
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Hubungan Uni Eropa dan Indonesia mulai berkembang dalam berbagai 

bidang. Kerjasama secara politis dikokohkan dengan penandatanganan perjanjian 

kemitraan dan kerjasama Uni Eropa dalam Partnership and Cooperation 

Agreement (PCA) pada November 2009. Selain lingkungan, perlindungan hak-hak 

manusia, demokrasi, perdagangan & investasi; pendidikan juga menjadi fokus utama. 

Dalam PCA dituliskan bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan adalah 

sebagai berikut : 

“Indonesia and the EU will seek to boost co-operation in the education field 

through existing programmes, such as the Erasmus Mundus scholarship 

programme that funds Indonesian students to study in the EU, and through new 

initiatives, such as education fairs and cooperation on research and 

programmes”.
1
 

Selepas perjanjian, digelar seleksi pada proposal universitas-universitas di 

Indonesia. Dari beasiswa ini, civitas akademika anggota konsorsium Erasmus 

Mundus External Cooperation Windows (EMECW) Lot. 12 “Bridging the Gap” 

berkesempatan melanjutkan studi dari Asia ke Eropa, atau sebaliknya dari Eropa ke 

Asia. Erasmus Mundus merupakan salah satu beasiswa yang menanggung seluruh 

                                                           
1 Joint Press Statement (Pernyataan Pers Bersama) Konsulat Uni Eropa pada penandatanganan perjanjian kemitraan dan 

kerjasama Indonesia-Uni Eropa “Ministerial Troika Meeting opens new era for Indonesia-EU Relations”, November 2009. 



kebutuhan hidup selama masa studi sekaligus mengonversi mata kuliah mahasiswa 

yang ditempuh di luar negeri. 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) lolos seleksi mendapatkan hibah 

EMECW Lot. 12 hingga memberi kesempatan sejumlah mahasiswa dan staf 

pengajarnya belajar di negara-negara Eropa. Mahasiswa UMM diseleksi untuk 

melanjutkan kuliah di universitas negara Italia, Austria, Turki, Jerman, Spanyol, 

Finlandia, atau Portugal.  

Diantara deretan daftar negara anggota konsorsium EMECW Lot.12 di Eropa, 

Portugal mempunyai kesan kedekatan lebih. Hal ini tidak lain karena sejak bangku 

sekolah dasar, bangsa Portugis sering disebut dalam pelajaran sejarah sebagai salah 

satu penjajah nenek moyang bangsa Indonesia. Hubungan antara dua negara tetap 

terjalin akibat kedekatan Portugal dengan masyarakat Timor-Timur. Hal ini terbukti 

dengan kesamaan sosial-budaya, bantuan logistik, kemiripan bahasa, nama orang, 

bahkan dukungan moral ketika secara politis Timor-Timur menginginkan 

kemerdekaan dan lepas dari Indonesia.  

Sebaliknya di Portugal, Indonesia ternyata tidak begitu dikenal. Jika selama 

ini orang Indonesia meyakini Bali sebagai tempat wisata yang dikenal turis di seluruh 

dunia, tampaknya anggapan tersebut perlu dikoreksi kembali. Bagi ras kaukasian 

Eropa dan Amerika Selatan, tempat wisata seperti Hawaii, Rio de Jeneiro, atau 

Karibia lebih familiar. Selain faktor kedekatan, di Barat tempat-tempat tersebut lebih 



gencar dipromosikan dan didukung dengan situasi sosial yang kondusif. Bahkan, 

pengetahuan masyarakat umum Portugal tentang Asia, masih terbatas pada lingkup 

China dan Jepang saja. Mereka kurang mendapat pengetahuan tentang negara-negara 

Asia seperti Indonesia, Laos, Birma, dan lainnya.  

Fenomena penggolongan orang Indonesia sebagai bagian dari bangsa China 

atau Jepang bisa ditinjau dari stereotip, prasangka, dan etnosentrisme. Dalam konsep 

komunikasi antarbudaya, khususnya dalam konsep identitas sosial, seorang asing 

akan diidentifikasi berdasarkan ciri fisik, budaya, logat, atau ras terlebih dahulu. 

Penggolongan ini kemudian digunakan untuk pengamatan yang akan 

mengembangkan kesan terstruktur orang asing tadi (Gudykunst, 1997:92).  

Seseorang melakukan proses kategorisasi seringkali hanya didasarkan pada 

isyarat yang sangat jelas dan menonjol. Misalnya warna kulit, bentuk tubuh, atau 

logat bahasa, untuk dijadikan dasar penggolongan. Ini melahirkan penggolongan 

antara “kelompok kami” (in-group) dan “kelompok mereka” (out-group). Penduduk 

Eropa secara umum akan menggeneralisasi postur tubuh pendek dan kulit kuning 

dalam kategori bangsa China atau Jepang, karena stereotip mereka tentang Asia 

belum mendalam. Identifikasi orang Portugal terhadap orang yang tidak sama dengan 

mereka (tinggi, putih, mancung, dan berambut pirang), menggeneralisir ciri fisik 

orang Indonesia pada dua negara Asia yang terkenal di dunia tersebut. 



Sementara itu sehubungan dengan beasiswa EMECW Lot.12, Universidade 

do Minho (UMinho) merupakan satu-satunya anggota konsorsium perguruan tinggi di 

Portugal. Sejumlah enam mahasiswa dan seorang dosen diterima di UMinho sebagai 

angkatan pertama pertukaran pelajar dari UMM. Mereka sekaligus menjadi angkatan 

ketiga setelah dua mahasiswa dari Universitas Gajah Mada Indonesia, Intan 

Puspitasari dan Herawati Natsir yang belajar enam bulan lebih awal serta angkatan 

pertama Muhammad Fatikul Arif dari Institut Teknologi Bandung tahun 2008-2009.  

Beberapa pelajar Indonesia lain di Portugal misalnya berasal dari Universitas 

Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), atau melalui beberapa 

program khusus kebudayaan, yang menempati kampus-kampus di kota lain (Porto, 

Aveiro, dan Lisbon). Data persebaran mahasiswa Indonesia di Portugal hingga 

November 2011 adalah sebagai berikut :  

Tabel I 
PERSEBARAN MAHASISWA INDONESIA DI UNIVERSITAS PORTUGAL 

Nama Universitas di Portugal Jumlah Mahasiswa Indonesia 

Universidade do Minho  20 

Universidade do Aveiro 4 

Universidade Nova de Lisboa 4 

Universidade de Lisboa 2 

Universidade do Faro 1 

Universidade do Porto 1 

Universidade do Coimbra 1 

Universidade de Algarve 2 

Total 35 

Sumber : Data Perhimpunan Pelajar Indonesia di Portugal (PPI-P), November 2011  



A.1. Kontak Orang Portugal dan Orang Indonesia dalam Lingkungan    

Pendidikan 

Hubungan Portugal dan Indonesia saat ini umumnya berada dalam lingkungan 

pendidikan. Bidang lain semisal kerjasama ekonomi, politik, kesehatan, atau industri 

yang melibatkan kedua negara masih digagas untuk digalakkan. Meskipun terdapat 

kedekatan historis, perkembangan kedua negara nyatanya hanya menyisakan interaksi 

penduduk dalam lingkungan pendidikan.   

Di Portugal terdapat kedutaan Indonesia dan lembaga-lembaga pendidikan 

yang memberi akses luas bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar. Sejumlah 

beasiswa, pertunjukan seni tradisional, atau hubungan bisnis mulai menjadi program 

berkala dua negara. Segala aktivitas positif dan tingkat sensitifitas kultural yang 

mewarnai persinggungan dua budaya berbeda ini menjadi dasar keinginan penelitian. 

Mayoritas mahasiswa Indonesia saat ini belajar di universitas terbesar dan 

terbaik
2
 di Portugal, UMinho. Pada proses belajar-mengajar dan interaksi sehari-hari 

inilah terjadi kontak sosial. UMinho memulai pertukaran pelajar dengan civitas 

akademika dari Indonesia tahun 2008. Kemudian dilanjutkan dengan angkatan kedua 

Februari 2010 dan angkatan ketiga Agustus 2010.  

Melalui program Erasmus Mundus, universitas yang didirikan sejak 1973 ini 

telah menerima 20 mahasiswa asal Indonesia. Dengan kerjasama yang terus berlanjut, 

UMinho dan UMM akan saling menerima dan mengirimkan civitas akademika. 

                                                           
2 Versi topstudylinks.com, website internasional yang merangking universitas di dunia berdasarkan survey Cybermetrics 

Research Labs-Spain. 



Bahkan selepas EMECW Lot. 12 Bridging the Gap, tahun 2012 UMM menerima dua 

beasiswa lagi dari Erasmus Mundus “One More Step” dan “Let’s Move Together”. 

Pada awal komunikasi dengan orang Indonesia, sering timbul kesalahan 

identifikasi atau pengertian. Mulai dari kontak pertama, orang Portugal menilai 

bentuk fisik pendek, berhidung pesek, dan berambut hitam pasti orang Asia sebagai 

bagian dari ras bangsa China atau Jepang. Sehingga ketika berada di tempat umum, 

banyak panggilan untuk sekedar menggoda seperti “Nihao”, “Haik”, “Nipon”, atau 

sekedar mengikuti aksen China “Cing caong cing sing”. Meskipun tidak bermaksud 

membuka atau menanggapi komunikasi, situasi tersebut acap kali menimbulkan 

perasaan tidak nyaman.  

Kemudian dalam komunikasi yang disengaja, misalnya ketika menanyakan 

alamat, beberapa kali orang Portugal seakan memberi respon negatif seperti acuh atau 

meremehkan. Pernah suatu ketika peneliti dan seorang kawan dari Laos, Somphone 

Detsandone, menanyakan tempat servis HP. Setelah bertanya kesana-kemari dan 

tersesat, kami menyadari seorang pelayan restoran telah membohongi dengan 

memberi petunjuk alamat palsu. Selain itu, dibanding dengan mahasiswa pertukaran 

dari Amerika Selatan atau Eropa lain, mahasiswa Indonesia lebih jarang menerima 

tawaran untuk ikut pesta, liburan, atau makan bersama dari kawan Portugis.  

Etnosentrisme mahasiswa Indonesia secara umum mengasumsikan pergaulan 

masyarakat Eropa terlalu bebas. Tidak ada jam malam untuk remaja, freesex, atau 

gaya hidup bebas aturan sehingga konsumsi minuman keras menjadi hal biasa bagi 

remaja Eropa. Bahkan secara terang-terangan, beberapa mahasiswa pertukaran 



mempunyai slogan budaya Eropa lebih “maju” daripada Amerika Serikat. Pengertian 

“maju” disini bukan berarti pendidikan lebih berkualitas atau budaya yang lebih 

modern, melainkan kebebasan hidup tanpa aturan. Ini terkait dengan tidak adanya 

batasan usia untuk mengonsumsi minuman keras untuk anak-anak. 

Lain halnya dengan penilaian Portugis tentang budaya Asia yang dinilai 

terlalu ketat. Cara berpakaian Asia cenderung memperhatikan adat ketimuran yang 

lebih tertutup, tata bahasa yang terlalu rigid dan bertele-tele, atau budaya sungkan 

untuk berterus-terang menjadi etnosentrisme yang menciptakan jembatan panjang 

penerimaan Portugis pada Asia. Terlebih etnosentrisme pada mahasiswa Indonesia 

yang mayoritas adalah muslim dan mengenakan busana panjang penutup aurat, 

semakin menciptakan jarak sosial yang kentara.  

Bagi orang Portugal, pakaian serba panjang dan kerudung muslim khas 

Indonesia adalah hal aneh yang dilakukan seorang individu. Apalagi ketika kebiasaan 

berbusana panjang tersebut diamati pada musim panas. Kebiasaan masyarakat 

Indonesia tersebut masih jarang ada di tengah budaya Portugis, sekaligus membuat 

beberapa masyarakat setempat sulit menerima dalam lingkungan sosial. Hal-hal 

tersebut dirasakan mahasiswa Indonesia sebagai pembedaan sosial. 

Samovar (2004: 256) menjelaskan konsep problem potensial yang biasa 

timbul dalam komunikasi antarbudaya semisal pencarian kemiripan, pengurangan 

ketidakpastian, stereotip, prasangka, etnosentrisme, gegar budaya, rasisme, dan 

penggunaan kekuasaan. Dari beberapa hal tersebut, pengalaman dan pengamatan 

sementara peneliti sering menjumpai tiga masalah utama yang timbul dalam 



komunikasi antarbudaya yaitu berkaitan dengan stereotip, prasangka, dan 

etnosentrisme. Stereotip misalnya, ada dalam setiap interaksi antarbudaya. Kemudian 

prasangka, sadar atau tidak, mempengaruhi komunikasi antara dua orang yang 

berbeda budaya. Terakhir, etnosentrisme berhubungan dengan dominasi satu budaya 

terhadap budaya lain dalam satu lingkungan sosial. Singkatnya, ketiga hal tersebut 

berpotensi membuat seseorang atau suatu kelompok melakukan penolakan terhadap 

orang atau kelompok lain yang mempunyai budaya berbeda, bahkan melahirkan 

konflik.  

Sebagai pendatang yang tinggal di negara asing, situasi tidak menyenangkan 

dapat berubah menjadi penghindaran sosial. Banyak mahasiswa Indonesia 

meminimalisir kontak dengan masyarakat setempat. Padahal sebagai anggota yang 

menjadi bagian dari masyarakat dan tinggal di dalamnya, tentu membutuhkan 

hubungan komunikasi, interaksi, dan persentuhan sosial yang harmonis.  

Di lain waktu, banyak juga mahasiswa mendapat perlakuan istimewa dari 

orang Portugis. Pengalaman peneliti dan dua rekan lain (Rendra Ardyansah dan A 

Rahman Hakim) ketika melamar menjadi reporter koran kampus atau radio lokal, 

dengan senang hati diterima dan diberikan pelatihan gratis. Padahal, seharusnya calon 

reporter harus melewati seleksi. Pengalaman lain, di tempat pelayanan publik seperti 

rumah sakit, pencatatan penduduk, atau  restoran, beberapa orang Portugal lebih 

ramah, tertarik, dan bersemangat menyambut masyarakat asing, termasuk Indonesia.  

Pengalaman menyenangkan dengan orang Portugal juga dialami Nina Septi 

Wardhani, mahasiswa Jurusan Keperawatan UMM ketika menempati apartemen 



baru. Seorang teman Portugis memberi sebuah kasur, lengkap dengan dipan dan 

bantal cuma-cuma. Teman Portugal tersebut juga mengangkat dipan hingga kamar 

Nina di Lantai IV. Pengalaman lain adalah ketakutan Nina menerima tugas magang di 

salah satu klinik pelayanan kesehatan lokal. Selain kendala bahasa, kedekatan dan 

pranata sosial belum dikenali Nina dengan baik lantaran baru seminggu tinggal di 

Portugal. Ternyata, pengalaman magang berlangsung menyenangkan dan tidak 

menjadi beban atas bantuan staf dan teman-teman kuliah di UMinho.  

Apa yang mendasari perbedaan sikap orang Portugal terhadap orang 

Indonesia, menarik untuk dipelajari. Terdapat komunikasi antarbudaya, baik dalam 

lingkungan akademis atau sosial dalam interaksi keduanya. Ketertarikan tersebut juga 

berawal dari pengamatan peneliti bahwa belum banyak dilakukan kajian sejenis. 

Padahal pemahaman komperehensif atas aspek-aspek yang mempengaruhi 

keberhasilan komunikasi keduanya adalah keniscayaan lantaran ada banyak 

kesempatan dimana kedua kelompok budaya ini akan berbenturan. Dikhawatirkan, 

pemahaman nilai sosiokultural dan psikokultural yang kurang rawan menurunkan 

keberhasilan komunikasi. 

Penelitian ini penting dilakukan mengingat hubungan bilateral kedua negara 

mulai digiatkan. Beasiswa Erasmus Mundus yang mewadahi pertukaran mahasiswa 

UMM ke UMinho, dan sebaliknya, bahkan ke universitas lain di Portugal semakin 

banyak. Seluruhnya masih menarik untuk dikembangkan dan menjadi kajian studi di 

kemudian hari. 



Bagi orang Portugal dan orang Indonesia, akan diketahui problem-problem 

potensial yang menjadi penghambat keberhasilan komunikasi. Khususnya bagi civitas 

akademika di lingkungan pendidikan, akan diketahui pula apakah problem tersebut 

berasal dari aspek kebahasaan, budaya, atau sosial sekaligus merumuskan alternatif 

solusi. Harapan lain penelitian ini adalah membudayakan intelektualitas, pemahaman 

adanya keanekaragaman budaya, dan sifat kritis sebagai bekal mahasiswa untuk kelak 

memberikan yang terbaik bagi bangsa, keluarga, dan dirinya sendiri. 

Berawal dari perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Portugal, 

peneliti bermaksud mengurai adanya problem potensial dalam komunikasi 

antarbudaya, khususnya pada lingkungan pendidikan civitas akademik UMM di 

UMinho. Setelahnya, peneliti berusaha memberikan sumbangan pemikiran sebagai 

penyelesaian problem tersebut. Untuk itu, penelitian ini diberi judul “Problem 

Potensial dalam Komunikasi antara Orang Portugal dan Orang Indonesia (Studi pada 

Civitas Akademika Universidade do Minho)”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana stereotip, prasangka, dan etnosentrisme pada komunikasi antara 

orang Portugal dan orang Indonesia? 

2. Faktor apa yang memunculkan stereotip, prasangka, dan etnosentrisme pada 

komunikasi antara orang Portugal dan orang Indonesia? 

 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan bagaimana stereotip, prasangka, dan etnosentrisme orang 

Portugal pada orang Indonesia. 

2. Menggali dan mendeskripsikan munculnya stereotip, prasangka, dan 

etnosentrisme pada komunikasi antara orang Portugal dan orang Indonesia.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adalah menarik untuk menemukan problem potensial pada komunikasi 

antarbudaya (pada budaya Indonesia dan Portugis) di lingkungan pendidikan. 

Beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Manfaat Akademis 

Pengetahuan mengenai berbagai bentuk problem potensial komunikasi antara 

orang Portugal dan orang Indonesia diharapkan akan menjadi wacana baru, 

membuka pemahaman, dan pengkajian lebih lanjut tentang berbagai faktor 

yang menyebabkan adanya konflik kegagalan komunikasi antara keduanya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran atas 

terciptanya hubungan komunikasi yang memberi hasil positif dan 

dikembangkan tiap individu kedua negara. 

b. Data, informasi, sekaligus hasil penelitian diharapkan membantu orang 

Indonesia dan orang Portugal secara umum dan civitas akademika UMM 



secara khusus untuk bersikap saling terbuka ketika berinteraksi. 

Bagaimanapun, komunikasi antarbudaya yang efektif antara keduanya 

perlu diciptakan untuk mengurangi ketidakpastian dan kesalahpahaman. 

 

E. Fokus Penelitian 

Terkait dengan judul skripsi, “Problem Potensial dalam Komunikasi antara 

orang Portugal dan Orang Indonesia (Studi pada Civitas Akademika Universidade do 

Minho)”, penelitian akan mengkaji lingkup stereotip, prasangka, dan etnosentrisme 

orang Portugal terhadap orang Indonesia.  

Dari tiga hal di atas, penelitian akan fokus mengetahui : 

- isi pesan komunikasi, misalnya topik yang sering diperbincangkan, disukai, atau 

tidak disukai pada percakapan antara orang Portugal dan orang Indonesia. 

- bentuk komunikasi, misalnya mengetahui konteks, ataukah bentuk verbal dan 

nonverbal yang terjadi pada komunikasi antara orang Portugal dan orang Indonesia. 

- respon komunikasi, misalnya mengetahui bentuk penerimaan, penolakan, atau 

tindakan orang Portugal atas prasangka, stereotip, etnosentrisme, dan isi pesan dari 

komunikasi yang terjadi. 

 


