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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak awal abad ke-20, industri perfilman di dunia mulai berkembang, 

khususnya setelah lahirnya industri perfilman Amerika Serikat yang dikenal 

sebagai Hollywood. Hollywood dibentuk di Amerika Serikat sekitar tahun 1920-an, 

dan sejak saat itu juga Amerika Serikat terus mengembangkan industri 

perfilmannya sehingga menjadi yang terbaik di dunia saat ini. Amerika Serikat 

mengalami pasang dan surut dengan industri perfilmannya. Sepuluh tahun berjalan 

setelah dibentuk, Hollywood mengalami masa kejayaannya karena pada tahun 

1930-an untuk pertama kali di dunia film diperkenalkan dengan suara dan musik. 

Sebelumnya film hanya putaran tampilan dari gambar yang bergerak tanpa suara 

dan musik.1 

Pada perang dunia ke-II, Amerika Serikat menggunakan film sebagai 

sumber dari patriotisme, dengan menciptakan propaganda, dokumenter, gambar 

yang mendidik, dan kesadaran umum bahwa sedang terjadinya perang di dunia ini. 

Hasilnya, pada tahun 1946 Hollywood mendapatkan keuntungan dan kedatangan 

penonton terbanyak sepanjang masa. Sejak saat itu Amerika Serikat mulai 

mengembangkan terus industri perfilmannya untuk mengubah pandangan dunia 

                                                           
1 UNITED STATES HISTORY. “HISTORY OF HOLLYWOOD, CALIFORNIA,” Homepage on-

line. Dapat diakses di http://www.u-s-history.com/pages/h3871.html; Internet; diakses 6 Februari 

2018. 

http://www.u-s-history.com/pages/h3871.html
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terhadap negaranya untuk menciptakan nation branding. Nation branding baru 

diperkenalkan oleh Simon Anholt pada tahun 1996, sedangkan Amerika Serikat 

sudah mencoba untuk menciptakan nation branding jauh sebelum tahun 1996. 

Nation branding adalah strategi penyajian sebuah negara dengan tujuan untuk 

menciptakan reputasi melalui promosi kepentingan ekonomi, politik, dan sosial di 

dalam dan di luar negeri. 

Sejak tahun 1970-an era digital mulai berkembang, yang menghasilkan 

informatisasi dan globalisasi. Era globalisasi ini memudahkan berjalannya 

komunikasi yang berdampak pada perkembangan masyarakat modern di masa 

depan. Dengan adanya globalisasi, kebudayaan Amerika Serikat akan lebih mudah 

untuk disebarkan kepada seluruh dunia. Dan dengan masuknya kebudayaan 

Amerika Serikat ke seluruh dunia, Amerika Serikat mendapatkan soft power yang 

akan berguna untuk memanipulasi negara lain untuk menguntungkan kepentingan 

Amerika Serikat.2 

Penelitian ini akan membahas bagaimana Amerika Serikat menggunakan 

industri perfilmannya sebagai media diplomasi publik untuk menciptakan nation 

branding yang dapat memberikan Amerika Serikat soft power guna memenuhi 

kepentingan negaranya. Penulis akan berusaha menjelaskan fenomena ini sedetil 

mungkin dan sejelas mungkin agar para pembaca dapat memahami fenomena apa 

yang sedang terjadi pada era globalisasi ini. Karena, Amerika Serikat merupakan 

                                                           
2 Menurut Joseph Nye, soft power adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara 

lain untuk melakukan apa yang negara tersebut inginkan tanpa adanya kekerasan atau pemaksaan. 
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negara hegemoni yang akan berusaha untuk tetap mempertahankan hegemoninya 

di dunia ini. 

Diplomasi publik dan nation branding merupakan dua hal yang saling 

berhubungan satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh Jan Melissen, 

“Paradoxically, for the very same reason, nation-branding and public diplomacy 

are sisters under the skin, and this explains why foreign ministries in a great variety 

of countries have expressed an interest in branding”3. Banyak negara di dunia pada 

era globalisasi ini menggunakan film sebagai cultural diplomacy yang merupakan 

bagian dari public diplomacy untuk menciptakan nation branding. Walaupun 

begitu, nation branding dianggap sebagai tindakan yang bodoh, naif, sia-sia, dan 

nation branding juga dianggap sebagai sesuatu yang dapat menciptakan 

permasalahan, bukan penyelesaian. Hal ini dikutip sebagai mana menurut Simon 

Anholt, “branding a country is a vain, naïve and foolish, which creates the problem 

not the solution.”.4 Meski nation branding juga menuai kritik, masih banyak negara 

yang tetap menerima dan menerapkan konsep ini seperti Kanada, Perancis, Britania 

Raya, Jepang, China, Korea Selatan, Singapura, Afrika Selatan, Selandia Baru, 

Israel, negara-negara Eropa Barat, dan tentu saja Amerika Serikat. 

Amerika Serikat memiliki industri perfilman yang dikenal sebagai 

Hollywood yang digunakan sebagai media diplomasi publik untuk menciptakan 

nation branding. Hollywood dibentuk oleh Amerika Serikat pada tahun 1920-an, 

dan sejak saat itu, industri perfilman Amerika Serikat mendapatkan keuntungan 

                                                           
3 Jan Melissen. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations.Chippenham 

and Eastbourne, Great Britain: Antony Rowe Ltd, 2005. (hal 19) 
4 Simon Anholt. “The Importance of Nation Brand”. (November 2012) 
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yang lebih banyak setiap tahunnya dibandingkan dengan industri perfilman negara 

lainnya. Selain itu, Hollywood juga memiliki pengaruh yang lebih besar 

dibandingkan dengan industri perfilman negara lain5. Fakta diatas merupakan 

alasan mengapa Amerika Serikat menggunakan Hollywood untuk menciptakan 

nation branding. Menurut Simon Anholt, nation branding digunakan untuk 

menciptakan kesuksesan dalam perdagangan internasional, dan persaingan politik.6 

Proses Amerika Serikat menciptakan nation branding dengan 

menggunakan Hollywood berjalan lebih mudah karena terjadi di era globalisasi. 

Globalisasi merupakan suatu hal yang dapat mengubah kebudayaan, entah 

bagaimana bentuk perubahan tersebut apakah merupakan perubahan yang buruk 

ataupun perubahan yang baik. Hollywood memungkinkan Amerika Serikat untuk 

mempromosikan kebudayaannya dan globalisasi membantu Amerika Serikat untuk 

menyebarkan kebudayaannya ke seluruh dunia. 

Amerika Serikat merupakan negara hegemoni yang akan terus berusaha 

untuk mempertahankan hegemoninya, Hollywood digunakan sebagai diplomasi 

publik Amerika Serikat untuk mendapatkan soft power yang dapat berfungsi untuk 

mempertahankan hegemoninya. Menurut Joseph Nye, salah satu cara mendapatkan 

soft power adalah dengan menggunakan kebudayaan dan ideology. Selain itu, soft 

power juga berfungsi sebagai sesuatu yang dapat memanipulasi keputusan agenda 

                                                           
5 STATISTA. “Film and Movie Industry – Statistics and Facts,” Home page on-line. Dapat diakses 

di https://www.statista.com/topics/964/film/; Internet; diakses 26 Februari 2017 
6 KOMMUNIKATIONSMAALING. “Why Nation Branding Does Not Exist,” Home page on-line. 

Dapat diakses di http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/why-nation-branding-does-not-exist/; 

Internet; diakses 26 Februari 2017 

https://www.statista.com/topics/964/film/
http://kommunikationsmaaling.dk/artikel/why-nation-branding-does-not-exist/
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politik negara lain. Berbeda dengan hard power yang didapatkan dengan 

menggunakan kekuatan ekonomi dan militer, seperti yang dikemukakan berikut ini: 

To indicate the ability to shape what others want - can rest on the 

attractiveness of one’s culture and ideology or the ability to 

manipulate the agenda of political choices, in a manner that makes 

actors fail to express some preferences because they seem to be too 

unrealistic. Hard power is a country’s economic and military ability 

to buy and coerce, and soft power is to attract with cultural and 

ideological appeal. In the information age, soft power is becoming 

more compelling than ever, and culture and values are significant 

sources of soft power.7 

 

Penulis menganggap bahwa cara Amerika Serikat mempertahankan 

hegemoninya merupakan hal yang perlu diteliti lebih dalam karena segala bentuk 

keputusan Amerika Serikat akan berimbas pada seluruh dunia. 

Penulis akan mengangkat judul penulisan ini menjadi “Hollywood Sebagai 

Media Diplomasi Publik Amerika Serikat Pada Era George W. Bush”. Penulis 

berharap judul tersebut dapat menarik perhatian pembaca untuk mengetahui apa isi 

dari penulisan ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk merumuskan masalah dalam penulisan ini, penulis merasa bahwa 

penulis belum dapat menjelaskan masalah ini sedetil mungkin, oleh  karena itu 

fokus utama yang akan dipertanyakan adalah apa di dalam peristiwa diplomasi 

publik Amerika Serikat ini. Karena menurut penulis pertanyaan tersebut dapat 

menyelesaikan permasalahan ini. 

                                                           
7 Joseph Nye. “Soft Power.” (Autumn 1990): 153-171 
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Oleh karena itu, pertanyaan yang akan ditujukan di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

- Apa kepentingan Amerika Serikat untuk menggunakan Hollywood sebagai 

media diplomasi publik pada era Presiden George W. Bush? 

- Apa kontribusi film Hollywood sebagai media diplomasi publik untuk 

mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat pada era Presiden George 

W. Bush? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk sebagai berikut: 

1. Membahas tentang apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat untuk 

menggunakan Hollywood sebagai media diplomasi publik pada era Presiden 

George W. Bush. 

2. Mengetahui apa kontribusi film Hollywood sebagai media diplomasi publik 

yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada era Presiden George W. Bush. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap bahwa nantinya penelitian ini akan memiliki manfaat bagi 

para pembaca yang memiliki ketertarikan yang sama dengan penulis terhadap 

industri perfilman Amerika Serikat yaitu Hollywood yang dapat digunakan sebagai 

media diplomasi publik untuk menciptakan nation branding. Penulis juga berharap 

penelitian ini dapat membuka mata pembaca agar tidak mudah terpengaruh oleh 
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apapun bentuk informasi yang diberikan oleh Amerika Serikat dari industri 

perfilmannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis akan memberikan uraian secara singkat mengenai penelitian ini agar 

dapat memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian ini. 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dan sejarah 

singkat dari industri perfilman Amerika Serikat yaitu 

Hollywood, selain itu di dalam bab ini penulis juga 

membahas tentang perbedaan dari nation branding dan 

public diplomacy. Dalam bab ini, penulis juga membuat 

rumusan masalah penelitian yang ingin diteliti lebih lanjut. 

Di dalam bab ini penulis juga membahas tentang tujuan dan 

manfaat dari penelitian ini serta sistematika penulisan 

penelitian yang berjudul “Hollywood Sebagai Media 

Diplomasi Publik Amerika Serikat Pada Era George W. 

Bush” 

 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

 Di dalam bab kedua atau kerangka berpikir akan berisi 

tentang sub-bab tinjauan pustaka. Penulis akan menjelaskan 
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isi dari tinjauan pustaka dari buku dan jurnal guna 

memperkuat argumen penulis dalam analisa dalam 

Hollywood sebagai media diplomasi publik pada era 

Presiden George W. Bush. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Di dalam bab III, penulis akan menjelaskan mengenai 

metode yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian 

ilmiah ini. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan 

mengenai batasan penelitian, pendekatan penelitian, metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan 

penyajian data serta teknik analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

 Di dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan 

menjelaskan hasil dari penelitian secara mendalam yang 

telah dilakukan oleh penulis untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah dibuat sebelumnya yaitu mengenai: (1) 

Apa kepentingan Amerika Serikat untuk menggunakan 

Hollywood sebagai media diplomasi publik pada era 

Presiden George W. Bush? (2) Apa kontribusi film 
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Hollywood sebagai media diplomasi publik yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat pada era Presiden George W. Bush. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab kelima akan berisi tentang kesimpulan dan juga saran 

yang penulis berhasil simpulkan dari analisa serta penelitian 

yang sudah dilakukan. Kesimpulan dan saran akan ditulis 

berdasarkan fakta yang didapat dari penelitian, selain itu 

opini dan analisa pribadi penulis terkait dengan topik ini juga 

akan ditulis. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

  




