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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Untuk lebih memahami penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori 

yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian, beberapa konsep yang digunakan yaitu 

soft power, hubungan bilateral dan perdagangan internasional. Kemudian, untuk teori yang 

digunakan akan menggunakan diplomasi publik secara umum dan dari pemikiran yang 

disumbangkan oleh Eytan Gilboa. 

 

2.1  Soft Power 

Dalam hubungan internasional, power dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara 

dalam membuat negara lain patuh dan tunduk terhadap keinginan negara pemilik power. Definisi 

power pertama kali dikenalkan oleh Roberth Dahl, dimana dalam penjelasannya ia menuliskan 

bahwa power merujuk pada kemampuan seseorang untuk mendorong orang lain untuk melakukan 

sesuatu tanpa bisa ditolak. Menurut Joseph Nye, power terdiri atas hard power dan soft power. 

Hard power adalah kemampuan suatu negara untuk menadapatkan keinginannya dengan 

menggunakan kekuatan militer. Sedangkan, soft power adalah kemampuan suatu negara untuk 

membuat negara lain menyetujui keinginan negara tersebut tanpa adanya paksaan. Ide soft power 

yang kemudian dipopulerkan oleh Joseph Nye pada tahun 1990 melalui karyanya Bound to Lead, 

The Paradox of American Power (2002), Soft Power (2004) ini menekankan bahwa power yang 

dipahami oleh kaum tradisional (hard power) tidak lagi menjadi satu-satunya power yang ada 

dalam hubungan internasional dan pendekatan dengan menggunakan metode paksaan atau 

kekuatan militer sudah tidak dapat menjawab tantangan ancaman keamanan nasional suatu negara 

yang disebabkan oleh ancaman ekonomi dan ancaman ekologi. Menurut Nye, inti dari soft power 

adalah sebuah legitimasi (Rachmawati, 2019: 47-49). Kemampuan sebuah negara dalam membuat 

situasi yang diinginkan sehingga dapat membuat aktor atau negara tujuannya itu untuk membuat 

atau memberlakukan kebijakan mereka sesuai dengan keinginan negara disebut juga oleh Nye 

sebagai co-optive power. Soft power didasarkan pada sumber-sumber yang tidak kasat mata atau 

seperti daya tarik ideologi dan kebudayaan (Ashari, 2015: 399-400). 
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2.2  Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara dengan negara 

lainnya dengan dasar persetujuan kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Perdagangan 

merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang paling penting dalam ekonomi internasional. Robert 

Giplin mengatakan bahwa perdagangan dan juga perang telah menjadi bagian dalam interaksi 

suatu negara dengan negara lainnya, serta selalu menjadi poros dalam perubahan di dalam 

hubungan internasional (Bakry, 2015: 104-105). Dengan seiring perkembangan waktu dan 

teknologi, aktor yang dapat melakukan perdagangan internasional bukan hanya negara, individu 

maupun organisasi internasional juga dapat menjadi aktor dalam perdagangan internasional 

(Mankiw, 2007).  

Perkembangan teknologi memiliki peranan penting dalam perubahan pesat dalam 

perdagangan dunia. Seperti perkembangan teknologi dalam berbagai bidang, contohnya 

transportasi, ekonomi, komunikasi bahkan system perdagangan yang juga telah berubah menjadi 

lebih transparan. Hal ini membantu negara-negara dari berbagai kawasan dalam upaya 

peningkatan pendapatan, bahkan beberapa negara berhasil menggunakan pasar dunia sebagai 

fondasi untuk melakukan pembangunan keekonomian negaranya. 

 

2.3  Hubungan Bilateral 

Hubungan bilateral merupakan hubungan yang melibatkan dua negara yang mencakup 

berbagai aspek, diantaranya ialah ekonomi, diplomasi dan pertahanan. Istilah bilateral digunakan 

untuk membedakannya dengan hubungan multilateral atau hubungan yang melibatkan lebih dari 

dua pihak. Hubungan bilateral yang dilakukan dalam bidang ekonomi diwujudkan dengan 

interaksi perdagangan antar negara atau bantuan keuangan. Kemudian dalam bidang diplomasi 

hubungan bilateral diwujudkan melalui pembukaan perwakilan diplomatik serta diskusi-diskusi 

dan perundingan mengenai kepentingan bersama dari kedua pihak negara yang akan melakukan 

kerjasama. Dan untuk bidang pertahanan, hubungan bilateral diwujudkan dengan kerjasama 

militer misalnya dengan pembentukan aliansi militer (Ashari, 2015: 76-77). 

Dalam proses menjalin hubungan bilateral terdapat tiga motif yaitu : 

• Memelihara perdamaian 

• Memelihara kepentingan nasional 
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• Meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

Begitu juga yang dilakukan Indonesia, Indonesia secara aktif menjalankan kebijakan 

politik luar negeri dan diplomasinya demi memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan 

negara-negara di seluruh dunia. Tujuan penguatan hubungan bilateral yang dilakukan Indonesia 

secara garis besar adalah sebagai berikut : 

• Melindungi kesatuan wilayah negara Indonesia. 

• Melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan Indonesia di luar negeri. 

• Memberi dukungan dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 

nasional. 

• Memperkuat kerja sama yang baik dalam penanganan isu-isu di dunia.  

Demi menggapai seluruh tujuan tersebut, Indonesia melakukan upaya-upaya dengan 

melakukan penguatan mekanisme kerja sama bilateral dengan berbagai negara sekitar. Upaya 

peningkatan hubungan bilateral juga dapat dilakukan pada semua tingkatan, dapat melalui 

pertemuan-pertemuan dengan negara sahabat ataupun kunjungan kenegaraan, baik itu Presiden, 

Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. 

Dalam hal ini penulis melihat hubungan bilateral sebagai salah bantuan bagi penulis untuk 

melihat hubungan Indonesia dan Selandia Baru.  

 

2.4  Landasan Teori 

2.4.1 Diplomasi Publik 

Diplomasi pada dasarnya merupakan sebuah kumpulan kebijakan yang dilakukan oleh 

suatu negara demi melindungi dan menjaga kepentingan negaranya saat berinteraksi dengan 

negara lainnya, baik itu melalui proses perdagangan, dalam bernegosiasi dan lain-lain. Diplomasi 

dapat diartikan juga secara singkat sebagai sebuah seni yang dilakukan oleh suatu negara dalam 

melakukan negosiasi dengan negara lain untuk upaya memenuhi kepentingan negaranya tanpa 

perlu menggunakan kekerasan. Praktik diplomasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

itu adalah perkembangan teknologi dan informasi, media massa, globalisasi dalam bisnis dan 

sistem keuangan, peningkatan keikutsertaan publik dalam hubungan internasional, dan isu 

antarnegara (Effendi, 2011). 



 

10 

 

Diplomasi memiliki bermacam-macam jenis, salah satu jenisnya ialah diplomasi publik. 

Pada diplomasi publik, opini publik mempunyai peranan yang sangat penting pada pengambilan 

kebijakan suatu negara. Diplomasi publik memiliki dua implikasi penting. Pertama, publik sebagai 

objek, dalam artian publik di dalam suatu negara lain adalah objek atau tujuan dari diplomasi 

negara. Kedua, publik adalah subjek, dalam artian publik ditataran domestik ikut serta dalam 

aktifitas diplomasi yang dilakukan pemerintah (Effendi, 2011).  

Kata diplomasi publik pertama kali dipakai di salah satu media massa yaitu The London 

Times pada bulan Januari tahun 1856, diplomasi publik pada masa ini dijelaskan sebagai sebuah 

metode untuk menjelaskan kebijakan negara pada publik. Pada bulan Januari tahun 1871, The New 

York Times memberitakan sebuah peredebatan yang terjadi dalam Kongres mengenai kebijakan 

menganeksasi Republik Dominika, yang dimana diberitakan bahwa sebuah kebijakan seharusnya 

diberitahukan juga kepada publik agar dapat membentuk opini publik. Secara garis besar pada 

masa tersebut, diplomasi publik didefinisikan sebagai usaha untuk menyampaikan keputusan 

pemerintah kepada masyarkat.  

Setelah terjadinya perang dunia, konsep diplomasi publik lebih banyak digunakan dengan 

ungkapan propaganda. Kemudian, memasuki tahun 1960-an, praktik diplomasi mulai mengalami 

perubahan. Profesor Mowat R.B, seorang pengajar dari Universitas Bristol, yang juga sebelumnya 

juga sempat mengajar di Oxford, dalam bukunya yang berjudul Diplomacy and Peace ini 

membagikan diplomasi ke dalam tiga masa. Pertama, tahun kegelapan (467-1475), dimana pada 

masa ini diplomasi sama sekali belum di organisasi dengan baik. Kedua, diplomasi sistem negara 

Eropa (1473-1914). Ketiga, pasca diplomasi terbuka yang muncul dari hasil pemikiran dari 

Woodrow Wilson tahun 1918, yang menekankan bahwa pada era demokrasi seharusnya publik 

ikut serta dalam melaksanakan diplomasi, dimana disini publik dapat mengetahui, 

mempertimbangkan, dan ikut menyampaikan pendapatnya yang berhubungan dengan diplomasi 

sebagai salah satu alat dalam kebijakan luar negeri, karena setiap dampak yang akan terjadi akibat 

dari kebijakan luar negeri suatu negara akan kembali dirasakan oleh publik sehingga dalam 

terjadinya proses diplomasi, publik harus turut dilibatkan (Effendi, 2011: 6-7).  

Dalam diplomasi publik, baik individu maupun kelompok-kelompok dapat memberi 

masukan pada pemerintah terkait kebijakannya. Diplomasi publik juga merupakan komunikasi dua 

arah dan diarahkan kepada publik secara internasional. Diplomasi publik disebutkan dalam kamus 
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hubungan internasional sebagai sebuah upaya suatu negara dalam mempengaruhi opini publik di 

negara lain dengan menggunakan instrumen-instrumen, seperti film, pertukaran budaya, radio dan 

televisi. Target diplomasi publik pada umumnya ialah pada masyarakat di mancanegara dan 

mengikutsertakan aktor lain selain negara. Diplomasi publik juga dikenal sebagai instrumen politik 

dimana diplomasi publik dipakai oleh negara untuk memahami budaya, perilaku, mempengaruhi 

opini dan tindakan-tindakan lainnya untuk mempengaruhi negara lain demi mencapai kepentingan 

(soft power). Kemudian, untuk tujuan dari diplomasi publik ialah dapat membentuk sebuah rasa 

toleransi dan ketertarikan antar negara dengan negara lainnya. Namun, terkadang diplomasi publik 

dan nation branding menjadi sulit untuk dibedakan, oleh karena itu Simon Alhot menjelaskan 

bahwa letak perbedaannya berada pada tujuan politik dan ekonominya. Diplomasi publik lebih 

kepada mengembangkan negara, sedangkan nation branding lebih kepada pembangunan ekonomi 

dan lebih sering dijalankan oleh negara-negara yang kurang terkenal. Simon Alhot juga membagi 

diplomasi publik menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama, para aktor diplomasi publik membuat 

beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan. Tahapan kedua, fungsi dari para aktor masih 

merupakan fungsi dasar yaitu untuk “menjual” kebijakan negara, namun para aktor pada posisi ini 

juga telah memiliki ruang lingkup yang lebih besar dan juga memiliki kemampuan yang lebih 

besar untuk dapat mengatur pemberitahuan mengenai isi dari kebijakan luar negeri dengan lebih 

baik. Tahapan ketiga, diplomasi publik digunakan baik secara formal maupun informal. 

Menurut Tonny Dian Effendi dalam buku Diplomasi Publik Jepang, ia menjelaskan 

mengenai perbedaan diplomasi publik tradisional dan diplomasi publik abad 21 yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Perbedaan Diplomasi Publik Tradisional dan Diplomasi Publik Abad 21 

 Diplomasi Publik Tradisional Diplomasi Publik Abad 21 

Umum 
Menggunakan hard power 

(kekuatan militer, ekonomi) 

Menggunakan soft power 

(budaya, pendidikan, 

kemampuan militer, ekonomi) 

Kondisi 

Terjadi pada kondisi konflik 

sehingga hubungan antar negara 

cenderung tegang 

Hubungan antar negara diliputi 

suasana perdamaian 



 

12 

 

Tujuan 

Untuk bisa memiliki perubahan 

dalam bidang politik yang 

menaruh targetnya pada 

perubahan perilaku negara lain 

Untuk mempromosikan 

kepentingan politik dan 

ekonomi yang dilakukan demi 

mendapatkan lingkungan yang 

baik dan menciptakan citra 

sebagai negara yang baik 

dikalangan internasional 

Strategi 

Dilakukan dengan cara yang 

persuasif dengan mengatur 

publik sesuai yang ditetapkan 

oleh pemerintah (lebih kepada 

propaganda) 

Dilakukan dengan cara 

membuat dan mengembangkan 

hubungan dengan negara lain 

yang kemudian dikaitkan 

dengan kepentingan politik 

negara tersebut. 

Arah 

Komunik

asi 

Satu arah Secara dua arah 

Penelitian Penelitian jarang dilakukan 

Penelitian ilmiah sering 

dilakukan dan hasilnya sering 

dijadikan sebagai masukan atas 

isu tertentu yang diteliti 

Konteks 

Pesan 

Lebih menyangkut 

permasalahan ideologi, 

kepentingan dan informasi 

Lebih menekankan kepada ide-

ide yang ditawarkan, nilai-nilai 

didalamnya dan kerja sama 

untuk memahami ide dan nilai 

tersebut 

Target Sasaran targetnya lebih umum 

Targetnya lebih jelas dan 

spesifik, biasanya targetnya 

merupakan masyarakat yang 

berpartisipasi dalam beberapa 

bidang yang telah ditentukan 

sebelumnya 
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Jaringan Media massa tradisional 

Media massa lama dan baru, 

bahkan dengan perkembangan 

zaman, sering juga dijalankan 

pada level individu atau 

personal 

Anggaran Pemerintah Publik atau swasta 

                  (Sumber : Effendi, 2011) 

 

Dalam perkembangannya, konsep diplomasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

dalam pembahasan diplomasi tradisional kebanyakan hanya lebih berfokus pada keamanan, 

perdamaian dan penyelesaian konflik, sedangkan jika dalam pembahasan diplomasi modern 

terdapat perubahan ruang lingkup diplomasi yang menjadi semakin luas dibandingkan dengan 

sebelumnya, jika sebelumnya pembahasan utama dalam diplomasi ialah keamanan, perdamaian 

dan penyelesaian konflik, dalam diplomasi modern juga membahas ke berbagai topik seperti 

ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, serta topik-topik lainnya. Terutama dalam aktor yang 

melakukan diplomasi. Aktor utama dalam diplomasi tidak lagi hanya negara, melainkan juga 

organisasi, pebisnis, hingga seorang individu (Wijayanti, 2020). 

Perubahan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap proses diplomasi. Terdapat dua 

jalur utama yang sering dibahas dalam diplomasi, yaitu diplomasi jalur pertama dan diplomasi 

jalur kedua. Diplomasi jalur pertama ialah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada 

pemerintah. Aktor-aktor dalam diplomasi jalur pertama memiliki ciri-ciri seperti melakukan 

kegiatan berdasarkan kekuasaan dan bersifat kaku dalam melaksanakan kegiatan resmi. Seperti 

contohnya, Presiden, Departemen Luar Negeri, para pejabat pemerintah dan anggota parlemen. 

Para aktor tersebut yang kemudian menjadi pembuat kebijakan dan membuka jalan dalam upaya-

upaya perdamaian. Sedangkan, untuk diplomasi jalur kedua ialah diplomasi yang dilakukan oleh 

aktor non-pemerintah atau biasa disebut juga dengan diplomasi antar warga negara. Diplomasi 

jalur kedua dicirikan juga sebagai kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor non-pemerintah, 

bersifat informal dalam menangani berbagai konflik atau permasalahan yang ada dengan 

meningkatkan komunikasi antar sesama (toleransi) dan saling pengertian. Upaya-upaya yang 

dilakukan dalam diplomasi jalur kedua dianggap sebagai pendukung dan pelengkap dalam 

diplomasi jalur pertama, sehingga diplomasi jalur pertama dan jalur kedua merupakan sebuah 
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kesatuan yang saling melengkapi dan saling mendukung dalam upaya berdiplomasi. Karena dalam 

perkembangan selanjutnya menunjukan bahwa diplomasi jalur kedua tidak dapat lagi menjangkau 

jenis dan keterlibatan masyarakat dalam diplomasi, maka mulai diperkenalkan konsep baru yang 

dikenal dengan diplomasi multi jalur atau multitrack diplomacy, yang pada dasarnya setiap jalur 

yang ada harus saling mendukung dari segi keahlian, pengalaman dan sumber daya yang dimiliki 

oleh tiap-tiap jalur sehingga semua jalur yang ada tetap menjadi satu kesatuan dan dapat 

bekerjasama dalam membangun fondasi diplomasi yang kuat sehingga dapat membantu dan 

mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan diplomasi jalur pertama (Djelantik, 2008: 19-

21). 

Terdapat total 9 jalur diplomasi dalam multitrack diplomacy (McDonald, 2012). Selain 

jalur pertama (pemerintah), jalur kedua (non-pemerintah), terdapat jalur ketiga atau lebih dikenal 

dengan kelompok pebisnis atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan. 

Dimana kelompok ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa karena terkait dengan adanya 

kesempatan bisnis, lapangan pekerjaan dan kerjasama perdagangan yang pada akhirnya 

menumbuhkan saling pengertian diantara negara-negara. Kemudian, jalur diplomasi keempat atau 

warga negara biasa (citizen diplomacy). Didalamnya terdapat berbagai upaya masyarakat yang 

terlibat dalam aktifitas perdamaian atau pembangunan, program pertukaran, organisasi swasta 

perorangan dan lain-lain. Jalur diplomasi kelima, aktifitas penelitian atau dunia Pendidikan, 

mereka yang berada dalam jalur ini umumnya akan bergerak dibidang Pendidikan dengan melihat 

fenomena yang terjadi dan menganalisisnya dengan ilmu dan teori yang dimiliki, umumnya 

mereka menjadi pemberi masukan melalui studi tentang perdamaian dan tatanan dunia, 

manajemen, dan studi mengenai resolusi konflik. Jalur diplomasi keenam merupakan para aktivis 

perdamaian melalui jalur advokasi. Para aktivis ini bergerak dari berbagai topik, seperti ekonomi, 

sosial, politik hingga topik mengenai lingkungan. Dalam hal ini, para aktivis di jalur diplomasi 

keenam, mereka bergerak sebagai kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa dan kelompok yang 

aktif memberikan dukungan maupun menolak dalam berbagai kebijakan yang dinilai negative bagi 

masyarakat. Jalur diplomasi ketujuh adalah para kelompok agama yang bergerak dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan spiritual yang berdasarkan ajaran-ajaran moral, perdamaian, tidak menggunakan 

kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan perbedaan. Jalur diplomasi kedelapan adalah 

pendanaan, kegiatan ini mengacu pada organisasi-organisasi keuangan yang berbentuk Yayasan 

ataupun sumbangan perorangan dalam penyediaan dana bagi program-program yang dilakukan 



 

15 

 

jalur-jalur diplomasi lainnya. Dan jalur diplomasi kesembilan atau yang terakhir adalah kelompok 

media massa yang berhubungan erat dengan komunikasi pada masyarakat luas, kelompok ini 

memliki peranan penting karena merekalah yang menyampaikan isu-isu mengenai perdamaian 

hingga kerjasama antar negara. Kelompok ini juga merupakan perwujudan dari suara rakyat, 

bagimana opini publik dapat terbentuk hingga diekspresikan oleh media. 

Seorang professor, penulis buku dan artikel serta direktur komunikasi internasional dari 

Universitas Bar-Ilan, Eytan Gilboa memberikan beberapa pemahaman mengenai diplomasi publik. 

Diplomasi publik adalah komunikasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara pada 

publik/masyarakat di negara lain dengan tujuan mempengaruhi pemikiran dan tentunya 

pemerintahan di negara tersebut. Terdapat dua cara mempengaruhi negara lain, yaitu : (a) 

komunikasi langsung yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik di negara lain; (b) 

tekanan yang diberikan publik kepada pemerintahnya untuk menerapkan kebijakan yang diketahui 

publik pada kebijakan negaranya (Gilboa, 2008:57). 

Menurut Eytan Gilboa dalam karyanya yang berjudul Searching for a Theory of Public 

Diplomacy, ia mendefinisikan kegiatan diplomasi publik ke dalam kategorisasi yaitu diplomasi 

publik dilihat berdasarkan tujuannya, media atau opini publik, pemerintah dan instrumen 

diplomasi publik. Salah satu kategorisasinya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Instrumen diplomasi publik (Public Diplomacy Instrument) yang di dalamnya dibagi lagi menjadi 

beberapa instrumen lainnya, yaitu: Advocacy, International broadcasting, Cyber public 

diplomacy, International public relations, Coorporate diplomacy, Diaspora public diplomacy, 

Cultural diplomacy, Exchanges, dan Branding. Tindakan Presiden Jokowi di Selandia Baru 

merupakan sebuah bentuk diplomasi publik dengan menggunakan beberapa instrumen jika dilihat 

dari pandangan Eytan Gilboa. Instrumen-instrumen tersebut ialah international broadcasting, 

cyber public diplomacy, coorporate diplomacy, cultural diplomacy, branding. International 

broadcasting dan cyber public diplomacy memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

seperti televisi, radio, internet, ponsel, serta alat-alat elektronik lainnya dalam menyampaikan 

informasi dan menjangkau masyarakat yang menjadi target dalam diplomasi publik. Corporate 

diplomacy biasanya dilakukan sebuah organisasi untuk membentuk opini dari para pemegang 

kepentingan untuk menghasilkan sebuah kondisi dimana kerjasama dapat dibuat dan dapat 

dipertahankan. Cultural diplomacy, instrumen ini dipakai untuk menumbuhkan pemahaman atas 

identitas suatu budaya di masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan, kerjasama di 
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masyarakat hingga pencapaian nasional. Dan Branding dalam diplomasi publik bertujuan untuk 

mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat ataupun publik di negara lain terhadap 

sebuah negara yang akhirnya akan menjadi ciri khas dari negara tersebut. Menurut Gilboa dalam 

tulisannya tersebut, tanpa adanya branding suatu negara akan kesulitan untuk menarik para 

investor untuk mendapatkan investasi, turis, perusahaan asing, memperluas ekspor, dan memiliki 

standar kehidupan yang lebih tinggi (Indraswari dan Hermawan, 2015: 5-9). 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian mengenai diplomasi kopi Indonesia saat ini masih belum terlalu banyak, namun 

tentunya telah ada penelitian terdahulu yang topiknya tidak jauh berbeda dari diplomasi kopi yang 

ditulis oleh beberapa orang, baik dalam jurnal maupun skripsi. Beberapa diantaranya yaitu : 

 Skripsi dengan judul “Diplomasi Panda Cina Terhadap Belgia Tahun 2013-2017” yang 

ditulis oleh Jantera Datu Wirawan yang merupakan mahasiswa lulusan Hubungan Internasional 

dari Universitas Jember ini membahas tentang diplomasi panda yang dilakukan oleh Cina terhadap 

Belgia. Cina menjadikan sepasang panda sebagai alat diplomatik negaranya agar terciptanya 

peluang kerjasama baru dan dapat memperdalam hubungan kerjasama dengan Belgia yang telah 

berjalan kurang lebih 4 dekade. Pemberian sepasang panda kepada Belgia memberikan dampak 

positif bagi hubungan kedua negara, karena diantara keduanya kemudian mulai menjalin 

kerjasama diberbagai bidang seperti bidang perdagangan ekonomi, ilmiah, teknologi, energi, 

lingkungan serta meningkatkan pertukaran budaya atau pelajar. Pada penelitiannya ini ia 

menggunakan data sekunder yang datanya didapatkan dari buku, surat kabar, internet dan jurnal. 

Sedangkan untuk metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif yang memberi 

penekanan objek penelitiannya. (Wirawan, 2017). 

Pada jurnal yang ditulis oleh Sarah Patrecia Sinulingga yang merupakan mahasiswi 

Hubungan Internasional dari Universitas Riau memiliki judul, “Diplomasi Kebudayaan Indonesia 

Terhadap Amerika Serikat melalui Kuliner (Gastrodiplomacy) Tahun 2010-2016”, yang di 

dalamnya berusaha membahas tentang diplomasi Indonesia melalui kuliner yang dilakukan pada 

festival tahunan yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, dimana festival ini menyajikan 

kuliner Indonesia, partisipasi pemerintah Indonesia ini kemudian meningkatkan jumlah restoran 

Indonesia di Amerika Serikat. Diplomasi yang dilakukan ini juga sekaligus menjadi ajang 
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pengenalan budaya Indonesia pada negara lain dan merupakan suatu bentuk dalam membangun 

kerjasama dengan negara lain. Penelitian yang dilakukan Sinulingga ini menggunakan teori 

diplomasi dan perspektif dari neorealisme. Kemudian data yang diperoleh oleh penulis ini ialah 

melalui studi literature dan penelitian langsung di Kementrian Luar Negeri Indonesia (Sinulingga, 

2017). 

 Selain itu, dalam skripsi yang berjudul “Diplomasi Kebudayaan India Dalam Mempererat 

Hubungan Bilateral Melalui Serial Televisi Bollywood di Indonesia (2014-2015)” yang ditulis 

oleh Amelinda Ari Ratnadewi yang merupakan lulusan hubungan internasional dari Universitas 

Katolik Parahyangan. Dalam skripsinya tersebut ia berusaha menjelaskan mengenai upaya 

diplomasi India melalui serial televisi Bollywood di Indonesia periode 2014-2015, dimana 

diplomasi kebudayaan ini dilihat dari sisi India dalam menjaga hubungan bilateral dan 

persahabatan dengan Indonesia. Dalam penelitiannya ini juga menunjukan bahwa India memakai 

tayangan televisi mereka untuk tetap mempertahankan pengaruh kebudayaannya di Indonesia. 

Serta dalam penelitiannya ini juga menjelaskan bahwa diplomasi budaya yang dilakukan oleh 

aktor-aktor selain negara dapat juga mendukung diplomasi kebudayaan yang dilakukan sebuah 

pemerintah. Metode penelitian yang digunakan oleh Ratnadewi ini ialah penelitian deduktif 

kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya ialah dengan dokumentasi, yang 

dikumpulkan dalam bentuk dokumen seperti buku, internet, jurnal ataupun dokumen resmi dari 

kedutaan besar India. 

 Ketiga penelitian terdahulu ini membahas topik tentang diplomasi dan hal yang sama dari 

penelitian itu adalah menggunakan suatu instrumen untuk melancarkan diplomasinya ke negara 

lain, namun ketiga penelitian tersebut masih tetap berbeda dengan apa yang penulis saat ini teliti 

yaitu mengenai potensi diplomasi kopi Indonesia dalam meningkatkan perdagangan kopi antara 

Indonesia dan Selandia Baru. Diplomasi kopi Indonesia merupakan sebuah topik baru yang belum 

lama ini dijalankan, selain itu, aktor dari penelitian ini pun berbeda dari penelitian sebelumnya 

sehingga jelas bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis ini dan penelitian lainnya berbeda. 

 

 

 

 



 

18 

 

2.6  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indonesia dan Selandia Baru yang telah terjalin sejak tahun 1958 merupakan 

sebuah hubungan yang harmonis, kedua negara melakukan banyak kerja sama diberbagai bidang. 

Mengetahui potensi kopi Indonesia yang menjanjikan dan Selandia Baru sebagai salah satu negara 

yang menyukai kopi membuat Indonesia melakukan diplomasi kopi di Selandia Baru untuk 

pertama kali pada bulan Maret 2018. Diplomasi Kopi menjadi topik yang menarik bagi penulis, 

upaya diplomasi sebuah negara ke negara lain, menggunakan kopi sebagai instrumen pembantunya 

merupakan hal yang menarik. Penulis kemudian menggunakan diplomasi publik sebagai teori 

dalam penulisan ini. Berangkat dari hal ini, penulis kemudian ingin melihat seperti bagaimanakah 

potensi yang dimiliki diplomasi kopi Indonesia dalam hubungan kerja samanya dengan Selandia 

Baru, apakah dengan adanya diplomasi kopi ini akan membuka peluang-peluang baru dalam 

hubungan kerja sama kedua negara, seperti terhadap perdagangan Indonesia dan Selandia Baru 

ataukah tidak membuahkan hasil apapun. Oleh karena itu, dalam kerangka berpikir ini penulis 

menuliskan potensi diplomasi kopi dan kemudian tingkat perdagangan antar Indonesia dan 

Selandia Baru. 

Indonesia Selandia Baru Hubungan Bilateral 

Diplomasi Kopi Indonesia 

Potensi Diplomasi Kopi 

Diplomasi Publik 

Indonesia 

Tingkat Perdagangan Kopi 

antara Indonesia-Selandia 

Baru Tahun 2017-2019 


