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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diplomasi merupakan salah satu bagian penting dalam Hubungan 

Internasional. Seiring dengan berkembangnya zaman, ada banyak variasi dari 

praktik diplomasi, salah satunya adalah diplomasi olahraga. Olahraga 

menjadi alat yang sering dipakai negara untuk mencapai perdamaian karena 

efektivitas yang dihasilkannya. Olahraga merupakan jembatan alami yang 

dapat mempersatukan beragam agama, budaya, kelompok etnis, dan negara. 

Dalam International Forum on Sport, Peace and Development di Markas 

Besar PBB Geneva-Swiss, Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, mengatakan bahwa 

olahraga adalah sebuah bahasa universal, sebuah persamaan umum yang 

menghancurkan segala tembok dan penghalang, serta alat yang kuat untuk 

membawa perubahan dan pembangunan.1 

Dalam diplomasi, olahraga telah menjadi salah satu alat penting 

untuk diplomasi publik suatu negara.2 Dari zaman ke zaman, olahraga 

memiliki banyak pengaruh ideologi kebijakan politik pada abad ke-20. 

                                                             
1 The World Games. 2012. Peace Through Sports. 

https://www.theworldgames.org/news/The-World-Games-17/Peace-Through-Sports-1135 (diakses 

12 September 2019). 
2 Stuart Murray. "Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves," in The National Symposium 

on Cultural Diplomacy 2011 "Hard vs Soft Power in Global and National Politics: Innovative 

Concepts of Smart Power and Cultural Diplomacy in an Age of Interdependence, Digital 

Revolution, and Social Media (Berlin: Academy for Cultural Diplomacy), 8. 

https://www.theworldgames.org/news/The-World-Games-17/Peace-Through-Sports-1135
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Olahraga diterima sebagai faktor yang berkontribusi dalam memengaruhi 

banyak perubahan dan dinamika sistem internasional.3 

Dalam kompetisi olahraga internasional, negara-negara berusaha 

menciptakan konsep yang baik dengan harapan para atletnya akan mewakili 

nilai-nilai negara. Secara nonteknis, hal ini dapat dilihat dari pentingnya 

menjadi tuan rumah acara olahraga internasional bagi satu negara. Peluang 

ini dapat menciptakan efek domino terkait ekonomi, infrastruktur, pariwisata, 

dan bahkan bagi mata uang. Oleh sebab itu, olahraga memiliki peran yang 

sangat penting terutama untuk membangun citra suatu negara. 

Bila melihat sejarah, diplomasi olahraga pertama kali dikenal luas 

melalui penyelenggaraan Olimpiade. Olimpiade adalah ajang kompetisi 

olahraga internasional empat tahunan yang mempertandingkan cabang-

cabang olahraga musim panas dan musim dingin, serta diikuti oleh atlet-atlet 

yang berkompetisi dalam berbagai pertandingan olahraga. Olimpiade 

merupakan kompetisi olahraga terbesar dan terkemuka di dunia, dengan lebih 

dari 200 negara yang berpartisipasi.4 Olimpiade pertama yang diadakan di 

bawah naungan Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic 

Committee (IOC) berlangsung di stadion Panathinaiko, Athena, pada tahun 

1896. Ajang ini melahirkan sebuah warisan berharga bagi dunia dengan 

menyebarkan semangat perdamaian yang lahir dari olahraga. 

                                                             
3 Aaron Beacom, "Sport in International Relations: A Case for Cross-Disciplinary 

Investigation," The Sport Historian (The British Society of Sports History) 20, no. 2 (November 

2000): 1-23. http://library.la84.org/SportsLibrary/SportsHistorian/2000/sh202c.pdf (diakses 12 

September 2019). 
4 David C. Young. 2004. A Brief History of the Olympic Games. Oxford: Blackwell 

Publishing, 17. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ajang_olahraga
https://id.wikipedia.org/wiki/Ajang_olahraga
https://id.wikipedia.org/wiki/Internasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_panas
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_dingin
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Young%2C+David+C
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Saat ini, salah satu isu global yang ada adalah gender inequality. 

Indonesia merupakan negara yang tergolong kurang dalam menghadapi isu 

ini. Hal ini tertera dalam World Economic Forum, pada laporan The Global 

Gender Gap Report 2018, yakni bahwa Indonesia merupakan negara dengan 

peringkat ke 85 dari 149 dalam indeks kesetaraan gender dunia, dengan skor 

0.691 dari 1. Secara singkat, dapat diinterpretasikan bahwa negara Indonesia 

merupakan negara yang masih membutuhkan lebih banyak upaya untuk 

mewujudkan kesetaraan gender. Peran perempuan masih harus ditingkatkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

 

Gambar 1.1 Indeks Kesetaraan Gender di Dunia5 

                                                             
5 UN Dispatch. https://www.undispatch.com/heres-every-country-world-ranks-gender-

equality/ (diakses 10 januari 2020). 

https://www.undispatch.com/heres-every-country-world-ranks-gender-equality/
https://www.undispatch.com/heres-every-country-world-ranks-gender-equality/
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Berbicara mengenai olahraga di tanah air, prestasi olahraga 

Indonesia sendiri di kancah internasional belakangan ini sedang mengalami 

peningkatan, terutama pada cabang olahraga bola basket putri yang 

perkembangannya layak untuk diberi apresiasi. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya prestasi yang ditorehkan oleh atlet-atlet bola basket putri Indonesia. 

Prestasi gemilang berhasil diraih oleh tim nasional bola basket putri Indonesia 

pada ajang Southeast Asian Games (SEA Games) XXVIII 2015 di Singapura 

dengan peraihan medali perak.6 Pencapaian Indonesia ini merupakan 

terobosan yang luar biasa, mengingat prestasi tim basket putri Indonesia 

dalam mendapatkan medali perak di ajang SEA Games terakhir kali adalah 

pada tahun 1991 yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Penantian yang 

sangat panjang, 24 tahun.7 Setelah pencapaian itu, Indonesia mendapatkan 

kembali medali perunggu pada SEA Games tahun 1997 pada saat beraksi 

sebagai tuan rumah SEA Games XIX.8 

Selepas itu, tahun 1997 sampai dengan 2015 bola basket putri 

Indonesia puasa akan peraihan medali pada ajang SEA Games. Oleh sebab 

itu, pencapaian medali perak tahun 2015 lalu merupakan suatu titik 

kebangkitan bola basket putri di Indonesia. Namun tidak berhenti disana, tim 

                                                             
6 Ravianto. Setelah 18 Tahun, Basket Putri Indonesia Akhirnya Dapat Medali. Tribun 

News, 15 Juni 2015. http://www.tribunnews.com/sport/2015/06/15/setelah-18-tahun-basket-putri-

indonesia-akhirnya-dapat-medali (diakses 12 September 2019). 
7 Femidiah. Setelah 24 Tahun, Basket Putri Raih Perak Lagi. Detik, 15 Juni 2015. 

https://sport.detik.com/sport-lain/2942939/setelah-24-tahun-basket-putri-raih-perak-

lagi?s99220369= (diakses 12 September 2019). 
8 Diya Farida. Raih Medali Perak, Timnas Basket Putri Ulang Memori SEA Games '91. 

Bola, 15 Juni 2015. https://www.bola.com/ragam/read/2252233/raih-medali-perak-timnas-basket-

putri-ulang-memori-sea-games-91 (diakses 12 September 2019). 

http://www.tribunnews.com/sport/2015/06/15/setelah-18-tahun-basket-putri-indonesia-akhirnya-dapat-medali
http://www.tribunnews.com/sport/2015/06/15/setelah-18-tahun-basket-putri-indonesia-akhirnya-dapat-medali
https://sport.detik.com/sport-lain/2942939/setelah-24-tahun-basket-putri-raih-perak-lagi?s99220369
https://sport.detik.com/sport-lain/2942939/setelah-24-tahun-basket-putri-raih-perak-lagi?s99220369
https://www.bola.com/ragam/read/2252233/raih-medali-perak-timnas-basket-putri-ulang-memori-sea-games-91
https://www.bola.com/ragam/read/2252233/raih-medali-perak-timnas-basket-putri-ulang-memori-sea-games-91
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nasional bola basket putri Indonesia kembali bersinar di ajang SEA Games 

XXIX 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia.9 Meskipun hanya berhasil 

membawa pulang medali perunggu, ini menjadi langkah positif karena tim 

bola basket putri Indonesia mampu mempertahankan medali pada dua ajang 

SEA Games berturut-turut. Prestasi yang terkini adalah penampilan tim bola 

basket putri Indonesia pada ajang Association of Southeast Asian Nations 

University Games (AUG) 2018 ke–19 yang berlangsung di Naypyidaw, 

Myanmar pada tanggal 7–19 Desember 2018. Indonesia mampu membawa 

pulang medali perak.10 Kemajuan pesat ini turut mengundang banyak 

perhatian publik. Bahkan, Indonesia disebut terpilih menjadi tuan rumah 

penyelenggaraan Piala Dunia Fédération Internationale de Basketball 

(FIBA) pada tahun 2023 mendatang.11 Untuk pertama kalinya, Indonesia 

akan bersama-sama menyelenggarakan kompetisi bola basket terbesar 

sedunia bersama negara Filipina dan Jepang sebagai tuan rumah.12 

Perkembangan yang sangat signifikan ini tentu tidak terjadi begitu 

saja dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling 

                                                             
9 Harley Ikhsan. Bekuk Singapura, Timnas Basket Putri Amankan Perunggu SEA Games. 

Liputan 6, 26 Agustus 2017. https://www.liputan6.com/bola/read/3072299/bekuk-singapura-

timnas-basket-putri-amankan-perunggu-sea-games (diakses 12 September 2019). 
10 DPA. Srikandi Cup Dinilai Membawa Andil Prestasi Tim Basket Putri Indonesia Di 

Asean University Games 2018. Srikandi Cup, 1 Januari 2019. 

https://srikandicup.com/news/srikandi-cup-dinilai-membawa-andil-prestasi-tim-basket-putri-

indonesia-di-asean-university-games-2018 (diakses 9 Oktober 2019). 
11 Ahmad Bachrain. Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia Basket 2023. CNN Indonesia, 9 

Desember 2017. https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171209214518-178-

261352/indonesia-tuan-rumah-piala-dunia-basket-2023 (diakses 13 September 2019). 
12 FIBA Basketball. Philippines/Japan/Indonesia to stage first-ever multiple-host FIBA 

Basketball World Cup in 2023. 9 Desember 2017. http://www.fiba.basketball/news/philippines-

japan-indonesia-to-stage-first-ever-multiple-hosts-fiba-basketball-world-cup-in-2023 (diakses 20 

September 2019). 

https://www.liputan6.com/bola/read/3072299/bekuk-singapura-timnas-basket-putri-amankan-perunggu-sea-games
https://www.liputan6.com/bola/read/3072299/bekuk-singapura-timnas-basket-putri-amankan-perunggu-sea-games
https://srikandicup.com/news/srikandi-cup-dinilai-membawa-andil-prestasi-tim-basket-putri-indonesia-di-asean-university-games-2018
https://srikandicup.com/news/srikandi-cup-dinilai-membawa-andil-prestasi-tim-basket-putri-indonesia-di-asean-university-games-2018
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171209214518-178-261352/indonesia-tuan-rumah-piala-dunia-basket-2023
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171209214518-178-261352/indonesia-tuan-rumah-piala-dunia-basket-2023
http://www.fiba.basketball/news/philippines-japan-indonesia-to-stage-first-ever-multiple-hosts-fiba-basketball-world-cup-in-2023
http://www.fiba.basketball/news/philippines-japan-indonesia-to-stage-first-ever-multiple-hosts-fiba-basketball-world-cup-in-2023
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penting adalah adanya kompetisi dalam negeri yang berkualitas. Hal ini 

masuk akal karena tanpa adanya kompetisi yang berkualitas, akan sulit untuk 

mengumpulkan dan memantau individu-individu yang layak untuk mewakili 

Indonesia pada ajang kompetisi bertaraf internasional. Kompetisi menjadi 

wadah bagi atlet-atlet bola basket Indonesia untuk memamerkan kemampuan 

di lapangan dan juga mental bertanding yang dimiliki. Mental bertanding atlet 

berbanding lurus dengan banyaknya kompetisi yang sudah dijalaninya. 

Semakin banyak pertandingan yang diikuti, maka mental yang dimiliki pun 

tentu akan semakin kuat. Mental bertanding atlet menjadi kunci yang harus 

diasah. Rasa percaya diri seorang atlet dapat diproduksi oleh jumlah 

kompetisi yang berkualitas. Maka dari itu, kompetisi dalam negeri yang 

berkualitas dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung dan 

memupuk mental atlet. 

Saat ini, kompetisi tertinggi bola basket putri Indonesia bernama 

Srikandi Cup. Hal yang sangat menarik dari penyelenggaraan Srikandi Cup 

adalah mulai tahun 2018, Srikandi Cup bekerja sama dengan perusahaan 

asing yang berasal dari Australia yaitu Live Graphic Systems (LIGR). LIGR 

merupakan suatu perusahaan broadcasting internasional yang berkecimpung 

dalam bidang sistem grafis secara live atau real time. Pada musim-musim 

sebelumnya, Srikandi Cup tidak menyediakan akses bagi penonton yang 

ingin menyaksikan pertandingan secara live. Mulai musim ini, Srikandi Cup 

menciptakan sebuah terobosan baru dengan memberikan akses bagi para 

pentonton yang tidak dapat hadir di lapangan, namun ingin menyaksikan pada 
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waktu real time dengan menayangkan seluruh pertandingan yang ada melalui 

kanal YouTube. Bentuk kerja sama dengan LIGR Australia ini merupakan hal 

yang luar biasa, karena hingga sekarang Srikandi Cup merupakan satu-

satunya liga olahraga Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan asing 

sebagai penyedia sistem grafis live streaming. Sistem grafis produksi LIGR 

Australia melengkapi akses menuju Srikandi Cup yang lebih populer dan 

menarik. Hal ini sangat berperan besar dalam proses pemajanan bola basket 

Indonesia, karena Srikandi Cup melakukan sebuah gerakan yang dapat 

meningkatkan ketertarikan dan minat penonton via live streaming. Selain itu, 

kerja sama ini juga merupakan salah satu dari usaha untuk mewujudkan 

kesetaraan gender yang merupakan isu global saat ini, karena seluruh 

kontestan Srikandi Cup adalah perempuan. 

Pemerintah Republik Indonesia mendorong pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan 

keolahragaan nasional. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 

74 Ayat 1, yang menyatakan bahwa: “Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau  masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional”. 

Untuk mendukung pengembangan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam 

bidang keolahragaan. Adapun hal ini diatur dalam Undang-Undang yang 

sama, pada Pasal 76 Ayat 3 mengenai Kerja Sama dan Informasi 
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Keolahragaan, yang mengatakan bahwa: “Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam 

bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”.13 

Bila ditelusuri lebih dalam, bentuk kerja sama ini merupakan 

pengaruh dari perkembangan globalisasi, yang secara spesifik mengenai 

teknologi. Globalisasi menjadi fenomena yang penting karena dapat 

meningkatkan interconnectedness dalam sistem internasional.14 Melihat 

fenomena ini, momentum kerja sama yang dilakukan antara Srikandi Cup dan 

LIGR Australia merupakan sebuah dampak globalisasi yang dikemas dalam 

koridor diplomasi olahraga Indonesia. Srikandi Cup sebagai sebuah 

penyelenggara kompetisi bola basket Indonesia, berdiri sebagai organisasi 

non-negara yang menginisiasi kerja sama dengan perusahaan internasional 

asal Australia, LIGR.  

Penelitian mengenai kerja sama dengan pihak asing seperti LIGR 

dalam penyelenggaraan kompetisi bola basket putri Srikandi Cup di 

Indonesia adalah penting karena belum banyak penelitian yang membahas 

topik ini, sehingga penulis berharap penelitian ini dapat turut berkontribusi 

dalam kemajuan akademik. Selain itu, dengan adanya kompetisi yang 

berkualitas dengan menggandeng perusahaan asing sebagai bentuk diplomasi 

                                                             
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/45.pdf (diakses 10 Januari 2020). 
14 United Nations Department of Economic and Social Affairs. New globalization report: 

Three mega-trends expected to impact our future. 19 October 2017. 

https://www.un.org/development/desa/en/news/intergovernmental-coordination/new-globalization-

report.html (diakses 20 September 2019). 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/45.pdf
https://www.un.org/development/desa/en/news/intergovernmental-coordination/new-globalization-report.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/intergovernmental-coordination/new-globalization-report.html
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olahraga Indonesia yang diusung dalam penelitian ini, diharapkan akan 

menjadi daya tarik bagi pihak sponsor untuk terjun pada Srikandi Cup 

Indonesia, sehingga perkembangan bola basket putri di Indonesia dapat 

meningkat karena adanya dukungan nyata secara finansial. Berdasarkan 

sejumlah alasan untuk mengkaji topik tersebut, maka penulis memberi judul 

penelitian ini “Diplomasi Olahraga Indonesia melalui Kerja Sama Srikandi 

Cup dan Live Graphic Systems Australia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Seperti yang sudah penulis paparkan, penelitian ini akan fokus 

membahas mengenai diplomasi olahraga dapat tercermin melalui kerja sama 

yang terjadi antara Srikandi Cup, yang saat ini merupakan ajang tertinggi 

kompetisi bola basket putri Indonesia, dengan perusahaan broadcasting asal 

Australia yakni LIGR. Oleh sebab itu, fokus pembahasan selanjutnya adalah 

mengenai bagaimana kerja sama dengan LIGR Australia dapat meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan Srikandi Cup. 

Srikandi Cup menjadi sasaran secara spesifik, mengingat 

momentum prestasi tim bola basket putri Indonesia belakangan ini sedang 

mengalami peningkatan pada ajang kompetisi internasional. Hal itulah yang 

menuntun Srikandi Cup untuk terus berinovasi meningkatkan kualitasnya 

guna mendukung kemajuan kompetisi olahraga Indonesia, secara khusus 

pada cabang olahraga bola basket putri. Melalui penjelasan-penjelasan di 

atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan 
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dibahas secara mendalam pada bagian selanjutnya yang akan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah ini, yakni: 

1. Bagaimana bentuk kerja sama LIGR Australia dan Srikandi Cup? 

2. Apa implikasi kerja sama LIGR Australia dengan Srikandi Cup terhadap 

diplomasi olahraga bola basket putri Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditulis untuk memenuhi beberapa tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis, yakni: 

1. Mengidentifikasi kerja sama Live Graphic Systems Australia dan 

Srikandi Cup. 

2. Menganalisis implikasi kerja sama tersebut terhadap diplomasi olahraga 

bola basket putri Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis meyakini penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para 

pembacanya. Secara spesifik, manfaat ini penulis kategorikan menjadi dua 

macam, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoretis, yakni mengetahui secara rinci bentuk kerja sama 

Srikandi Cup dan Live Graphic Systems Australia, yang implikasinya 

turut terlihat pada diplomasi olahraga Indonesia. Dengan adanya paparan 

yang detail mengenai kerja sama dengan pihak asing dalam 

penyelenggaraan suatu kompetisi olahraga di Indonesia sebagai bentuk 
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diplomasi olahraga, tentu saja akan memperkaya pengetahuan dan 

memberi kontribusi bagi kemajuan akademik secara umum. Hal ini 

terbukti dari seluruh tinjauan pustaka yang peneliti temukan, belum ada 

satu pun penelitian yang membahas mengenai kerja sama dengan pihak 

asing dalam penyelenggaraan kompetisi bola basket dalam negeri 

Indonesia sebagai salah satu bentuk diplomasi olahraga. Oleh sebab itu, 

penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk 

penulis lain yang memiliki ketertarikan pada topik yang sama di masa 

mendatang. 

2. Manfaat praktis, yaitu memahami dengan jelas kerja sama Srikandi Cup 

dan Live Graphic Systems Australia dan implikasinya pada diplomasi 

olahraga Indonesia, yang secara langsung meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan Srikandi Cup itu sendiri. Peningkatan kualitas pada 

kompetisi tentu dapat bermanfaat bagi kemajuan olahraga di Indonesia 

khususnya bola basket putri, mengingat Srikandi Cup adalah sebuah 

ajang kompetisi bola basket putri yang tertinggi di Indonesia saat ini. 

Selain itu pula, dengan adanya penelitian yang secara tidak langsung 

memaparkan dengan detail perkembangan bola basket putri Indonesia, 

hal ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi sponsor-sponsor lain 

untuk dapat memberi dukungan konkret pada kompetisi bola basket putri 

Indonesia, Srikandi Cup. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

  Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana latar belakang dan 

urgensi dari penelitian ini yang dimulai dengan perkembangan diplomasi 

olahraga dan contohnya yang berkontribusi nyata bagi perdamaian dunia 

sehingga membuktikan bahwa olahraga merupakan bagian dari diplomasi. 

Momentum kebangkitan prestasi bola basket putri Indonesia menjadi 

instrumen yang tepat sebagai perwujudan diplomasi olahraga melalui 

Srikandi Cup dan LIGR Australia. Globalisasi menjadi katalisator yang jitu 

dalam perkembangan teknologi sehingga kerja sama ini dapat terjalin. Selain 

itu, di bab ini juga berisi inti penelitian yang dirumuskan dalam pertanyaan 

penelitian, serta terdapat pula tujuan dan manfaat dari penelitian. 

 

Bab II: Kerangka Berpikir 

  Bab ini berisi mengenai teori dan konsep yang penulis gunakan 

untuk menjawab inti permasalahan yang dibungkus dalam rumusan masalah. 

Teori Konstruktivisme akan menjadi induk yang utama dan akan diperkecil 

lingkupnya melalui banyak konsep di dalamnya. Diplomasi olahraga, 

globalisasi, dan multi-track diplomacy juga akan menjadi teori dan konsep 

yang dipaparkan secara gamblang. Konsep-konsep tersebut sangat relevan, 

oleh sebab itu diperlukan sebagai pendukung yang dapat menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 
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Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini berisi uraian mengenai metode yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini. Dimulai dengan menentukan cara berpikir yang dituangkan 

dalam pendekatan ilmiah, teknik dan cara penulis mengumpulkan data. Selain 

itu, di bab ini juga terpapar metode yang penulis terapkan untuk mengolah 

dan menganalisis data tersebut. 

 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil dari seluruh data, hasil pembahasan, dan juga 

analisis yang penulis lakukan. Penulis akan menjabarkan secara detail 

bagaimana kehadiran LIGR Australia dalam gelaran ajang Srikandi Cup 

Indonesia sebagai bentuk dari diplomasi olahraga melalui data-data yang 

sudah penulis kumpulkan. Selain itu, penulis juga akan menunjukkan 

bagaimana implikasi kerja sama tersebut pada diplomasi olahraga Indonesia. 

 

Bab V: Kesimpulan 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan seluruh 

analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya dengan bahasa 

yang lebih ringkas namun tepat. Sebagai penutup, bab ini berisi saran-saran 

dari penulis untuk pihak-pihak berkaitan dengan penyelenggaraan diplomasi 

olahraga di Indonesia dan juga akademisi lain yang menggunakan topik yang 

sama dengan penelitian ini di masa yang akan datang, yakni diplomasi 

olahraga. 


