy Coordinatin Committee (PCC), 2007, hal. 24 
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selalu mampu menyita perhatian masyarakat.106Hal ini menjadikan olahraga 

menjadi salah satu instrumen yang cocok dalam diplomasi, terutama saat 

dimana opini publik memainkan peran penting dalam kesuksesan diplomasi. 

Seperti yang pernah diungkapkan oleh Condoleezza Rice, Sekretaris Negara 

pada masa Presiden Bush, jika olahraga beserta atlitnya memilik 

kemampuan untuk membawa orang melewati berbagai batasan agama, 

wilayah, dan ras. Melalui olahraga pula kita dapat mengirimkan pesan 

mengenai sikap saling pengertian, toleransi, dan sikap saling menghormati 

ke seluruh dunia.107 Memang masih belum ada tolak ukur yang jelas bahwa 

penggunaan olahraga sebagai instrumen diplomasi publik AS dapat 

membantu terwujudnya tujuan dan kepentingan nasional AS. Namun yang 

diharapkan dari penggunaan olahraga ini adalah dampak jangka panjang, 

membangun interaksi serta komunikasi, dan membangun hubungan baik 

dengan negara-negara yang menjadi tujuan diplomasi publik AS. 

Pada bab sebelumnya telah dibahas sekilas mengenai ECA yang 

melaksanakan diplomasi melalui akademik, budaya, dan olahraga dan 

berada di bawah TheUnder Secretary for Public Diplomacy and Public 

Affairs. ECA dibentuk berdasarkan Mutual Eduacational and Cultural 

Exchange Act 1961, yang bertanggung jawab atas manajemen, koordinasi, 

dan mengawasi beberapa program pertukaran. Dalam UU tersebut juga 

disebutkan jika program pertukaran merupakan salah satu alat diplomasi 

                                                             
106James Frey and Stanley Elitze, Sport and Society, Annual Review of Sociology, vol. 17, 
1991. 
107Caroline Walters, Sports Diplomacy is the Newcomeback Kid, dalam 
uscpublicdiplomacy.com, diakses pada 11 April 2017 
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publik AS.108 ECA melaksanakan program pertukaran dengan berbagai cara 

dan bidang. Misalnya, seperti Fullbright Program yang menjalankan 

program pertukaran pelajar dan guru antara AS dan negara lain, dan Hubert 

H. Humphrey Fellowship yang menyediakan beasiswa akademi dan magang 

bagi pekerja menengah profesional dari negara-negara berkembang. Selain 

itu juga ada International Visitors Program, dengan mengundang tokoh-

tokoh berpengaruh dari negara lain untuk berkunjung ke AS dan melakukan 

tur untuk merasakan serta mempelajari secara langsung masyarakat dan 

budaya AS. Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) juga 

merupakan program pertukaran pendidikan dengan memprioritaskan pelajar 

dari negara mayoritas muslim. Selain itu ECA juga melaksanakan program 

pertukaran yang melibatkan duta-duta budaya, seperti artis, musisi, atlit 

olahraga, dan penulis untuk membagi nilai-nilai dan budaya Amerika 

kepada masyarakat luar negeri. Pada diplomasi publiknya, dapat terlihat jika 

AS berupaya untuk merangkul semua golongan masyarakat dengan 

melakukan beragam rangkaian kegiatan berbeda. Berbagai kegiatan tersebut 

dilakukan tentunya dengan aktor-aktor yang berbeda pula, menyesuaikan 

dengan target masyarakat yang akan dituju. 

ECA menjadikan olahraga sebagai salah satu programnya yang 

bernama SportsUnited. Program ini sendiri juga didesain untuk membantu 

membangun dialog antara dengan masyarakat yang berada pada level 

grassroot melalui people-to-people sport exchange programs. Yang 

menjadi target dari ECA sendiri adalah kaum muda, termasuk di dalamnya 
                                                             
108Kennon H. Nakamura dan Matthew C. Weed, U.S Public Diplomacy: Background and 
Current Issues, Congressional Research Service, 2009, hal. 6 
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wanita dan individu disabilitas. Pada ECA sendiri terdapat beberapa jenis 

olahraga yang dipilih untuk menjadi ‘alat’ diplomasi AS, yaitu diantaranya 

sepak bola, rugby, voli, basket, ice skating, dan beberapa olahraga 

lainnya. 109 Dalam program  SportsUnited terdapat beberapa fitur yang 

dijalankan, yaitu Sport Visitors, Sport Envoys, Sport Grants, dan 

Empowering Women and Girls through Sports.110 

a) Sport visitors program merupakan program yang ditujukan 

pada pelatih, atlit muda, dan administrator dari negara lain 

untuk berkunjung ke AS guna mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan mengenai olahraga tertentu. Waktu kunjungan 

biasanya selama 2 minggu, dengan berbagai kegiatan yang 

dilakukan di AS seperti workshop, klinik dan kamp pelatihan. 

Kunjungan ini sekaligus memberikan pengalaman tertentu 

pada partisipan dari luar negeri untuk melihat langsung 

kehidupan dan budaya Amerika, serta membangun hubungan 

berkesinambungan dengan partisipan AS. Selama tahun 

2006-2009, 28 negara dengan total 376 individu telah terlibat 

dalam program ini.111 Tema pokok dalam program ini adalah 

kepemimpinan, teambuilding, dan keberagaman. Diharapkan 

partisipan yang terlibat dapat mempraktekan keahlian yang 

didapat dan menceritakan pengalaman selama di AS. 

                                                             
109Educational and Cultural Affairs, dalam http://exchanges.state.gov/sports/index.html, 
diakses pada 10 April 2016 
110Ibid 
111ECA Evolution Division, Study of ECA’s SportsUnited Programs, 2013. 
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b) Sports Envoy Program merupakan program kunjungan ke 

luar negeri yang dilakukan oleh atlit (baik aktif ataupun 

veteran) ataupun pelatih profesional yang berasal dari AS. 

Figur atlit ternama yang ditugaskan sebagai duta diharapkan 

menjadi role model bagi target audiens. Kegiatan yang 

dilakukan pada umumnya adalah coaching clinic dan 

workshop bagi atlit muda (7-17 tahun), pelatih, dan juga 

administrator olahraga selama ±4-5 hari kunjungan dalam 1 

negara. Tema utama yang diangkat adalah kepemimpinan dan 

saling menghargai dalam keberagaman. Kunjungan biasa 

dilakukan baik secara personal ataupun kelompok, ke satu 

negara atau lebih. Selama tahun 2005-2009 telah dilakukan 

70 kunjungan di ±34 negara. 

c) Sports Grants Program merupakan program koordinasi 

antara pemerintah AS dengan perusahaan atau organisasi 

non-profit AS. Pemerintah AS menjamin perusahaan yang 

terlibat dalam bentuk bantuan dana, dan akan mengatur 

pertukaran baik pertukaran satu arah maupun 2 arah, 

partisipan warga AS yang melakukan perjalanan keluar 

negeri, atau partisipan luar negeri yang datang ke AS. 

d) Empowering Women and Girls through Sports merupakan 

program yang berfokus pada kesetaraan gender. Program ini 

diharapkan dapat memberikan inisiatif pada wanita untuk 
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meningkatkan keterlibatannya dalam pendidikan dan 

olahraga. 

Mulai tahun 2002, dimulainya programSportsUnited, program 

initelah menjangkau ±56 negara, melibatkan 343 atlit profesional AS untuk 

Sports Envoy, dan 1344 atlit muda serta pelatih untuk datang ke AS dalam 

Sports Visitor. 112  Negara-negara tersebut berada di kawasan Amerika 

Selatan, Afrika, Asia, dan juga beberapa negara di Eropa.113 Program yang 

dijalankan oleh ECA memiliki variasi rentang waktu untuk setiap fitur 

program yang diberikan, mulai dari program pertukaran selama 1 minggu 

hingga 1 bulan. Tujuan dari dicanangkannya program ini adalah untuk 

menyebarkan nilai-nilai positif yang dinilai sejalan dengan nilai-nilai 

Amerika seperti kepemimpinan, saling menghormati dalamkeberagaman, 

kerjasama tim,  melalui pengiriman atlit dan juga duta olahraga.114 Berikut 

merupakan jangkauan diplomasi publik olahraga yang telah dilakukan AS di 

beberapa negara : 

  

                                                             
112ECA Fact Sheet 2017 
113ECA Evolution Division, Study of ECA’s SportsUnited Programs, 2013. 
114Steve Jones, Sports Diplomacy: a Muscular Foreign Policy, dalam 
http://usforeignpolicy.about.com/od/usstatedepartment/a/Sport s- Diplomacy.htm 
diakses pada 12 April 2017 
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 Near East Asia – Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, 

Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Palestinian Territories, Qatar, 

Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates 

 East Asia Pacific – Australia, Burma, Cambodia, China, Federated 

States of Micronesia, Fiji, Indonesia, Japan, Kiribati, Korea, 

Malaysia, Mongolia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, 

Samoa, Singapore, Solomon Islands, Taiwan, Thailand, Vietnam 

 Africa – Angola,Botswana, Capo Verde, Cote d’Ivoire, Democratic 

Republic of Congo, Cameroon, Ethiopia, Ghana, Guinea, Kenya, 

Malawi, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of 

the Congo-Brazzaville, Rwanda, Senegal, South Africa, South 

Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe 

  

Sumber : Bureau of Educational and Cultural Affairs, Regional Impact, 
https://www.eca.state.gov 

Gambar 1. Jangkauan Program SportsUnited AS tahun 2002-2017 
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 Western Hemisphere – Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Peru, Trinidad & Tobago, Venezuela 

 Europe – Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia, Bulgaria, 

Cyprus, Denmark, France, Georgia, Germany, Greece, Kosovo, 

Lithuania, Moldova, Romania, Russia, Serbia and Montenegro, 

Poland,Spain, Turkey, Ukraine 

 South Central Asia - Afghanistan, Bangladesh, India, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, 

Turkmenistan, Uzbekistan. 

Dapat dilihat jika AS mengirimkan kontingen diplomasinya ke hampir 

semua kawasan di dunia, dengan membawa misi untuk membawa nilai-nilai 

Amerika, dan membangun hubungan berkelanjutan dengan masyarakat luar 

negeri. Dari beberapa negara di atas, berikut penulis sajikan beberapa daftar 

kunjungan yang dilakukan oleh atlit-atlit AS. 

  



 

54 

 

Tabel 2. Daftar Sports Envoys and Sports Visitors tahun 2002-2017 

Olahraga Atlit 
Figure Skater  Michelle Kwan(Singapore 2011, South Korea 2010, 

Ukraine 2009, Argentina 2008, Russia 2007, China 
2007) 

Baseball  Cal Ripken, Jr(Japan 2011, Nicaragua 2008, China 
2007) 

 Ken Giffrey, Jr (Mexico 2014, Philippines 2011) 
 Brady Anderson: Japan 2011 
 DJ Carasco: New Zealand 2015 
 Adam Christ: China 2008 
 Tim Gebhart: China 2008 
 Jeremy Guthrie: Panama 2015 
 Barry Larkin (Colombia 2008, Taiwan 2010, South 

Korea 2011, Ecuador 2012, India 2013, Lithuania 2015) 
 Steve Laska: Colombia 2008 
 Matt Krause: Colombia 2008 
 Joe Logan(Colombia 2008, Taiwan 2010, Philippines 

2011, South Korea 2011, Ecuador 2012, India 2013, 
Lithuania 2015) 

 Jed Lowrie: Colombia 2015 
 Dennis Martinez: Nicaragua 2008 
 Gilberto Mendoza: Panama 2015 
 Billy Ripken: China 2008 
 Ron Roenicke: New Zealand 2015 
 Elias Sosa: Panama 2008, Nicaragua 2008 
 BJ Surhoff: China 2007 

American 
Football 

 Michael Haynes: Russia 2016 
 Billy Elmore: Russia 2016 

Basketball 
NBA 

 Derrik Alston: Philippines 2014 
 Charlie Bell: Cameroon 2016 
 Rolando Blackman: Lebanon 2009 
 Matt Bonner: Tanzania 2008 
 DeCovan "Dee" Brown: Tanzania 2011 
 Zarko Cabarkapa: Georgia 2016 
 Brian Cardinal: Malaysia 2013 
 Ronald Cass III: South Africa, Mozambique, and 

Botswana 2015 
 Cedric Ceballos: Angola 2013 
 Marshall Cho: Moldova 2014 
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 Richard Cho: Burma 2012 
 Jason Collins: Brazil 2015; Angola 2016 
 Marty Conlon: Uzbekistan 2011, Jordan 2011, Burma 

2012, South Korea 2014 
 Edward Corsely: South Korea 2014 
 Samuel Dalembert: Haiti 2011 
 Tommy Davis: Benin 2014 
 Obinna Ekezie: Nigeria, 2005 
 Wayne Ellington, Jr.: Cambodia 2016 
 Alexander English: Chile 2014, South Korea 2014, Italy 

2015 
 David Fizdale: Philippines: 2009 
 Adonal Foyle: Morocco 2014, Spain 2014 
 Pat Garrity: Thailand 2008 
 George Gervin: India 2011 
 Willie Green: Capo Verde 2010 
 Darvin Ham: Venezuela 2011, Burma 2012 
 Juwan Howard: Congo 2007 
 Jim Jackson: Senegal 2005 
 Mark Madsen: Tunisia 2010 
 Rick Mahorn: Indonesia 2012 
 Jason Maxiell: Uganda 2009 
 Tracy Murray: Mozambique 2009, Greece 2012 
 Dikembe Mutombo: Congo 2007, South Sudan 2011 
 Shaquille O’Neal: Cuba 2016 
 Bo Outlaw: Republic of the Congo 2011, Poland 2015 
 Doug Overton: China 2014 
 Billy Owens: Malawi 2010 
 Sam Perkins: Algeria 2005, Qatar 2009, Kazakhstan & 

Kyrgyzstan 2008, Indonesia 2010, South Sudan 2011, 
United Kingdom 2012 

 Detlef Schrempf: Nigeria 2013 
 Purvis Short: Saudi Arabia 2008 
 Vladimir Stephania: Georgia 2009 
 Erik Spoelstra: Philippines 2009 and 2014 
 Peja Stojakavic: Greece 2012 
 James “Sam” Vincent: Jordan 2011 
 Kermit Washington: Saudi Arabia 2008 
 Charles "CJ" Watson: Senegal 2012 
 Jerome Williams: Bahrain 2009 
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Basketball 
WNBA 

 Monique Ambers: Tunisia 2010 
 Jennifer Azzi: Tanzania 2008 
 Debbie Black: Kazakhstan 2013 
 Ruthie Bolton: Saudi Arabia 2008, Kazakhstan 2013, 

Moldova 2014, Papua New Guinea & Australia 2015, 
Bangladesh 2015 

 Becky Bonner: Kazakhstan & Kyrgyzstan 2008, 
Ukraine 2013, Sri Lanka 2014, Saudi Arabia 2015 

 Edwina Brown: Jerusalem 2007 
 Kiesha Brown: China 2012 
 Kelley Cain: Rwanda & South Africa 2014 
 Edna Campbell: Republic of the Congo 2011, Indonesia 

2012, Sri Lanka 2014 
 Swin Cash: United Kingdom 2012 
 Tamika Catchings: Thailand 2013, UAE 2014 
 Kayte Christensen: Venezuela 2011 
 Shameka Christon: Algeria 2005 
 Cynthia Cooper: Senegal 2006 and 2005 
 Teresa Edwards: Mozambique 2009 
 Allison Feaster: Burma 2012, Philippines 2014 
 Kalana Greene: Georgia 2016 
 Kym Hampton: Thailand 2008 
 Ebony Hoffman: Lebanon 2009, Thailand 2013, 

Rwanda and South Africa 2014, South Africa, 
Botswana, and Mozambique 2015 

 Chamique Holdsclaw: Senegal 2012 
 Keia Howell: Rwanda & South Africa 2014 
 Jennifer Lacy: Nicaragua 2013; Angola 2016 
 Hamchétou Maïga-Ba: Mali 2014 
 Nikki McCrae: Congo 2007 
 Carla McGhee: Qatar 2009 
 Taj McWilliams-Franklin: China 2014 
 Astou Ndiaye: Cameroon 2016 
 Chinenye "Chiney" Ogwumike: Brazil 2015 
 Donna Orender: Lebanon 2009 
 Patricia “Ticha” Penicheiro: Angola 2013, Rwanda 

and South Africa 2014 
 Bridget Pettis: Kazakhstan 2013 
 Nicole Powell: Poland 2015 
 Tamika Raymond: Malawi 2010, Tanzania 2011, China 
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2012, Ukraine 2013, Nigeria 2013, Sri Lanka 2014 
 Ruth Riley: Spain 2014, Congo 2014, Mozambique, 

South Africa, and Botswana 2015, Saudi Arabia 2015 
 Ashley Robinson: Greece 2012 
 Nykesha Sales: Uganda 2009, Capo Verde 2010, Haiti 

2011, Venezuela 2012, Ukraine 2013, South Korea 
2014 

 Olympia Scott-Richardson: Dominican Republic 2011 
 Andrea Stinson: Algeria 2005, Bahrain 2009, Jordan 

2011 
 Katie Smith: India 2011 
 Barbara Turner: Georgia 2009 
 Sue Wicks: Philippines 2009, Indonesia 2010, 

Dominican Republic 2011, Malaysia 2013, Cambodia 
2016 

 Candice Wiggins: Nicaragua 2013, Chile 2014 
 Lynette Woodard: Saudi Arabia 2008 

Deaflympics 
Basketball 

 Dr. Becky Clark: China 2013 

Wheelchair 
Basketball 

 Parnes Cartwright: Russia 2015 
 Carlie Cook: Morocco & Algeria 2016 
 Trooper Johnson: Russia 2015, Morocco & Algeria 

2016 
 Dr. Andrea Woodson-Smith: China 2013, Papua New 

Guinea & Australia 2015 
Disc Golf  Nate Doss: Russia 2015 

 Valarie Jenkins: Russia 2015 
Endurance 
Running 

 Dean Karnazes: Uzbekistan, Kazakhstan & Kyrgyzstan 
2016 

Fencing  Ibtihaj Muhammad: England 2013, Russia 2013 
Ice Hockey  Lonnie Jackson: Kazakhstan 2014 

 Philip Yohe: Kazakhstan 2014 
 Julie Chan: Kazakhstan 2014 

Iceskating  Rachael Flatt: Russia 2014 
 Evan Lysacek: Belarus 2012, Russia 2014 

Judo  Dartanyon Crockett: Turkmenistan 2014 
 Heidi Moore: Turkmenistan 2014 

Paratriathlon  Mary Kate Callahan: Uzbekistan 2016 
Sledge Hockey  Lonnie Jackson Hannah II: Kazakhstan 2014 

 Julie Wu Chan: Kazakhstan 2014 
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 Andrew Yohe: Kazakhstan 2014 
Skateboarding  Neftalie Williams: Netherlands 2016 
Snowboarding  Amber Stackhouse: Armenia 2010 

 Erin Comstock: Armenia 2010 
Men’s Soccer  Marcelo Balboa: Nigeria 2006 and 2008 

 John Cone: Azerbaijan 2010 
 Tony DiCiccio:Guatemala 2015 
 Cobi Jones: Burma 2014, Brazil 2014, Fiji and Tonga 

2015 
 Eddie Lewis: Indonesia 2015 
 Jay Miller: Morocco 2008, Bolivia 2009, Thailand 2010 
 Glenn Myernick: South Africa 2006 
 Curt Onalfo: Uganda 2006 
 Jeff Pill: El Salvador 2008 
 Tim Sahaydak: Indonesia 2015 
 Tony Sanneh: Cyprus 2010, Malaysia 2012, Ethiopia 

2012, Bangladesh 2014, Bolivia 2014 
 Juergen Sommer: Ivory Coast 2010 
 Phil Wheddon: Bahrain 2006 

Women’s 
Soccer 

 Cheryl Bailey: Malaysia 2012 
 Lisa Berg: Venezuela 2016 
 Brandi Chastain: Brazil 2013 
 Amanda Cromwell: Bolivia 2009, Germany 2011, 

Argentina 2012, Costa Rica 2013, Morocco 2015 
 Marian Dalmy: Morocco 2012 
 Tina Ellertson: Guatemala 2014 
 Jill Ellis: Liberia 2016 
 Lorrie Fair: Morocco 2008, Paraguay 2010, Venezuela 

2012, Afghanistan 2012, Iraq 2013, Burma 2014, Nepal 
2016 

 Julie Foudy: Brazil 2013 
 Lesle Gallimore: Morocco 2012, Ethiopia 2016 
 Monica Gonzalez: Guatemala 2015 
 Lauren Gregg: Nigeria 2006, 2008, Argentina 2012 
 Linda Hamilton: Philippines 2007, Ivory Coast 2010, 

Brazil 2011, Brazil 2011, Chile 2013, Bangladesh 2014, 
China 2016, Malaysia 2015 

 Ashlyn Harris: Liberia 2016 
 Mary Harvey: Iraq 2013, Jordan 2014, Canada 2015, 

Egypt and Jordan 2015, Jordan 2016 
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 Angela Hucles: Morocco 2012 
 Lori Lindsey: Canada 2015, New Zealand & Samoa 

2015, Egypt and Jordan 2015, Venezuela 2016 
 Johanna Lohman: Thailand 2015 
 Shannon MacMillan: South Africa 2006, Guatemala 

2011 
 Kate Markgraf: Peru 2014 
 Siri Mullinix: Venezuela 2012, Costa Rica 2013 
 Tracy Noonan: Guatemala 2011, Costa Rica 2013, Fiji 

and Tonga 2015, Nepal 2016 
 Cindy Parlow: Bahrain 2006, El Salvador 2008, 

Azerbaijan 2010 
 Tiffany Roberts-Sahaydak: Uganda 2006, Philippines 

2007, Thailand 2010, Brazil 2011, Brazil 2014, 
Indonesia 2015 

 Briana Scurry: Germany 2011 
 Danielle Slaton: Paraguay 2010, Malaysia 2012, Jordan 

2014 
 Kate Sobrero Markgraf: Ethiopia 2012, Chile 2013 
 Zola Solamente: Bolivia 2014, Senegal 2016, 

Netherlands 2016, Jordan 2016 
 Sasha Victorine: Cyprus 2010 
 Staci Wilson: Peru 2014, Senegal 2016 

Softball  Jessica Mendoza: Nicaragua 2013, Panama 2015 
 Ruby Rojas: Nicaragua 2013, Colombia & Venezuela 

2015 
 Natasha Watley: India 2013, Mexico 2014 

Special 
Olympics 

Swimming 

 Denis Crean: Egypt 2013 
 Kester Edwards: Egypt 2013 
 Alice Moat: Egypt 2013 
 Gail Morning: Egypt 2013 

Wheelchair 
Tennis 

 Dan James: Bulgaria 2015 
 Kari Korb: Bulgaria 2015, Romania & Hungary 2015 
 David Wagner: Canada 2015 
 Paul Walker: Russia & Hungary 2015 

Track and 
Fields 

 Allyson Felix: Brazil 2014 
 Joshua George (Para-athletics): Brazil 2014 
 Jackie Joyner-Kersee: Palestinian Authority 2014 
 John Register (Para-athletics): Uzbekistan 2016 
 Le Ron Sams: Palestinian Authority 2014 
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Triatlon  Barry Siff: Benin 2016 
Volleyball  Valerie Armstrong: China 2013 

 Barbara Chilcoat: Bolivia 2010 
 Ashley Dean: Brazil 2008 
 Bill Doyle: Moldova 2016 
 Michelle Goodall: Philippines 2015 
 Linda Gomez: Moldova 2016 
 Erikka Gulbranson: Brazil 2008 
 Eric Hodgson: Philippines 2015 
 Penny Lucas-White: China 2013 
 John Kessel: Bolivia 2010 
 Misty May-Treanor: Russia 2010 
 Butch May: Zambia 2010 
 Michelle Osunbor: China 2013 
 Jill Stephens: Zambia 2010 

Wrestling 20 pelatih gulat dan  pegulat profesional AS, dikirim ke 
Iran sebagai wakil Federasi Gulat AS pada Januari tahun 
2007 untuk berkompetesi di “Takhti Cup”115. 

Sumber :  Bureau Educational and Cultural Affairs, https://eca.state.gov 

Penggunaan aktor yang mempunyai common share dengan target 

dapat meniadakan gap atau perbedaan kelas. Dengan ini, diharapakan 

hubungan dan komunikasi dapat dijalin lebih erat dan berkesinambungan. 

Pemerintah AS bekerja sama dengan liga olahraga, federasi olahraga, dan 

organisasi non-profit untuk memastikan diplomasi publik menggunakan 

media olahraga dapat berjalan dengan maksimal. Target yang dituju oleh 

program diplomasi publik AS kebanyakan adalah kalangan anak muda, hal 

ini didasarkan pada kenyataan jika kaum muda adalah cikal bakal penerus 

suatu bangsa dan negara. Meningkatkan hubungan dengan masyarakat 

negara lain juga merupakan tujuan lain yang ingin dicapai, bukan hanya 

                                                             
115Takhti Cup merupakan ajang gulat internasional yang diselenggarakan oleh Federasi 
Gulat Iran dengan mengundang beberapa Federasi Gulat dari beberapa negara dunia. 
https://unitedwolrdwrestling.org/event/takhti-cup-senior-0 
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dengan pemerintahnya saja, namun dengan masyarakat di 

dalamnya. 116 Dengan menjalin hubungan sedemikian rupa diharap dapat 

meningkatkan kepentingan bersama. 

Diplomasi publik melalui olahraga memang tidak bisa dirasakan 

secara langsung dampak yang dihasilkan dalam jangka pendek. Diplomasi 

publik dengan media olahraga memang tidak membawa isu-isu politik, 

namun dalam jangka pendek akan muncul perhatian, karena ketertarikan 

sebagian besar pada olahraga. Dengan olahraga, usaha AS untuk melakukan 

interaksi, dan menjangkau publik dari negara lain menjadi lebih mudah. Hal 

ini dikarenakan penggunaan olahraga terkesan jauh dari formalitas, kaku, 

dan obvious. Diplomasi publik melalui olahraga ini menjadi salah satu cara 

yang dimanfaatkan oleh AS, untuk menjangkau publik di negara lain, 

terutama pemuda dengan membawa nilai-nilai yang ingin disampaikan AS, 

seperti HAM, demokrasi, tolerasni, kebebasan, dan kesetaraan gender. 

Olahraga telah dipraktekkan sebagai instrumen diplomasi publik 

AS dalam beberapa momen.AS  menggunakan olahraga pingpong sebagai 

instrumen diplomasi dengan Cina pada tahun 1971, hal ini merupakan 

bentuk upaya normalisasi hubungan yang dilakukan oleh AS kepada 

Cina. 117 Hal ini mendorong terjalin hubungan diplomatis antara AS dan 

Cina. Selain olahraga itu sendiri, even olahraga pun juga dijadikan sebagai 

‘alat’ diplomasi, pada tahun 1980 AS melakukan boikot pada Olimpiade 

Moskow, sebagai bentuk protes AS terhadap Uni Soviet yang mengirim 
                                                             
116National Security Strategy, 2010, hal.11 
117Stella Ran Zheng,NBA Boosts US-China Sports Diplomacy, dalam 
http://uscpf.org/v3/2015/02/20/nba-boosts-us-china-sports-diplomacy.html, diakses 
pada 9 Maret 2016. 



 

62 

 

pasukannya ke Afghanistan, seakan membawa suasana Perang Dingin ke 

arena olahraga, karena 4 tahun kemudian di Olimpiade Los Angeles, Uni 

Soviet juga melakukan boikot.118 Lalu pada tahun 1980, pemerintah AS juga 

mengupayakan penggunaan baseball sebagai sarana diplomasi ke Kuba, 

mengingat keberhasilan dari diplomasi pingpong antara AS dan Cina. 

Setelah sebelumnya level pertukaran baseball hanya sebatas pemain amatir, 

pada dekade 90an peran baseball antara AS dan Kuba berubaha menjadi 

upaya pembukaan pintu masuk budaya Amerika guna menghilangkan 

komunis di Kuba. 119  Pada tahun 1998, olahraga kembali membangun 

hubungan antara AS dan Iran, melalui olahraga gulat. Berawal dari 

partisipasi tim gulat AS pada Takhti Wrestling Cup di Tehran. Lalu Presiden 

Clinton mengundang tim gulat Iran beberapa tahun setelahnya. Lalu 

program pertukaran atlit gulat antara AS dan Iran berlangsung hingga masa 

Presiden Bush.120 

Olahraga dalam instrumen diplomasi publik AS lebih terlihat 

melibatkan olahraga dalam bentuk tim. Hal ini terlihat dari beberapa studi 

kasus yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis. Olahraga yang 

diambil sebagai instrumen, selain merupakan olahraga yang umum dan 

populer dilakukan di AS, juga menyesuaikan dengan budaya atau olahraga 

yang sesuai dengan negara target atau tujuan, dan juga melihat seberapa 

                                                             
118Mare Ushkovska, Sports Diplomacy:Development and Practice, Research in Kinesiology, 
vol.43, 2015, hal.90 
119Justin W.R.Turner, Baseball Diplomacy, Baseball Deployment: The National Pastime in 
U.S.-Cuba Relations, University of Alabama, 2012, hal.5 
120Javad Asgharirad, U.S. Public Diplomacy Towards Iran During the George W. Bush era, 
2012, hal.91 
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menarik dan dikenal olahraga tersebut di negara dan masyarakat yang 

dituju. 

Pada pemerintahan Bush sebenarnya sudah dimulai diplomasi 

publik dengan menggunakan instrumen olahraga, dengan diluncurkannya 

International Sport Programming Initiatives 2002, dengan programnya 

SportsUnited. Diplomasi publik melalui olahraga ini merupakan inisiatif 

dari pemerintah, yang juga melibatkan publik dan sektor swasta untuk 

memaksimalkan kinerjanya. Pada masa pemerintahan Obama kembali 

memaksimalkan program SportsUnited tersebut sebagai bentuk diplomasi 

AS. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika diplomasi publik yang 

dilakukan pemerintahan Obama, memang lebih diarahkan ke negara 

muslim. 

Secara individu, Presiden Barack Obama memang cukup dikenal 

sebagai presiden yang menyukai 

olahraga, yaitu olahraga basket.  

Presiden Obama merupakan fans dari 

Chicago Bulls, salah satu tim 

NBA. 121 Bahkan dalam beberapa 

kesempatan kampanye pemilihan presiden sebelum Beliau menjabat, Obama 

selalu sempat bermain basket dalam berbagai kesempatan. 122  Melalui 

olahraga ini diharapkan pemerintah AS dapat menjangkau semua lapisan 
                                                             
121NBA.com, President Obama Honors Heat at White House, dalam 
http://www.nba.com/2014/news/01/14/heat-white-house.ap/ diakses pada 12 April 2017 
122Clay Skipper and Jay Willis, The Oral History of President Barack Obama Playing Pickup 
Basketball, dalam http://www.gq.com/story/obama-basketball-oral-history/amp dikases 
pada 12 April 2017 

Gambar 2. Obama on court 
Sumber: politico.com 
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masyarakat di dunia, dan dapat memperbaiki citra serta hubungan AS 

dengan negara lain. 

4.3 Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Cina 

AS dan Cina memiliki sejarah panjang dalam hubungan bilateral. 

Hubungan resmi antara AS dan RRC (Dinasti Qing) ditandai dengan 

penandatangan The Treaty of Wangxia tahun 1844dan Treaties of Tianjin 

tahun 1858, yang berisikan mengenai hak istimewa warga AS di RRC, dan 

pengakuan atas bangsa Cina oleh AS. Pada tahun 1858, AS juga mendirikan 

kantor diplomatik di Beijing.123 Antara tahun 1870-1911, terjadi instabilitas 

dalam hubungan keduanya, mulai muncul gerakan yang menentang 

masuknya ‘orang luar’ dari masing-masing bangsa, baik di Amerika 

maupun Cina.124Sentimen yang muncul di kedua bangsa tersebut didasari 

karena beberapa alasan.Anti-Chinese di Amerika muncul karena persepsi 

dan stereotipe dari warga Amerika terhadap bangsa Cina, selain itu pekerja 

kasar Cina semakin menjamur di Amerika.Anti-American pun muncul di 

daratan Cina, menyusul meningkatnya pertumbuhan nasionalisme di Cina, 

dengan memboikot produk dan bisnis Amerika di beberapa kota besar Cina. 

Pada tahun 1911, Dinasti Qing runtuh dan muncul Republic of 

China (ROC).Dinasti Qing runtuh karena mereka berusaha untuk 

menguatkan legitimasi kekuasaan mereka, karena gelombang reformasi dan 

pemberontakan terus berlanjut di hampir seluruh daratan Cina.Sejak 

berdirinya ROC, Cina mengalami pasang surut di dalam kondisi 

                                                             
123Erin Monroe, US-China Relations: A Brief Historical Perspective, US-China Policy 
Foundation. 
124Ibid  
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domestiknya, karena berlangsung perang sipil antara nasionalis dan 

komunis.ROC mengalami keterpurukan pada tahun 1917-1942 saat 

berlangsung perang dengan Jepang sekaligus perang sipil. Deklarasi Cina 

untuk berperang dengan Jepang pada 1917 sekaligus menjadi titik 

dimulainya Perang Dunia I, Cina dan Jepang sama-sama mengklaim 

semenanjung Shantung. Pada 1937, terjadi perang kedua antara Cina dan 

Jepang. Hal ini bermula ketika Jepang mulai menyerang Great Wall, dan 

menduduki Beijing serta Nanjing. Pada saat itu pemerintahan Jepang 

mengeluarkan perintah kepada tentara nya untuk melakukan pembantaian 

kepada warga lokal, dan lalu dikenal dengan Nanjing Massacre. Hingga 

pada akhirnya AS, Inggris, Prancis, dan Australia menyalurkan bantuan 

finansial. Beberapa negara tersebut juga memberikan sanksi kepada Jepang, 

seperti AS melakukan embargo minyak kepada Jepang, karena dianggap 

telah melakukan kejahatan HAM. 

Saat masa perang sipil di Cina antara ROC dan Chinese Communist 

Party (CCP) yang dipimpin oleh Mao Zedong, pemerintah AS tidak lupa 

untuk memberikan kesan kehadiran pada masa konflik tersebut, meskipun 

pada saat itu AS sedang terlibat dalam Perang Dunia II. AS berusaha 

memberikan jalan tengah antara nasionalis dan komunis di Cina. Setelah 

melewati perang sipil hingga tahun 1949, akhirnya Mao Zedong (pemimpin 

Partai Komunis Cina) keluar sebagai pemegang kekuasaan baru dan 

mendirikan People’s Republic of China (PRC). PRC pada masa itu 

merupakan suatu pemerintahan baru yang tidak terlegitimasi secara sah, 

karena merupakan hasil dari kudeta perang sipil yang terjadi di Cina. 
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Sebagai pemerintahan baru, PRC membutuhkan legitimasi secara 

internasional untuk dapat melakukan aktifitas dalam konteks global. Meski 

kalah dalam perang sipil, AS tetap menganggap jika ROC di bawah 

kepimimpinan Chiang Kai-Sek yang berpindah wilayah administrasi ke 

Taiwansebagai legitimasi sah dari pemerintahan Cina. 125  Semenjak itu, 

hubungan antara AS dan PRC mulai terbatas. 

Hubungan antara AS dan PRC semakin memburuk, karena kondisi 

domestik masing-masing negara. Di AS, anti-komunis mulai disuarakan 

mengingat AS sedang terlibat dengan perang dingin dengan Uni Soviet, dan 

PRC atau bangsa Cina yang beraliran komunis juga menjadi perhatian AS, 

pada masa tersebut disebut dengan Red Scare. 126 Anti-komunis di AS 

disuarakan mulai dari pekerja pemerintah, artis, dan masyarakat. Muncul 

stereotipe terhadap bangsa Cina jika semuanya komunis, dan pemerintah AS 

pun menyebarkan ketakutan dna intimidasi akan kemungkinan adanya 

upaya spionase dari orang-orang Cina, baik jurnalis, pelajar, dan lain-lain. 

Selain peristiwa Red Sacre, perhatian AS terhadap komunis 

semakin meningkat dikala AS dan PBB mengirimkan bantuan ke Korea 

Selatan (Korsel), namun di sisi lain PRC dan Uni Soviet juga mengirimkan 

bantuan ke Korea Utara (Korut) untuk menegangkan tensi di Semenanjung 

Korea. AS dan PRC semakin memanas ketika Presiden Truman ketika 

mengalihkan perhatiannya ke Taiwan dan Selat Taiwan, PRC juga 

bersikukuh utuk mempertahankan selat Taiwan dan mengintervensi, hingga 

AS mengancam PRC dengan bom nuklir, dan berhasil.Lalu muncullah 
                                                             
125Ibid  
126Ibid  
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Formosa Resolution pada tahun 1955, sebagai bentuk upaya pemerintah AS 

mempertahankan Taiwan dan pulau disekitarnya.127 

Pada tahun 1950an, hubungan antara PRC dan Uni Soviet mulai 

merenggang, dua komunis power yang menjadi perhatian AS pada masa 

Perang Dingin.Renggangnya hubungan antara PRC dan Uni Soviet 

dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara Mao Zedong dan Khrushchev 

tentang bagaimana untuk membangun komunis lebih besar. Selain itu Mao 

juga menolak permintaan Uni Soviet untuk dapat membangun pangkalan 

AL di Cina, dan pada akhirnya Uni Soviet pun menolak untuk memberikan 

bantuan kepada Cina ketika terjadi Perang Teluk Taiwan. 

AS melihat ini sebagai keuntungan untuk dapat menjalin kembali 

hubungan dengan PRC. Pada tahun 1965, AS mengesahkan Immigration 

and Naturalization Act, dan imigran Cina meningkat pada tahun 

tersebut.Pada tahun yang sama pemerintah AS juga menghentikan bantuan 

ekonomi pada Taiwan, karena Taiwan sudah sanggup untuk 

mengembangkan sendiri roda ekonominya. PRC pun melihat ini sebagai 

pintu masuk untuk memperoleh pengakuan dari AS dan dunia internasional 

sebagai legitimasi sah dari pemerintahan Cina. Tahun 1971, Diplomasi 

Pingpong dilaksanakan, sebagai bentuk peningkatan hubungan AS dan 

PRC. Pada masa itu PRC sedang meningkatan pengakuan global akan 

eksistensinya dan AS sedang memperluas aliansi untuk keseimbangan 

kekuatan dengan pihak Uni Soviet dalam era Cold War. Tim Pingpong 

nasional Amerika menjadi tim yang pertama diundang ke China sejak tahun 

                                                             
127Ibid  
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1949, dan diperintahkan langsung oleh Mao Zedong. Sebelum undangan 

diberikan, AS dan Cina sama-sama mengirimkan tim pingpong mereka 

untuk berkompetisi pada Kejuaran Tenis Meja Dunia di Jepang. Pingpong 

menjadi salah satu olahraga favorit di China selain bola basket. Pingpong 

Diplomacy menjadi jalan pembuka untuk terbangunnya hubungan 

diplomatis antara AS dan China pada tahun 1971, dan sekaligus 

menginspirasi penggunaan olahraga dalam diplomasi. 128  AS melihat 

undangan tersebut sebagai sinyal pembukaan kembali hubungan yang lama 

tertutup, Presiden Nixon menarik embargo terhadap PRC, dan seminggu 

kemudian PRC juga menarik kebijakan embargo terhadap AS.129 Momen 

penting lainnya terjadi pada tahun 1972, ketika Presiden Nixon berkunjung 

ke PRC, dan kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi pemerintah 

AS dengan ranking tertinggi ke RRC. 

Tahun 1974-1977, terjadi dinamika pergantian kepemimpinan baik 

dari AS maupun PRC. Meninggalnya Menteri Zhou Enlai dan Pemimpin 

Mou serta pergantian Presiden Nixon hingga Carter, hal ini menyebabkan 

normalisasi hubungan AS dan PRC mengalami perkembangan yang 

lamban.130 Pada tahun 1977, Presiden Carter mulai melakukan normalisasi 

hubungan dengan PRC, dan hasilnya adalah keluar kesepahaman bersama 

dalam hubungan diplomasi, kebijakan One-China pada tahun 1978,adalah 

salah satu bentuk kesepahaman yang terjalin, dimana adanya pengakuan 

                                                             
128Haozhou Pu,From “Ping-pong Diplomacy To Hoop Diplomacy”: Yao Ming, Globalization, 
And The Cultural Politics Of U.S-Cina Relations,2012, hal.69 
129Erin Monroe, US-China Relations: A Brief Historical Perspective, US-China Policy 
Foundation. 
130Ibid 
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hanya ada 1 Cina, yaitu PRC.131 Setelah kebijakan tersebut, AS dan PRC 

semakin sering menjalin hubungan, hal ini didukung karena Pemimpin 

Deng Xiaoping semakin membuka sektor ekonomi RRC ke dunia luar.Pada 

tahun 1980an saja, 70% warga AS menilai jika hubungan dengan PRC bisa 

berjalan dengan baik. 132  Pada tahun yang sama, gelombang neoliberal 

dengan “thought liberation” menjalar di antara masyarakat RRC, terutama 

kaum muda.133Nilai-nilai neoliberal mulai masuk bersamaan dengan upaya 

reformasi dan kebijakan Open-upyang dicanangkan oleh Pemimpin Deng 

Xiaoping.134Open-Up Policy sendiri merupakan kebijakan yang mendukung 

adanya penanaman modal asing dan juga privatisasi sektor nasional.135 

Tragedi Tiananmen pada tahun 1989, merupakan aksi protes 

masyarakat muda RRC untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari 

pemerintah, kebebasan pers dan pendapat, dan demokrasi. 136  People’s 

Liberation Army (PLA), tentara PRC, melepaskan tembakan, dan 

membunuh beberapa pendemo, hal inin menimbulkan reaksi internasional 

dan juga AS terhadap PRC. AS mengeluarkan sanksi ekonomi dan 

menghentikan penjualan alusista pada PRC. Peristiwa ini seakan mengakhiri 

hubungan yang baru saja terjalin stabil antara AS dan PRC. Perlahan mulai 

                                                             
131Ibid  
132Lydia Saad, Americans Give Record-High Ratings to Several U.S. Allies, dalam 
http://www.gallup.com/poll/152735/americans-give-record-high-ratings-several-
allies.aspx, diakses pada 13 Novermber 2016 
133Haozhou Pu,From “Ping-pong Diplomacy To Hoop Diplomacy”: Yao Ming, Globalization, 
And The Cultural Politics Of U.S-Cina Relations,2012, hal.70 
134China Timeline – A Chronology of Key Events in China, dalam http://www.china-
profile.com/history/hist_list_1.htm diakses pada 20 November 2016 
135Loren Brandt dan Thomas G. Rawski, China’s Great Economic Transformation, 
Cambridge University Press, 2008, hal.8 
136Haozhou Pu,From “Ping-pong Diplomacy To Hoop Diplomacy”: Yao Ming, Globalization, 
And The Cultural Politics Of U.S-Cina Relations,2012, hal.70 
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membaik, pada tahun 1997, Presiden RRC, Jiang Zemin, mengunjungi AS, 

dan ini merupakan kunjungan pemimpin RRC setelah beberapa dekade 

Pemimpin Deng Xiaoping pada tahun 1979.137 Lalu pada tahun selanjutnya, 

Presiden Clinton mengunjungi RRC untuk mendiskusikan isu terkait 

Taiwan.138 

Hubungan AS dan RRC kembali pada titik buruk. Selain tragedi 

Tiananmen, insiden bom Kedubes RRC di Belgrade oleh AS ketika 

intervensi NATO ke Yugoslavia pada tahun 1999, yang membunuh tiga 

orang dan melukai kurang lebih 20 orang. 139 Presiden Clinton segera 

menyampaikan permintaan maaf kepada RRC dan menyatakan jika 

pengemboman dilakukan tanpa ada kesengajaan, karena kesalahan titik 

koordinat yang diberikan oleh NATO, namun media terlambat 

memberitakan pernyataan maaf tersebut. 140  Protes anti-Amerika pun 

terlanjur meletus di seluruh penjuru RRC yang diikuti oleh pengerusakan 

kedutaan AS di Beijing.141 Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2001, 

terjadi insiden tabrakan antara pesawat mata-mata AS dengan jet RRC, 

dikenal dengan Hainan Island Incident. Semua anggota kru pesawat AS 

yang berjumlah selamat, sedangkan pilot jet RRC terbunuh pada insiden 

tersebut. Kedua insisden tersebut semakin menyebabkan hubungan AS dan 

                                                             
137Reuters, Timeline-Relations between China and the United States, dalam 
http://reuters.com/article/idUSPEK38632.htm diakses pada 20 November 2016 
138Erin Monroe, US-China Relations: A Brief Historical Perspective, US-China Policy 
Foundation. 
139Haozhou Pu,From “Ping-pong Diplomacy To Hoop Diplomacy”: Yao Ming, Globalization, 
And The Cultural Politics Of U.S-Cina Relations,2012, hal. 71 
140Erin Monroe, US-China Relations: A Brief Historical Perspective, US-China Policy 
Foundation. 
141Ibid 
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RRC tidak stabil. 142  Atas 2 kejadian tersebut, Belgrade Bombing dan 

Hainan Island Incident, masing-masing negara AS dan RRC mempunyai 

penilaian sendiri atas masing-masing tindakan sehingga meningkatkan tensi 

diantara kedua negara. 

Sadar akan kekuatan ekonomi Cina yang semakin meningkat, 

Presiden Clinton menandatangani U.S. – China Act of 2000. Dimana 

perjanjian tersebut berisi mengenai kesepakatan hubungan perdagangan 

antara AS dan Cina. Hal itu juga sekaligus menjadi jalan bagi Cina untuk 

ikut bergabung dengan World Trade Organization (WTO).Pada masa 

pemerintahan Presiden Clinton, Cina dianggap partner strategis sebagai 

upaya untuk mengembangkan ekonomi bagi kedua negara, baik AS maupun 

Cina. 

Pada saat pemerintahan Bush, hubungan AS dan Cina dapat 

dibilang memiliki awal yang buruk, karena pada masa kampanye presiden, 

Bush menyampaikan jika masa pemerintahan Clinton memberikan 

perlakuan yang terlalu lunak bagi Cina, dimana Bush menganggap jika Cina 

adalah pesaing AS dalam berbagai aspek. 143  Selain itu pernyataan Bush 

mengenai Taiwan juga mempengaruhi hubungan antara AS dan Cina pada 

kala itu, jika Bush akan mengirim pasukan untuk berperang dengan Cina 

                                                             
142Haozhou Pu,From “Ping-pong Diplomacy To Hoop Diplomacy”: Yao Ming, Globalization, 
And The Cultural Politics Of U.S-Cina Relations,2012, hal.72 
143Jacques deLisle, 9/11 and U.S-China Relations, Foreign Policy Research Institue, dalam 
http://www.fpri.org/article/2011/09/911-and-u-s-china-relation/ diakses pada tanggal 8 
Mei 2017 
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jika kedaulatan Taiwan kembali terancam oleh Cina. 144  Dibalik persepsi 

yang buruk dari presiden Bush terhadap Cina, ternyata Cina menyampaikan 

rasa berdukanya atas masyarakat AS atas tragedi 9/11.Hal ini kembali 

menghangatkan kembali hubungan bilateral AS dan Cina. Lalu pada tahun 

2002, Bush mengunjungi Cina untuk bertemu dengan presiden Jiang Zemin. 

Kunjungan ini untuk merayakan 30 tahun hubungan AS dan Cina, sejak 

kunjungan pertama presiden Nixon pada 1972.Pada pertemuan ini isu besar 

yang dibahas adalah kerjasa dalam memerangi terorisme. 145 AS sendiri 

dengan kebijakan War on Terrorism membutuhkan dukungan Cina sebagai 

pemegang veto dalam Majelis Keamanan PBB. Selain isu terorisme juga 

terjadi kesekatan bilateral lain, seperti ekonomi, energi, kesehatan, 

lingkungan, serta inisiatif untuk melakukan high-level strategic dialogue di 

masa mendatang. Hubungan bilateral yang positif memberikan 

pengaruhbagi AS dan Cina, pada tahun 2006 Cina menjadi partner dagang 

kedua terbesar AS setelah Kanada.146 

Pada masa pemerintahan Bush terlihat jika hubugan AS dan Cina 

berada pada level aman. Hal inin terlihat beberapa kali presiden Bush 

melakukan kunjungan negara ke Cina (tahun 2001, 2002, 2005, 2008), dan 

juga presiden Jiang Zemin berkunjung ke AS pada tahun 2002, serta 

presiden Hu Jintao (tahun 2006, 2008). Kunjungan  kenegaraan membahas 

                                                             
144David E. Sanger, U.S. Would Defend Taiwan, Bush Says, The New York Times, dalam 
https://mobile.nytimes.com/2001/04/26world/us-would-defend-taiwan-bush-say.html, 
diakses pada tanggal 8 Mei 2017 
145President Bush Meets With Chinese President Jaing Zemin, dalam https://2001-
2009.state.gov/p/eap/rls/rm/2002/8564.htm, diakses pada tanggal 8 Mei 2017 
146Council on Foreign Relations, U.S. Relations With China (1949-present), dalam 
http://www.cfr.org/china/us-relations-china-1949---present/p17698, diakses pada 16 
Maret 2017 
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mengenai isu terorisme, dan juga pada area lain yang bisa meningkatkan 

kualitas hubungan bilateral kedua negara. Secara umum AS dan Cina sama-

sama berusaha menjaga hubungan bilateral mereka.Hubungan bilateral yang 

terjalin lebih berdasarkan pada kesepahaman antara kepentingannya, 

sehingga terbangun hubungan yang pragmatis. AS dan Cina sama-sama 

menjaga fokus untuk kedamaian dan kestabilan dunia dalam hubungan 

bilateralnya.147 Misalnya saja penyelesaian dalam penyelesaian isu nuklir 

Korea Utara, AS dan Cina bekerja sama untuk melakukan negoisassi dengan 

Korea Utara dan pihak terkait. 

AS sendiri berupaya untuk membangun hubungan yang dinamis 

dengan Cina, walaupun hanya didasarkan kepentingan belaka, namun AS 

sadar jika Cina merupakan kekuatan baru yang muncul, dan memiliki peran 

dalam sistem internasional. 148  Selain itu, AS juga menghilangkan status 

Cina sebagai potensi ancaman dalam National Security Strategy 2002. Hal 

ini terlihat jelas jika AS berusaha menghindari konflik terbuka dengan Cina, 

dan Cina pun sadar akan kemauan AS tersebut. Sehingga hubungan yang 

stabil harus dipertahankan demi kepentingan bersama dan global. 

  

                                                             
147U.S.-China Relations, dalam https://2001-
2009.state.gov/p/eap/ris/rm/2003/24004.htm, diakses pada tanggal 8 Mei 2017 
148China and the Future of U.S. –China Relations, dalam https://2001-
2009.state.gov/s/p/rem/15687.htm, diakses pada tanggal 8 Mei 2017 
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4.4 Olahraga dalam Diplomasi Publik AS dan Cina 

Pada dinamika hubungan AS dan Cina seperti yang dijelaskan pada 

sub bab sebelumnya, muncul inisiasi untuk melakukan diplomasi Pingpong 

pada tahun 1971, walaupun secara kasat mata terlihat jika pihak Cina yang 

berinisiatif untuk melakukan pertandingan persahabatan pingpong, namun 

momen itu menjadi suatu yang menguntungkan baik bagi AS ataupun Cina. 

Hal itu sekaligus menjadi pembuka hubungan diplomatis antara AS dan 

Cina. 

Sejak tahun 1970an, melalui National Committee on U.S.-China 

Relations (NCUSCR). Telah melakukan program pertukaran atlit antara AS 

dan Cina. NCUSCR pun telah mengagendakan program pertukaran people-

to-people melalu diplomasi olahraga, seperti tenis, renang, senam, basket, 

sepakbola, voli, dan olahraga lainnya. Program tersebut dipertahankan guna 

menjaga dan meningkatkan kestabilan hubungan dua negara dan menjaga 

pola interaksi yang positif. 149 AS dan Cina sendiri mengusung misi 

“friendship first, competition second”, disini menunjukkan jika program 

pertukaran atlit tersebut lebih menonjolkan sisi kekerabatan daripada sisi 

kompetitifnya. 

Pada 1979, Washington Bullets (sekarang Washington Wizard), 

dibawah NBA mereka melakukan kunjungan ke Cina.Kunjungan itu 

merupakan undangan langsung dari Deng Xiaoping, pemimpin Cina pada 

                                                             
149Stephens Orlins, The Evolving Role of Sports Diplomacy, dalam 
http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/the-evolving-role-of-sports-diplomacy 
diakses pada tanggal 29 April 2017 
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saat itu. 150 Mendapat respon yang positif dengan penonton yang ramai., 

karena Bullets berkesempatan bertanding dengan timnas basket Cina dan 

juga tim basket tentara Cina. Bullets juga dianggap sebagai tamu penting 

negara sehingga mereka mendapat sambutan yang ramah dari masyarakat 

Cina. 

Pada 2007, Cal Ripken Jr, melakukan baseball envoy sebagai 

bagian dari sport envoy program SportsUnited. Ripken mengunjungi 

Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Ripken akan berada di Cina dalam 

waktu 2 minggu. Di Cina, Ripken mengunjungi beberapa sekolah, klub 

baseball, mengadakan klinik latihan baseball bagi 800 pemuda Cina dan 

200 pelatih baseball Cina, serta berbagi pengalaman karir bermainnya 

dengan penonton di Cina. Setelah kunjungan tersebut beberapa sekolah di 

Cina mulai menambah jam ekstrakurikuler untuk baseball dan semakin 

banyak anak-anak di sekolah yang bermain baseball.151 Sementara di Cina, 

Ripken melakukan tugas diplomasi, ECA mensponsori pertukaran dengan 

mengundang 12 pelatih baseball dari Cina, untuk diberikan pelatihan di 

akademi baseball yang dijalankan oleh “Ripken Baseball and MLB”.152 

Pada tahun 2007, Michelle Kwan mengunjungi Cina sebagai duta 

publik diplomasi AS bersamaan dengan Karen Hughes, Under Secretary of 

State for Public Diplomacy and Public affairs..Michelle Kwan merupakan 

                                                             
15030 Years Later, Wizards to go Back to China, dalam 
http://www.china.org.cn/sports/2009-08/27/content_18412297.htm, diakses pada 
tanggal 8 Mei 2017 
151ECA Evolution Division, Study of ECA’s SportsUnited Programs, 2013 
152U.S. Department of State, Envoy Cal Ripken Jr. Embarks on Visit to China, dalam 
https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/oct/93552.htm diakses pada tanggal 30 
April 2017 
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atlit figure skating AS, dan merupakan atlit besar pada figure 

skating.153setahun sebelumnya pada 2006, Kwan ditunjuk oleh Sekretaris 

Negara Condoleeza Rice sebagai duta diplomasi publik AS, yang akan 

membawa nilai-nilai AS dan membangun interaksi yang positif ke 

masyarakat Cina, terutama bagi kaum muda dan masyarakat pecinta 

olahraga.154Kwan mengunjungi Cina pada 17-25 Januari 2007.Selain Cina, 

Kwan juga mengjungi beberapa negara lain seperti Rusia, Argentina, 

Ukraina, Korea Selatan, dan Singapura. Posisi Kwan sebagai duta diplomasi 

publik AS masih berlanjut pada masa pemerintahan presiden Obama. 

  

                                                             
153Michelle Kwan’s profile, People in the news, dalam 
http://edition.cnn.com/CNN/Programs/people/shows/kwan/profile.htm diakses pada 
tanggal 30 April 2017 
154She is Chinese ice, Wendy Deng-Michelle Kwan bestie, dalam 
http://www.bestchinanews.com/international/593.html pada tanggal 30 April 2017 
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Tabel3.Daftar Sports Envoys and Sports Visitors AS dan Cina tahun 2002-
2017 

Olahraga Atlit Tahun 

Figure Skater Michelle Kwan 2007 

Baseball  Cal Ripken Jr. 

 Bj Surhoff 

2007 

 Adam Christ 

 Tim Gebhart 

 Billy Ripken Jr. 

2008 

Basketball NBA Doug Everton 2014 

Basketball WNBA  Kiesha Brown 

 Tamika Raymond 

2012 

Deaflympics Basketball Dr. Becky Clark 2013 

Women’s Soccers Linda Hamilton 2016 

Volleyball  Valerie Armstrong 

 Penny Lucas-White 

2013 

Sumber :Bureau Educational and Cultural Affairs, https://eca.state.gov 

Beberapa contoh di atas merupakan implemetasi olahraga dalam 

diplomasi publik AS ke Cina. Hal ini menunjukkan jika olahraga merupakan 

isntrumen diplomasi yang populer antara AS dan Cina, karena olahraga 

bersifat universal yang dapat merangkul semua golongan masyarakat. Selain 

dari beberapa olahraga yang telah disebutkan sebelumnya, basket juga 

merupakan olahraga populer yang menjadi instrumen diplomasi AS ke Cina. 

Basket merupakan salah satu olahraga populer di Cina. 

Berdasarkan laporan dari NBA terkait dengan awareness masyarakat Cina 
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terhadap olahraga basket yang mencapai 300 juta penduduk dari ±1,3 milyar 

total penduduk Cina yang memainkan olahraga basket.155 Pemerintah AS 

telah bekerja sama dengan NBA untuk melakukan rangkaian diplomasi 

dengan olahraga basket, salah satunya di Cina, selain meingkatkan 

popularitas basket itu sendiri. Bentuk kerjasama antara pemerintah AS 

dengan NBA adalah dengan menggunakan pemain-pemain baik dari NBA 

dan WNBA untuk menjadi duta olahraga dan untuk selanjutnya dikirim ke 

berbagai negara dengan melakukan serangkain kegiatan yang telah 

ditentukan.156Olahraga basket sendiri dikenal sebagai olahraga yang dikenal 

berasal dari benua Amerika, selain itu tim nasional basket Amerika juga 

memiliki prestasi yang mengagumkan dalam kancah internasional. 

Selain pada tahun 1979, ketika Bullets mengunjungi Cina untuk 

melakukan pertandingan persahabatan dengan timnas Cina. Pada tahun 1985 

terjadi kesepakatan antara AS dan Cina dalam NBA-China Friendship Tour, 

dimana timnas basket Cina diundang untuk datang ke AS untuk melakukan 

latihan bersama dan pertandingan persahabatan dengan beberapa tim NBA, 

dan tur tersebut dilakukan selama 1 bulan.157NBA-China Friendship Tour  

merupakan salah satu kesepakatan antara pemerintah AS dan Cina dalam 

bidang pendidikan dan budaya. 158  Tur tersebut juga menjadi kunjugan 

pertama timnas Cina ke AS. Popularitas basket di Cina semakin mengikat 

                                                             
155Dustin C. Lane, From Mao to Yao: a New Game Plan for China in the Era of Basketball 
Globalization, Pacific Rim Law & Policy journal Association, 2004, hal.138 
156US Department of State, Department of State Partners with NBA and WNBA to Reach 
Out to Youth Overseas, dalam http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/05/142144.htm, 
diakses pada 1 Mei 2016 
157NBA.com, Coming to America, dalam 
http://www.nba.com/china2004/friendship_tour.html pada tanggal 30 April 2017 
158Ibid  
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seiring dibukanya kantor NBA di Beijing pada 2002.159Jadi dapat dilihat 

jika perkembangan basket di Cina juga didukung lah ekspansi NBA ke Cina 

itu sendiri. 

                                                             
159NBA.com, Grooming the Game, dalam http://www.nba.com/china2004/timeline.html 
pada tanggal 30 April 2017 
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