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 Komunikasi Internasional adalah komunikasi yang 

dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu 
negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang 
berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada 
komunikan yang mewakili negara lain. 
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 Dilihat dari pelakunya, komunikasi 
internasional dapat terbagi antara: 

Official Transaction  (transaksi resmi) yakni 
kegiatan komunikasi yang dijalankan 
pemerintah. 

Unofficial Transaction (transaksi tidak 
resmi), yakni kegiatan komunikasi yang 
melibatkan pihak non-pemerintah. 
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 Kegiatan komunikasi internasional bisa berlangsung 
antara people to people ataupun goverment to 
government. Markham (1970) menyatakan, unit 
primer yang diamati dalam komunikasi internasional 
adalah interaksi antara dua negara atau lebih yang 
sifatnya Mass Mediated Communication. 

 Intinya komunikasi internasional adalah studi tentang 
berbagai macam MassMediated Communication, 
antara dua negara atau lebih yang berbeda latar 
belakang budaya. Perbedaan latar belakang tersebut 
dapat berupa: perbedaan ideologi, budaya, 
perkembangan ekonomi, dan perbedaan bahasa. 
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 Ada tiga kriteria yang membedakan komunikasi 
internasional dengan bentuk komuniksai lainnya: 

 Jenis isu, pesannya bersifat global. 
 Komunikator dan komunikannya berbeda 

kebangsaan. 
 Saluran media yang digunakan bersifat 

internasional. 
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 Fokus studi komunikasi internasional pada 
awalnya adalah studi tentang arus informasi 
antar negara-negara dan dalam 
perkembangannya muncul studi tentang 
propaganda. 
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 Fenomena kontemporer mengenai 
komunikasi internasional yang dapat diamati 
saat ini, adalah bagaimana hubungan 
antarnegara kini semakin dinamis dengan 
perkembangan teknologi informasi. Banyak 
masalah antarnegara yang dibahas dalam 
bingkai komunikasi internasional, yang tidak 
melulu masalah politik dan keamanan.  
 



 Masalah-masalah lingkungan hidup, 
kesejahteraan, kini juga menjadi masalah 
bersama di antara banyak negara. Bahkan 
terkadang terdapat satu masalah yang 
dibahas secara global oleh masyarakat dalam 
dialog global civil society, semisal masalah 
terorisme. Masalah ini bukan lagi masalah 
pemerintah atau negara saja, tetapi telah 
menjadi masalah masyarakat. 



 Bangsa dan dunia 
 Perang dan damai 
 Ketergantungan internasional dan proses 

transnasional 
 Kekuasaan dan kelemahan 
 Masyarakat internasional dan politik internasional 
 Kebebasan dan ketertindasan 
 Resolusi dan stabilitas 
 Penduduk, sumber daya, dan lingkungan 
 Kekayaan dan kemiskinan 
 Persepsi dan ilusi 
 Aktivitas dan pasivitas 
 Indentitas dan transformasi 

 


