
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam budaya (multikutur). Selain 

itu, Indonesia juga memiliki suku yang beragam (multietnik). Hal itu dapat kita telusuri di 

berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan keanekaragaman tersebut, dalam 

pergaulan Internasional Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultur dan multietnik. 

Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh negara ini tentunya mempunyai banyak sisi 

positif. Salah satunya adalah Indonesia bisa dikenal di dunia internasional melalui budayanya 

yang sangat kaya dan beragam, disamping itu pula budaya ini bisa digunakan sebagai daya tarik 

atau pemikat untuk mendatangkan wisatawan asing. Namun kurangnya perhatian terhadap 

pelestarian budaya daerah, baik dari pemerintah maupun masyarakat mengakibatkan budaya-

budaya tersebut terancam hilang dari kedaulatan Indonesia ditengah arus globalisasi. 

Globalisasi dan westernisasi yang melanda kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia, 

menjadikan masyarakatnya tidak peduli dan kurang melestarikan budayanya sehingga budaya 

tersebut menjadi terabaikan. Inilah yang menjadikan peluang bagi negara tetangga dalam hal ini 

Malaysia untuk merebutnya karena saat ini bukan hanya wilayah fisik yang mengandung nilai 

komersil tinggi tapi juga kekayaan budaya. Contohnya dalam hal ini batik (Jawa), pentas galigo 

(Bugis), angklung bambu (Jawa Barat), kolintang (Minahasa), Kesenian Dayak dan masih 

banyak lagi warisan budaya yang terganggu kepemilikannya.
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Dengan adanya pengklaiman atas nama beberapa budaya Indonesia oleh Malaysia 

membuat hubungan kedua negara ini renggang. Tidak adanya komunikasi politik secara 

langsung dari kedua belah pihak pun mengakibatkan kondisi semakin memanas. Apapun itu, 

harusnya kasus semacam ini bisa menjadi peringatan baik bagi pemerintah maupun seluruh 

masyarakat Indonesia. Indonesia mempunyai begitu banyak kesenian dan tarian yang 

mempesona namun tak banyak dari masyarakatnya yang mau mempelajari dan melestarikan. 

Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus bertindak cepat, tegas, dan juga pintar  yaitu 

mendata dan mendaftarkan hak atas kepemilikan budaya agar tidak hilang di masa depan dan 

bisa menjadi identitas nasional di kancah internasional.  

Disinilah letak pentingnya kekuatan diplomasi negara Indonesia untuk memperjuangkan 

budayanya dalam hal ini batik melalui UNESCO (United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organitations). Badan yang mengatur tentang daftar Representatif  Budaya Warisan 

Manusia ini akhirnya mengadakan sebuah komite di Abu Dhabi untuk membahas masalah 

persengketaan hak atas kepemilikan batik antara Indonesia dan Malaysia. Setelah melalui proses 

panjang akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2009, batik secara resmi dimasukkan dalam 76 warisan 

budaya tak benda milik Indonesia oleh UNESCO. Batik Indonesia dinilai sarat dengan teknik, 

simbol, dan budaya yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu.
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Adapun keberhasilan perjuangan diplomasi dalam mempertahankan batik sebagai budaya 

asli Indonesia ini tidak lepas dari peran pemerintah yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri 

dan Departemen Budaya dan Pariwisata sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia. Di sisi lain, 

yang terpenting adalah motif dan tujuan dipertahankannya batik sebagai budaya nasional.  

Sebagai warisan budaya yang unik dan memiliki nilai filosofis tinggi, maka batik dapat 

menjadi identitas nasional yang patut dibanggakan baik di kalangan nasional maupun 
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internasional. Selain itu batik juga dinilai mempunyai nilai dan potensi ekspor yang tinggi di 

pasar global. Oleh karenanya, meski bersifat low politics, dari hal di atas pemerintah Indonesia 

menyadari begitu krusialnya batik untuk dipertahankan. Maka dengan adanya pengesahan secara 

resmi dari PBB melalui UNESCO, baik saat ini dan masa mendatang, Malaysia tidak berhak lagi 

mengklaim batik sebagai budaya asli mereka melainkan batik adalah budaya asli Indonesia. 

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk memaparkan serta 

menjelaskan bagaimana salah satu dari kasus unik perjalanan diplomasi Indonesia ini sebenarnya 

sehingga batik tetap dapat dipertahankan sebagai warisan budaya asli Indonesia. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus 

permasalahan dalam tulisan ini adalah : 

1.1 Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan batik sebagai 

budaya asli Indonesia melalui Unesco? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Bagi keilmuan 

Hasil penelitian ini diharapkan agar menghasilkan sebuah wacana baru yang 

mampu mendukung perkembangan ilmu Hubungan Internasional. 

1.3.2 Bagi praktek 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pemerintah Indonesia dalam menganalisa fenomena internasional, sehingga 



diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan terhadap arah dan 

pengambilan kebijakan selanjutnya.. 

  

1.4  Kerangka pemikiran 

1.4.1  Studi Terdahulu 

Sebelum penulis menentukan batasan masalah yang akan dibahas, penulis terlebih dahulu 

mempelajari hasil tulisan dari studi terdahulu mengenai prespektif Diplomasi Kebudayaan Batik 

Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar menghindari kesamaan dalam penulisan dan cara 

mengamati fenomena internasional. Sehingga pada bagian ini penulis mempelajari hasil analisa 

dari penelitian sebelumnya tentang Diplomasi Kebudayaan Batik Indonesia. Dalam hal ini 

penulis menggunakan tulisan dari Anna Yulia Hartati SIP MA, dosen FISIP/Ilmu Hubungan 

Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang melalui tulisannya yang berjudul Diplomasi 

Kebudayaan Indonesia dan tulisan dari Mahendra P. Utama dari Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Diponegoro yang berjudul Globalisasi, Diplomasi Kebudayaan, dan 

Komodifikasi budaya.  

Melalui tulisannya Anna Yulia Hartati menjelaskan batik sebagai diplomasi mewakili 

tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas 

diplomasi. Diplomasi kebudayaan merupakan usaha suatu negara untuk memperjuangkan 

kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro, seperti olahraga, dan 

kesenian atau secara secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya : 

propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan 

politik, ekonomi, ataupun militer. 

Diplomasi kebudayaan melalui bidang budaya ini, dipandang lebih efektif dalam 

diplomasi karena bagaimanapun kebudayaan sendiri mempunyai unsur-unsur universal yang 



berarti bahwa unsur-unsurnya terdapat pada semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Karena 

pada dasarnya kebudayaan bersifat komunikatif, yang dapat dipahami, bahkan juga oleh 

masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Kebudayaan juga bersifat 

manusiawi: yaitu dapat lebih mendekatkan bangsa yang satu dengan lainnya. Sifat-sifat positif 

dari kebudayaan inilah yang bisa membuka jalan bagi tercapainya tujuan diplomasi kebudayaan 

melalui batik ini. Peran media juga sangat efektif dalam memberikan informasi tentang 

pengakuan batik Indonesia ini baik untuk nasional maupun internasional. 

Menjalankan diplomasi kebudayaan berarti berusaha untuk menanamkan, 

mengembangkan dan memelihara citra Indonesia di luar negeri sebagai bangsa yang memiliki 

kebudayaan yang tinggi. Satu langkah maju sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan 

memperjuangkan batik agar diakui masyarakat internasional melalui UNESCO. Langkah bagus 

ini diharapkan tidak berhenti sampai pada batik, tetapi masih banyak kebudayaan asli Indonesia 

lainnya yang harus terus diperjuangkan untuk memperoleh pengakuan dari negara lain.
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Sedangkan dari tulisan Mahendra P. Utama lebih mengkaji tulisan tentang diplomasi 

kebudayaan dalam rangka mencapai kepentingan nasional suatu bangsa. Yang pada intinya 

berisikan tentang Diplomasi kebudayaan yang dipraktikkan oleh Indonesia sebagai strategi untuk 

mencapai sebuah kepentingan nasional di tengah masyarakat internasional. Dalam tulisan ini 

disebutkan diplomasi kebudayaan sebagai pemanfaatan kebudayaan baik dalam rangka praktik 

politik luar negeri maupun untuk kepentingan pariwisata atau dengan cara lain dapat dikatakan 

bahwa pariwisata merupakan bagian dari diplomasi kebudayaan. Dengan pemahaman itu pula 

penulis tersebut menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan ternyata dapat diterapkan secara 
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baik dan berhasil oleh Indonesia sebagai negara berkembang dalam menjalin kerja sama dengan 

negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS).
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Simpulan yang bisa kita ambil dari banyak kasus klaim kebudayaan Indonesia dan 

penghargaan dari UNESCO adalah bahwa bangsa yang dihargai adalah bangsa yang memelihara 

budayanya, bukan sebagai yang menciptakan kali pertama. 

Bagaimanapun Indonesia harus melihat kasus-kasus klaim sepihak oleh negara lain 

sebagai pembelajaran bahwa kebudayaan harus terus dipelihara dan ditanamkan dalam diri 

manusia Indonesia, agar tidak kecolongan lagi. Walaupun negara atau bangsa lain di dunia ini 

terus mengklaim beberapa kebudayaan Indonesia, bangsa Indonesia harus tetap menjaga sense of 

belonging sehingga kita tidak begitu saja dilecehkan dan direndahkan oleh bangsa lain. 

 

 

 1.4.2  Konsep 

Pada penelitian ini konsep yang dipakai adalah konsep Cultural Diplomacy dan 

kepentingan nasional (National Interest). 

 

1.4.2.1 Konsep Cultural Diplomacy: 

Dalam konsep ini dijelaskan bahwa konsep Cultural diplomasi telah lama ada dan 

digunakan. Diplomasi Budaya telah ada sebagai praktik selama berabad-abad. Penjelajah, 

pelancong, guru dan seniman dapat dianggap contoh semua duta besar informal atau diplomat 

budaya awal. Pembentukan rute perdagangan reguler sering memungkinkan pertukaran informasi 

dan hadiah budaya antara pedagang dan wakil pemerintah. Upaya yang disengaja seperti 

pertukaran budaya dapat diidentifikasi sebagai contoh awal dari diplomasi budaya. Memang, 
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setiap orang yang berinteraksi dengan budaya yang berbeda, di masa lalu sebagai hari ini, 

memfasilitasi bentuk penting dari pertukaran budaya. 

Definisi awal dari budaya yang ditawarkan oleh ilmuwan politik Amerika dan penulis, 

Milton C. Cummings, dalam gambarannya tentang diplomasi kebudayaan sebagai: "Pertukaran 

ide, informasi, nilai-nilai, sistem, tradisi, keyakinan, dan aspek lain dari budaya, dengan tujuan 

mendorong saling pengertian". Pertukaran budaya ini dapat terjadi dalam bidang termasuk seni, 

olahraga, sastra, musik, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Seperti menyiratkan pertukaran 

komunikasi dan menghormati antara budaya yang terlibat, berdasarkan pemahaman nilai-nilai 

masing-masing lebih sehat dan kerentanan dikurangi menjadi stereotip. Potensi seperti 

meningkatkan pengetahuan adalah agar interaksi ditingkatkan dan kerjasama.
5
 

Diplomasi Budaya adalah fasilitasi pertukaran dengan tujuan untuk menghasilkan 

keuntungan jangka panjang, yang nantinya berujung kepada kepentingan nasional, membangun 

hubungan atau meningkatkan pemahaman sosial-budaya. Inilah peran unik dari Diplomasi 

Budaya dalam Hubungan Internasional. 

Atas dasar ini, diplomasi kebudayaan, sebagai inisiasi ini pertukaran budaya, bukan hanya 

untuk diplomasi politik, tetapi lebih berfungsi sebagai aspek intrinsik itu. Oleh karena itu 

diplomasi budaya dapat dilihat sebagai dasar penting dari semua kegiatan politik. 

Penggunaan Diplomasi Budaya:
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Diplomasi budaya dapat digunakan dalam banyak cara dan untuk berbagai tujuan:  

1. Sektor Publik:  

Oleh Pemerintah atau organisasi lainnya bermotif politik untuk promosi kepentingan 

nasional atau regional; menyediakan informasi mengenai negara atau daerah asal, 
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khususnya masyarakat dan budaya, organisasi memiliki tujuan yang jelas untuk 

mempromosikan nilai-nilai asli dan budaya. 

2. Masyarakat Sipil:  

Oleh organisasi non-pemerintah dan individu, didorong oleh kesempatan untuk 

mengembangkan dan mendorong platform untuk pertukaran budaya bersama. Kegiatan 

mereka dapat mengambil bentuk kerjasama melalui berbagi informasi berharga dan 

jaringan profesional, misalnya dalam konteks pertukaran akademik, forum internasional 

dan pariwisata. 

3. Sektor Swasta:  

Oleh perusahaan swasta yang tertarik dalam pengembangan komunikasi antar budaya. 

Bisnis global tidak hanya merupakan saluran penting ini melalui pertukaran budaya yang 

berlangsung, tetapi juga semakin tertarik dalam komunikasi antar budaya dan 

pembelajaran lintas-budaya sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan praktek 

mereka sendiri.  

Contoh Diplomasi Budaya : 

Diplomasi budaya dapat digunakan dalam beberapa bentuk, dan dengan berbagai niat 

yang berbeda, untuk membantu meningkatkan dialog antar budaya. Sedangkan dalam diplomasi 

budaya masa lalu yang disponsori negara telah dikaitkan dengan tujuan untuk menerapkan salah 

satu cara hidup ke yang lain, dalam beberapa kali fokus telah bergeser secara dramatis. Dalam 

konteks diplomasi kebudayaan yang disponsori negara, fokus umum telah pindah dari praktek 

agresif dan memaksakan untuk korban transparan dan mementingkan diri sendiri budaya. Hal ini 

dapat dilihat misalnya dalam apa yang disebut "Ping-Pong Diplomasi” pertukaran pemain ping-

pong antara AS dan Cina selama tahun 1970-an. Meskipun mungkin ada keuntungan ekonomi 



dan politik bagi AS, tetapi  inisiatif dilakukan secara transparan dan menguntungkan kedua 

Negara.
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Namun demikian, dalam contoh yang disponsori negara program diplomasi kebudayaan 

ada niat yang relatif jelas. Setiap bangsa tertarik dalam menyampaikan informasi tentang nilai-

nilai dan cara hidup, dengan tujuan untuk mendorong simpati atau penerimaan tersebut. Hasilnya 

adalah peningkatan ekonomi atau hubungan politik dengan negara lain. Sehingga budaya 

nasional digunakan untuk tujuan utama mempromosikan bahwa bangsa berdiri di atas panggung 

internasional. 

Praktek independen atau semi-lembaga independen diplomasi budaya, seperti British 

Council dan Goethe Institut, menawarkan contoh-contoh utama dari pendekatan informatif dan 

pertukaran modern, berbasis pada strategi diplomasi kebudayaan nasional. Jenis pertukaran ini 

pada skala jauh lebih besar daripada program pertukaran individu, dan memfasilitasi mobilitas 

individu dari kedua sektor budaya dan akademis. Contohnya lainnya adalah Erasmus / Socrates 

program atau program pertukaran-pertukaran lainnya. 

Inisiatif dari organisasi independen seperti yang ditunjukkan oleh program-program 

pertukaran ini menunjukkan potensi diplomasi budaya untuk melampaui batas-batas negara dan 

memungkinkan pertukaran lintas-budaya yang saling menguntungkan. Untuk individu, seniman, 

akademisi ataupun profesional yang terlibat dalam pertukaran budaya ini mereka memiliki 

motivasi dan kesempatan untuk menunjukkan pekerjaan mereka dan kemampuan mereka. 

Motivasinya adalah murni pribadi, tanpa harus ada tujuan politik atau ekonomi. 

Perusahaan melalui bidang ini terus berkembang dan secara tidak langsung memiliki 

tanggung jawab sosial kepada negara. Dan juga mereka banyak memliki inisiatif yang membantu 

dalam memperkuat dialog, pemahaman dan kepercayaan antara bangsa dan budaya. Memang, 
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perusahaan menjadi penting karena sebagai saluran pertukaran budaya. Pada kesempatan itu 

setiap individu dikirim ke luar negeri untuk bekerja di sebuah kantor asing, mereka memiliki 

potensi untuk bertindak sebagai seorang diplomat budaya tidak resmi, dan dalam konteks 

konferensi internasional bahkan dapat diterima sebagai “resmi” perwakilan negara asal mereka, 

terutama berkenaan dengan budaya perusahaan dan standar praktek kerja yayasan sektor swasta 

beroperasi di banyak negara yang semakin meningkat dan wilayah di seluruh dunia.
8
 Dalam 

banyak kasus mereka didanai dan dimiliki oleh perusahaan sektor swasta, tapi tidaknya secara 

resmi, bekerja secara independen untuk keperluan non-komersial. Dengan mendukung proyek-

proyek dan kegiatan di komunitas lokal di kedua konteks domestik dan internasional, mereka 

menawarkan cara lain kontak antara budaya yang berbeda, dan oleh karena itu pertukaran adalah 

agen penting dari diplomasi budaya.  

Diplomasi budaya dapat digunakan oleh kelompok-kelompok yang berbeda untuk tujuan 

yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan di atas ini, pemerintah menggunakannya sebagai tujuan 

politik yang berbeda, sedangkan oleh institusi-institusi digunakan untuk tujuan mengembangkan 

basis pengetahuan yang lebih besar melalui pertukaran akademis, atau oleh organisasi 

independen untuk kepentingan tunggal, menunjukkan pekerjaan mereka dan ide-ide kepada 

khalayak baru. 

Selain itu, dalam suatu lingkungan internasional yang kian mengglobal, perusahaan dan 

yayasan menjadi semakin penting sebagai forum dialog dan kerja sama internasional. Meskipun 

dengan metode yang beragam dan dengan motivasi yang berbeda, semua ini adalah contoh dari 

diplomasi budaya seperti yang didefinisikan oleh MC Cummings. 

Budaya diplomasi telah bertindak sebagai kekuatan untuk menjaga perdamaian di 

sejumlah situasi sepanjang sejarah. Dengan tingkat perkembangan yang semakin meningkat dan 
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platform yang tepat untuk mempromosikannya, potensi masa depan bagi diplomasi kebudayaan 

untuk meningkatkan saling pengertian di semua tingkatan sangat signifikan.
9
 

1.4.2.2 Konsep Kepentingan Nasional: 

Dalam konsep ini dijelasakan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu negara maka 

negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu mencapai kepentingan 

nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan bejalan dengan stabil, 

baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika 

kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap survive. Kepentingan nasional 

merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memadu para pembuat 

keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. 

Kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat umum, tetapi merupakan unsur 

yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut menyangkut kelangsungan 

hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan bangsa dan negara, 

kemerdekaan, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu tidak ada 

kepentingan secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan pemerintah, maka konsep 

ini lebih menjadi akurat jika dianggap sebagai kepentingan nasional. 

Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan 

nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak menghiraukan prinsip-prinsip moral universal, 

maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang menjalankan kebijakan realistik, 

berlawanan dengan kebijakan idealis yang memperlihatkan prinsip moral internasional.
10

 

Untuk menunjukkan fenomena Hubungan Internasional yang sedang diangkat oleh 

penulis maka disini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikembangkan oleh 
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Hans J. Morgenthau. Menurutnya, bersama-sama dengan konsep power, kepentingan nasional 

(national interest) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik 

internasional yang realis. Pemikiran Morgenthau ini didasarkan pada premis bahwa strategi 

diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal 

dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. 

Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan 

hidup (survival). Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara-bangsa adalah 

melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. 

Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, negara-bangsa harus bisa mempertahankan 

integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya, 

serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik dan sejarahnya (yaitu identitas 

kulturalnya). Menurut Morgenthau dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa 

menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat 

kerjasama maupun konflik.
11

 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1  Tipe Penelitian  

Pada hakekatnya sebuah penelitian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari 

jawaban terhadap pertanyaan yang ingin diketahui penulis. Penelitian dengan judul “Diplomasi 

Pemerintah Indonesia dalam memperoleh pengakuan Batik dari UNESCO” ini akan 

menggunakan tipe penelitian deskriptif yang berusaha untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan yang ada. Oleh karenanya metode deskriptif 
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di sini diharapkan dapat mencaai tujuan utama penelitian, yaitu menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.
12

 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data yang bersifat studi pustaka untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi 

keilmuan. Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan topik 

permasalahan yang diangkat melalui penelitian terhadap buku, tulisan, artikel, yang mana lokasi 

penelitian selain perpustakaan pusat UMM, perpustakan pusat kota Malang, laboratorium 

Hubungan Internassional, media cetak dan elektronik juga akan dijadikan sebagai sumber data 

guna melengkapi kebutuhan bahan tulisan ini. Di samping itu peneliti melakukan wawancara 

secara langsung di kantor Kementrian Luar Negri di Jakarta. 

 

 

1.5.3 Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar.
13

 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah melalui lintas disiplin ilmu dari beberapa buku dan sumber lainnya baik cetak maupun 

elektronik dan bersifat kualitatif. 

Setelah data-data yang diperlukan diperoleh, selanjutnya dilaksanakan pengolahan data 

dan analisa data yang menyangkut kegiatan reduksi, penyajian data  dan menarik kesimpulan. 

Langkah melakukan reduksi data meliputi kegiatan memilih data yang relevan dengan tujuan dan 
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tema penelitian, menyederhanakan data dengan tanpa mengurangi maknanya atau bahkan 

membuang data yang sekiranya memang tidak dibutuhkan. Data terpilih kemudian akan 

dipahami dan kemudian dijelaskan melalui pemahaman intelektual yang logis.  

 

1.5.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan penulisan yang ingin 

dicapai, maka penulis memberikan ruang lingkup penelitian.Dalam hal ini penulis mengambil 

ruang lingkup pada tahun 2007-2010. Karena batik disahkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan 

lingkupan referensi terdapat pada sekitaran tahun tersebut. 

 

 

 

1.6  Struktur Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, maka penulis menyusun 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

1.2 Rumusan masalah 

1.3 Tujuan dan keguanaan penelitian 

1.3.1 bagi keilmuan 

1.3.2 bagi praktek 

1.4 Kerangka pemikiran 

1.4.1 studi terdahulu 



1.4.2 konsep 

1.5 Metodologi penelitian 

1.5.1 Tipe penelitian 

1.5.2 Teknik pengumpulan data 

1.5.3 Teknik analisa data 

1.5.4 Ruang lingkup penelitian 

1.6 Struktur penulisan 

BAB II  PERKEMBANGAN BATIK 

2.1 Sejarah batik  

2.2 batik sebagai salah satu alat untuk menguatkan identitas nasional 

2.3 Konflik klaim budaya Indonesia – Malaysia 

 

 

BAB III UPAYA INDONESIA DALAM MEMPEROLEH PENGAKUAN BATIK 

DARI UNESCO 

3.1 TENTANG UNESCO 

3.2 KRITERIA PEMILIHAN PENETAPAN SITUS WARISAN DUNIA 

OLEH UNESCO 

3.3 DIPLOMASI BATIK 

3.3.1 Pemerintah Indonesia Mengajukan proposal kepada Unesco Pada 

tanggal 4 september 2008. 

3.3.2 Ditetapkannya Peraturan presiden yang menguatkan sebagai 

penguat hukum. 



3.3.3 Berbagai macam Promosi-promosi dan Pameran. 

3.3.4 Mendirikan dan meresmikan Museum, Komunitas-Komunitas dan 

Foundation yang mendukung pelestarian Batik Diantaranya. 

3.4 PENGAKUAN UNESCO 

   

BAB IV PENUTUP 

 

4.1 Implikasi dan dampak pengakuan batik Dari UNESCO sebagai Budaya 

asli bangsa Indonesia. 

4.2 Kesimpulan. 

4.3  Rekomendasi untuk penelitian lanjutan. 

 

 


