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I BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

 Pada abad ke-21 ini, penggunaan soft diplomacy menunjukan 

perkembangan pesat dengan semakin banyak negara yang menerapkannya. Secara 

perlahan, banyak negara yang telah meninggalkan diplomasi tradisional, seperti 

hard diplomacy. Hard diplomacy dianggap tidak lagi efisien karena menyebabkan 

banyak kerugian, contohnya peperangan. Pergeseran paradigma masyarakat global 

tersebut turut mendukung penggunaan soft diplomacy oleh banyak pihak dan aktor. 

Soft diplomacy juga telah membawa nilai-nilai dan corak baru bagi 

keberlangsungan hubungan internasional saat ini. 

Soft diplomacy adalah praktik diplomasi yang memiliki karakteristik two 

ways, di mana setiap negara memiliki empati terhadap permasalahan global, tetapi 

tidak juga mengesampingkan kepentingannya. Soft diplomacy memiliki tujuan 

untuk memberikan arti lebih terhadap penggunaan soft power. Konsep soft power 

sendiri dikembangkan oleh Joseph Nye yang berarti kemampuan untuk mengubah 

pilihan orang lain dengan cara membujuk dan menarik perhatian dengan 

menggunakan aspek budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri tanpa adanya 

koersi.1  

                                                 

1 Joseph Nye. "China's Soft Power Deficit to Catch Up, its politics must unleash the many talents of 

its civil society," The Wall Street Journal Online. Home page on-line. Available from 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304451104577389923098678842; 

Internet; accessed 9 September 2019.  

 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304451104577389923098678842
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Penggunaan instrumen soft diplomacy tidak hanya terpaku pada aktor-aktor 

pemerintahan saja. Akan tetapi, setiap elemen masyarakat dunia dari pelbagai 

bidang dapat turut menggunakan instrumen diplomasi ini, termasuk aktor militer 

yang dikenal lebih dulu sebagai instrumen dari hard power atau hard diplomacy. 

Saat ini, aktor militer dituntut untuk dapat berevolusi, di mana mereka yang sering 

diartikan sebagai agen peperangan lantas dapat menjadi agen perdamaian. Oleh 

karena itu, penggunaan soft diplomacy akan relevan digunakan oleh aktor militer 

guna mendukung perdamaian dunia, khususnya di negara konflik seperti Lebanon. 

Lebanon merupakan negara multi-keyakinan.2 Terdapat beberapa agama di 

Lebanon, yaitu Muslim Syiah dan Sunni (dianut oleh 54% dari total jumlah 

penduduk), Kristen (40,5%), dan sisanya menganut agama Druze atau agama lain, 

seperti Hindu, Budha, Kepercayaan Baha’i, dan lain-lain.3 Pembagian jabatan di 

lingkungan Pemerintah Lebanon juga dibagi sesuai dengan agama yang dianut, 

yaitu jabatan Presiden diisi oleh Kristen Maronit, Ketua Parlemen oleh Islam 

Syi’ah, dan Perdana Menteri oleh Islam Sunni sesuai dengan Pakta Nasional 1943 

yang merupakan perjanjian tak tertulis yang menjadi dasar pendirian Lebanon 

sebagai negara multi-keyakinan. 

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Lebanon merupakan permasalahan 

yang pelik yang masih terus terulang hingga saat ini. Konflik antara Lebanon dan 

Israel yang berujung pada peperangan telah terjadi sejak 6 Juni 1982, yang 

                                                 

2 Leonard Binder. 1966. Politics in Lebanon. New York: John Wiley & Sons. 276. 
3 Oishimaya Sen Nag. “Religious Belief in Lebanon,” World Atlas Online. Home page on-line. 

Available from https://www.worldatlas.com/articles/religious beliefs-in-lebanon.html; 

Internet; accessed 9 September 2019.  

https://www.worldatlas.com/articles/religious%20beliefs-in-lebanon.html
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kemudian di Israel dikenal sebagai Perang Lebanon Pertama. Perang ini dipicu oleh 

adanya invasi dan penyerangan yang dilakukan oleh Israel Defense Forces (IDF) 

di Lebanon Selatan sebagai respon dari upaya Abu Nidal Organization (ANO) 

untuk membunuh Shlomo Argov yang merupakan Duta Besar Israel untuk Inggris.4  

Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, lantas menyalahkan rival dari ANO, 

Palestine LIberation Organization (PLO), atas kejadian tersebut. Hal ini 

dikarenakan Perdana Menteri Israel menganggap bahwa sesungguhnya Abu Nidal 

juga merupakan bagian dari PLO.5 Oleh karena itu, peperangan dan serangan 

berulang antara IDF dan PLO yang beroperasi di Lebanon tidak dapat dielakkan. 

Masyarakat sipil di kedua sisi perbatasan negara pun menjadi korban.6 Peperangan 

yang terus memanas dan tak terkendali ini telah membuat Amerika Serikat 

mengambil sikap. Amerika Serikat melalui Presiden Ronald Reagan mengutus 

diplomatnya, Philip Habib, untuk mencegah Israel memperkeruh keadaan dengan 

turut menyerang Suriah yang menjadi sekutu dari Lebanon. Saat itu Israel 

melakukan aksi perusakan pesawat jet milik Suriah yang berada di Lebanon oleh 

militer Israel atau IDF.7  

Selain konflik antara Lebanon dan Israel, konflik domestik juga turut 

mewarnai perjalanan negara yang menganut paham konfesionalisme8 dalam sistem 

                                                 

4 Ze'ev Schiff and Ehud Ya’ari.1985. Israel's Lebanon War. New York: Simon & Schuster. 98.  
5 Kai Bird. 2015. The Good Spy: The Life and Death of Robert Ames. Broadway Books, 288. 
6 Spencer C Tucker and Priscilla Mary Robert. 2008. The Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict. 

ABC-CLIO. 623.  
7 Tony Firman. “Tangan Ariel Sharon dalam Pembantaian Sabra dan Shatila,” Tirto id Online. Home 

page on-line. Available from https://tirto.id/tangan-ariel-sharon-dalam-pembantaian-sabra-

dan-shatila-cxnM; Internet; accessed 27 August 2019.  
8 Konfesionalisme adalah pembagian kekuasaan secara merata diantara aliran-aliran agama yang 

berbeda-beda.  

https://tirto.id/tangan-ariel-sharon-dalam-pembantaian-sabra-dan-shatila-cxnM
https://tirto.id/tangan-ariel-sharon-dalam-pembantaian-sabra-dan-shatila-cxnM
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politiknya. Konflik melibatkan antara sayap kanan, yaitu Partai Phalangis, yang 

berisikan orang-orang Kristen Maronit yang memiliki dendam terhadap Palestine 

Liberation Organization (PLO) dengan organisasi pro-Palestina lainnya. Partai 

Phalangis mempercayai bahwa organisasi tersebut adalah dalang dari pembunuhan 

pemimpinnya, Bachir Gemayel, yang mereka percayai juga telah memenangi 

pemilu presiden di Lebanon kala itu. Duri dalam daging yang dirasakan oleh Partai 

Phalangis ini kemudian menjadi alasan pembantaian secara masif di Sabra dan 

Shatila yang merupakan camp pengungsian warga Palestina di mana pembantaian 

tersebut menelan korban sebanyak 3.500 jiwa. Israel pun dipercayai turut memiliki 

andil dalam pembataian tersebut.9  

Pada tahun 2006, perang yang terjadi antara Lebanon dan Israel kembali 

terjadi. Perang yang berlangsung selama 34 hari ini tersebut menjadi sejarah 

penting dunia. Konflik ini melibatkan kubu bersenjata Hizbullah dan Israel Defense 

Forces (IDF). Pada 12 Juli 2006, Hizbullah melakukan penyerangan di Kota Zarit, 

Israel Utara.10 Penyerangan tersebut menyebabkan tiga orang pasukan Israel tewas 

dan dua orang luka-luka, serta dua orang pasukan Israel yang diculik oleh kelompok 

Hizbullah. Israel pun melakukan serangan balasan dengan menargetkan beberapa 

tempat vital, seperti Bandara Beirut dan infrastuktur Kota Lebanon. Perang 

Lebanon II ini telah menjadi krisis dan permasalahan internasional.11 

                                                 

9 Tony Firman, Tangan Ariel Sharon dalam Pembantaian Sabra dan Shatila.  
10 Christian J Tams and Wenke Bruckner. "Israel Lebanon Conflict 2006." Social Science Research 

Network 11 (December 2017): 1-2.  
11 Christian J Tams and Wenke Bruckner, Israel Lebanon Conflict 2006, 1-2.  
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Konflik yang terjadi di Lebanon pada tahun 1982 dan 2006, telah menjadi 

sejarah penting dari bentuk nyata tugas aktor militer untuk turut menjadi agen 

perdamaian di wilayah konflik melalui United Nations Interim Force in Lebanon 

(UNIFIL). UNIFIL telah dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) sejak Maret 1978 yang bertugas untuk menarik mundur Israel dari 

Lebanon, memulihkan perdamaian, menjaga keamanan internasional, dan 

membantu Pemerintah Lebanon untuk memulihkan otoritasnya pasca invasi yang 

dilakukan oleh Israel atau disebut juga Operasi Litani yaitu operasi yang 

dilaksanakan di sepanjang Sungai Litani Lebanon.12  

Pasca konflik yang terjadi pada 2006, Dewan Keamanan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan mandat untuk memantau penghentian 

permusuhan, menemani, dan mendukung angkatan bersenjata Lebanon, serta 

memperluas bantuan untuk membantu memastikan akses kemanusiaan secara 

sukarela dan aman bagi para pengungsi.13 Tahun yang sama juga menjadi momen 

penting bagi Indonesia untuk turut berkontribusi. Indonesia pertama kali 

mengirimkan Kontingen Garuda XXII-A atau yang biasa disebut Indobatt terdiri 

dari 850 personel dari pelbagai matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), 

Kementrian Pertahanan (Kemhan), dan Departemen Luar Negeri (Deplu) turut 

berkontribusi dalam menjaga perdamaian di Lebanon.14 Saat ini, Indonesia berada 

                                                 

12 UNIFIL. “Monitoring cessation of hostilities and helping ensure humanitarian access to civilian 

population,” United Nations Peacekeeping. Home page on-line. Available from 

https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil; Internet; accessed 27 August 2019. 
13 Ibid.  
14 Rany Purnama Hadi, and Sartika Soesilowati. "The role of women in security Indonesian women 

peacekeepers in the UNIFIL: Challenges and opportunities." Jurnal Universitas Airlangga, 

(2018): 385. 

https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil
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pada peringkat ke-115 sebagai negara kontributor personel militer pada misi United 

Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di mana Indonesia tercatat telah 

mengirimkan sebanyak 1.309 personel sejak tahun 2006 hingga saat ini.16 

Komitmen dan kontribusi Indonesia untuk terus mengirimkan Pasukan Garuda ke 

Lebanon merupakan upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, yang mana 

telah menjadi DNA bangsa Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu, 

komitmen ini juga didasari oleh kesamaan latar belakang sosial dan budaya, dimana 

Indonesia dan Lebanon, keduanya sama-sama memiliki mayoritas penduduk 

beragama Islam yang menjadi faktor penting kelanjutan pengiriman Pasukan 

Garuda untuk mempertahankan solidaritas muslim di antara keduanya. Meskipun 

Indonesia merupakan negara yang heterogen, kerap kali Indonesia berupaya untuk 

menampilkan identitas ke-Islam-annya dalam berbagai kebijakan luar negeri, 

seperti pengiriman Pasukan Garuda yang cukup banyak ke UNIFIL dibandingkan 

dengan misi PBB lainnya sebagai upaya untuk membela Palestina.17 

Keberadaan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lebanon sebagai 

bagian dari misi perdamaian PBB, telah membuka peluang besar bagi TNI, sebagai 

representasi Indonesia, untuk melakukan soft diplomacy dengan masyarakat dan 

kontingen angkatan bersenjata dari negara lain yang tergabung dalam misi PBB 

                                                 

15 Peringkat 2 adalah Itali, 3 adalah Nepal, 4 adalah Nepal dan 5 adalah Ghana.  
16 UNIFIL. “Infographics,” UNIFIL Online. Home page on-line. Available from 

https://unifil.unmissions.org/infographics; Internet; accessed 9 September 2019.  
17 Sharon Wiharta. “Peacekeeping Contributor Profile: Indonesia” Providing for Peacekeeping 

Online. Home page on-line. Available from http://providingforpeacekeeping.org/ 

2016/02/05/peacekeeping-contributor-profile-indonesia/; Internet; accessed 28 August 2019. 

https://unifil.unmissions.org/infographics
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tersebut.18 Pengiriman Pasukan Garuda yang berkelanjutan juga dapat mendorong 

kesuksesan Program Civil Military Coordination (CIMIC) sebagai wadah dari 

pelaksanaan soft diplomacy oleh TNI di Lebanon. CIMIC mengadopsi sikap 

kemanusiaan kepada masyarakat sekitarnya dengan berbagai kegiatan yang 

meliputi aktivitas budaya, pemberian pelayanan kesehatan, dan sosialisasi ke 

sekolah-sekolah mengenai Indonesia. Program CIMIC yang dibentuk oleh UNIFIL 

ini, khususnya di Lebanon Selatan, merupakan program yang menjembatani 

komunikasi antara pasukan militer dan masyarakat sekitarnya, dengan tujuan 

membangun dan memelihara hubungan dan persahabatan yang baik, meskipun 

istilah CIMIC ini sendiri belum terbentuk secara formal saat berdirinya UNIFIL 

pada tahun 1978.   

Indonesia telah cukup sukses menjalankan Program CIMIC di Lebanon. Hal 

ini didasari dengan penerimaan masyarakat Lebanon yang baik terhadap TNI yang 

menjadi bagian dalam misi UNIFIL. Adanya kedekatan yang telah terjalin antara 

TNI dan masyarakat Lebanon tentunya menjadi sebuah bukti bahwa aktor militer 

tidak selalu bersifat represif. Pendekatan-pendekatan yang bersifat humanis seperti 

yang telah dilakukan oleh TNI melalui Program CIMIC, dapat membuktikan 

eksistensi dan kemampuan TNI pada masyarakat global dan juga dapat menjadi 

pertimbangan bagi PBB. TNI sebagai representasi Indonesia telah mampu menjadi 

agen perdamaian dunia. Hal ini juga diharapkan menjadi instrumen bagi 

penyebaran citra baru TNI di kancah internasional. Pendekatan yang dilakukan oleh 

                                                 

18 Angga Nurdin Rachmat. "Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ UNIFIL 

Tentara Nasional Indonesia di Lebanon Selatan." Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 

(2016): 3. 
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TNI sebagai bagian dari UNIFIL melalui kegiatan-kegiatan yang kental dengan 

kebudayaan telah menjadi bukti lain bahwa TNI dapat memainkan perananan dalam 

pelaksanaan fungsi soft diplomacy. Selain itu, hal tersebut juga menunjukan bahwa 

perkembangan diplomasi saat ini tidak lagi menjadi aktivitas yang dimonopoli oleh 

para diplomat saja.19  

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, soft diplomacy sangat penting 

untuk dilakukan oleh TNI karena pendekatan ini lebih bersifat humanis serta dapat 

mengembangkan citra baru TNI di mata internasional. Soft diplomacy juga bisa 

menjembatani komunikasi yang baik diantara TNI dan masyarakat Lebanon 

sehingga kepercayaan dapat terbangun antara satu sama lain, terutama di daerah 

konflik seperti Lebanon. Penggunaan instrumen soft diplomacy juga sangat 

diperlukan untuk meminimalisir konflik yang berkelanjutan demi terciptanya 

stabilitas. Selain itu, kembali pada tujuan utama penggunaan soft diplomacy, TNI 

yang bertugas menjadi pasukan perdamaian dengan penggunaan soft diplomacy 

juga dapat menyebarluaskan kebudayaan dan nilai-nilai Indonesia di kancah 

Internasional sehingga kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai. Oleh karena 

itu, penelitian ini akan membahas tentang soft diplomacy TNI di UNIFIL dalam 

kurun waktu tahun 2006 hingga 2019, dengan judul penelitian Pelaksanaan Soft 

Diplomacy oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di United Nations Interim 

Forces in Lebanon (UNIFIL) 2006-2019. 

                                                 

19 Angga Nurdin Rachmat, Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ UNIFIL Tentara 

Nasional Indonesia di Lebanon Selatan, 3. 
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I.2. Rumusan Masalah  

 Indonesia telah berkontribusi dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke berbagai secara berkala 

dan berkelanjutan. Dari banyaknya misi perdamaian PBB di berbagai belahan 

dunia, Indonesia cukup banyak mengirimkan pasukannya ke Lebanon dalam misi 

UNIFIL. Selain itu, penggunaan instrumen Soft Diplomacy di kalangan Militer 

khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih terhitung baru, dan diharapkan 

dapat mendukung perdamaian dunia serta mencapai kepentingan nasional 

Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, materi yang akan dibahas dibatasi 

berdasarkan pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sejarah konflik Lebanon-Israel?  

2. Bagaimana pelaksanaan soft diplomacy oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

di United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) melalui Program Civil 

Military Coordination (CIMIC)? 

3. Seperti apa manfaat dari pelaksanaan soft diplomacy Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) bagi United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) dan 

Indonesia? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendalami sejarah konflik Lebanon-Israel dan menganalisis tujuan 

pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke United Nations Interim 

Forces in Lebanon (UNIFIL). 
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2. Mendalami soft diplomacy melalui Program Civil Military 

Coordination (CIMIC). 

3. Mengetahui dan mendalami manfaat pelaksanaan soft diplomacy oleh Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) bagi Indonesia maupun United Nations Interim 

Forces in Lebanon (UNIFIL). 

 

I.4. Kegunaan Penelitian  

 Kegunaan penelitian ini dapat berupa teoritis dan praktis. Secara teoritis, 

penelitian ini dapat memberikan pengembangan bagi teori soft diplomacy dan 

memberikan masukan bahwa soft diplomacy dapat dilakukan oleh aktor militer. 

Sedangkan kegunaan praktis adalah untuk: 

1. Bagi peneliti, untuk mengembangkan pengetahuannya dalam bidang 

diplomasi, khususnya soft diplomacy; dan sejarah konflik Lebanon-Israel.  

2. Bagi Hubungan Internasional, untuk memperluas kajian dari soft diplomacy; 

dan 

3. Bagi TNI, dapat menjadi masukan sebagai strategi baru ketika melakukan 

pendekatan terhadap objek perdamaian serta untuk mencapai kepentingan 

Indonesia dalam membangun citra baru TNI di kancah internasional melalui 

soft diplomacy. 

 

I.5. Sistematika Penulisan 

 Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Bab I 

Pendahuluan, berisikan latar belakang yang akan menjelaskan secara singkat 
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mengenai isi penelitian ini, rumusan masalah yang kemudian menghasilkan 

beberapa pertanyaan penelitian untuk memandu penelitian yang dilaksanakan, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Kerangka 

Berpikir, berisikan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang dapat membantu 

penulis untuk menganalisis topik dari penelitian. Penulis memilih teori 

Neoliberalisme, konsep Soft Diplomacy dan Soft Power. Bab III Metode Penelitian, 

yang menuntun pelaksanaan penelitian ini yang dibagi dalam tiga subbab, yaitu 

pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan mewawancarai 

Kolonel Chb Ikhwan Acmadi, S.E., S.J., M.Si sebagai personel yang pernah 

tergabung menjadi Kontingen Garuda yang menjadi bagian dari UNIFIL pada tahun 

2007. Serta Dr. Ryantori, S.Sos, M.Si sebagai Direktur dari The Indonesian Society 

for Middle East Studies. Selain itu, peneliti juga mencoba untuk mengembangkan 

pengumpulan data melalui penelusuran daring dan studi pustaka dari studi 

terdahulu yang dapat digunakan sebagai rujukan, terakhir teknik analisis data. Bab 

IV Hasil dan Pembahasan, dibagi dalam tiga subbab, yaitu subbab satu mengenai 

Sejarah Konflik di Lebanon, subbab dua mengenai Implementasi Soft Diplomacy 

melalui Civil Military Coordination (CIMIC), subbab tiga mengenai manfaat 

pelaksanaan soft diplomacy bagi Indonesia dan UNIFIL. Bab V Penutup, berisi 

kesimpulan dan saran. 


