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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesian merupaka negara kepulauan terbesar di dunia, di mana dalam 

setiap daerah memiliki berbagai macam adat istiadat dan kebudayaan yang 

beranekaragam. Berbagai macam adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda tercipta 

dari berbagai etnis dan suku tersebut mencerminkan bahwa Indonesia merupakan 

bangsa yang besar dan kaya akan budaya. Contohnya dari setiap masing-masing 

daerah memiliki tarian yang beragam dimana tarian tersebut menggambarkan aspek 

sosial dari masing-masing daerah, seperti tari kecak, tari aceh, tari pendet, dan lain-

lain. Selain tarian, Indonesia juga memiliki berbagai macam makanan khas di setiap 

daerah, seperti soto, sate, gudeg, dan lain-lain. Kekayaan budaya yang ada di 

Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki identitas yang kuat dimana 

masyarakat Indonesia memiliki kualitas produksi budaya yang luar biasa. Berbagai 

macam bentuk tarian yang beragam menggambarkan kehidupan masyarakat pada 

daerah tarian itu berasal.  

Sebagai negara yang memiliki potensi besar, Indonesia harus tetap menjalin 

hubungan kerjasama dengan negara lain untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi 

yang dimiliki oleh Indonesia khususnya Amerika Serikat. Program rumah budaya 
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merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk tetap menjalin 

hubungan baik dengan negara-negara lain sebagai wujud dari diplomasi. 

 Diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan, 

konferensi, perundingan, maupun melalui pertemuan-pertemuan lainnya. Diplomasi 

memiliki berbagai macam jenis diplomasi, salah satunya adalah diplomasi 

kebudayaan. Diplomasi kebudayaan diartikan sebagai kegiatan untuk lebih 

memperkenalkan tanah air melalui kebudayaan bangsa. Dengan demikian 

mempunyai tujuan untuk membangun citra Indonesia  di luar negeri untuk mencapai 

kepentingan nasional.1 Untuk mencapai kepentingan nasional, Indonesia memerlukan 

dukungan dari dalam maupun luar dan bekerjasama dengan aktor-aktor dalam dunia 

internasional.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin memperkuat pembangunan 

kebudayaan, seperti dalam sidang komisi yang membahas bidang kebudayaan 

sebagai program prioritas nasional. Sehubungan  dengan pembangunan kebudayaan 

yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait beberapa isu 

strategis dalam rencana induk nasional pembangunan kebudayaan tahun 2010-2025. 

Isu-isu tersebut yaitu: penguatan hak berkebudayaan, penguatan karakter dan jati diri 

bangsa serta multikultural, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan 

                                                           
1
 Panitia Penulisan Buku Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, 2005, Sejarah Diplomasi Republik 

Indonsia Dari Masa ke Masa, Jakarta, Hal.18.  
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industri  budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata 

kebudayaan, dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan.2 

Program pemerintah dalam meningkatkan kebudayaan yang terbentuk dalam 

program rumah budaya ini merupakan salah satu wadah untuk mengekspresikan 

kekayaan dan keragaman budaya-budaya Indonesia, sebagai pengenalan dan 

pembelajaran budaya. Selain itu, rumah budaya juga sebagai pengembangan citra 

dan peran dalam pengembangan kebudayaan serta peradaban dunia. Dengan 

memanfaatkan elemen budaya sebagai alat untuk melakukan diplomasi karena 

budaya merupakan unsur dasar dalam kehidupan manusia sehingga melalui budaya 

akan terjadi pertukaran ide, nilai, dan informasi yang akan lebih mudah untuk 

diterima. Selain itu, bentuk dari budaya Indonesia yang beranekaragam dapat 

menjadi daya tarik bagi negara lain yang menjadi modal besar bagi Indonesia untuk 

dapat menjalin hubungan kerjasama lebih jauh dengan negara lain khususnya 

Amerika.  Bahkan melalui pendekatan budaya dapat menjadi acuan keberlangsungan 

hubungan yang harmonis dengan negara lain. 

Adanya beberapa tahapan atau kerjasama lain sebelum diadakannya program 

rumah budaya Indonesia di Amerika seperti, penandatanganan hubungan khusus 

antara Indonesia dengan Amerika melalui kesepakatan US-Indonesia Comprehensive 

                                                           
2
 “Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,” diakses dalam 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/8882/, pada 18/08/2016 (18:27 WIB). 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/8882/
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Partnership sejak tahun 20103, penetapan hari pertukaran seni budaya Amerika-

Indonesia pada tanggal 12 Maret setiap tahunnya oleh Walikota Amerika St Louis 

pada tahun 20114, diadakannya Forum Peningkatan Kerjasama Bidang Kebudayaan 

antara Indonesia dengan Amerika Selatan dan Karibia pada tanggal 29 November 

2010 di Jakarta5, penandatanganan nota kesepahaman departemen luar negeri-The 

United State-Indonesia Society (USINDO) dalam kerjasama di bidang pendidikan, 

sosial dan kebudayaan pada tanggal 15 Mei 20066, diadakannya Beasiswa Seni dan 

Budaya Indonesia (BSBI) tahun 2011 dan Indonesia Channel tahun 20117, 

diadakannya World Cultur Forum (WCF) yang pertama kali pada tahun 2013 di 

Bali.8 Agenda-agenda tersebut merupakan tahapan untuk mengevaluasi peran 

strategis kebudayaan dalam menciptakan dan menguatkan persahabatan antar negara 

melalui hubungan kemasyarakatan, untuk belajar menghargai perbedaan budaya, dan 

untuk mengembangkan kebudayaan lokal di era globalisasi. 
                                                           
3 “Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika”, diakses dalam 
http://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika-/3022841.html, pada 
29/09/2016 (13:57 WIB). 
4 “Ada Hari Pertukaran Budaya Indonesia Di Amerika Serikat”, diakses dalam 
http://www.antaranews.com/berita/250102/ada-hari-pertukaran-budaya-indonesia-di-amerika-serikat, 
pada 29/09/2016 (14:07 WIB). 
5 “Forum Peningkatan Kerjasama di Bidang Kebudayaan RI-Amerika Serikat dan Karibia, 29 
November 2010”, diakses dalam http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Forum-
Peningkatan-Kerjasama-di-Bidang-Kebudayaan-RI-Amerika-Selatan-dan-Karibia-29-November-
2010.aspx, pada 29/09/2016 (14:15 WIB). 
6 “Penandatanganan Nota Kesepahaman Departemen Luar Negeri-USINDO Dalam Kerjasama di 
Bidang Pendidikan, Sosial dan Budaya, Senin, 15 Mei 2006”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Nota-Kesepahaman-
Departemen-Luar-Negeri---USINDO-Dalam-Kerjasama-Di-Bidang-Pendidika.aspx, pada 29/09/2016 
(14:21 WIB). 
7 “Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI)2011 dan Indonesia Channel 2011”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia-BSBI-2011-
dan-Indonesia-Channel-2011.aspx, pada 29/09/2016 (14:24 WIB). 
8 “World Culture Forum”, diakses dalam http://en.unesco.org/events/world-culture-forum, pada 
29/09/2016 (14:30 WIB). 

http://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika-/3022841.html
http://www.antaranews.com/berita/250102/ada-hari-pertukaran-budaya-indonesia-di-amerika-serikat
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Forum-Peningkatan-Kerjasama-di-Bidang-Kebudayaan-RI-Amerika-Selatan-dan-Karibia-29-November-2010.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Forum-Peningkatan-Kerjasama-di-Bidang-Kebudayaan-RI-Amerika-Selatan-dan-Karibia-29-November-2010.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Forum-Peningkatan-Kerjasama-di-Bidang-Kebudayaan-RI-Amerika-Selatan-dan-Karibia-29-November-2010.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Nota-Kesepahaman-Departemen-Luar-Negeri---USINDO-Dalam-Kerjasama-Di-Bidang-Pendidika.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Nota-Kesepahaman-Departemen-Luar-Negeri---USINDO-Dalam-Kerjasama-Di-Bidang-Pendidika.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia-BSBI-2011-dan-Indonesia-Channel-2011.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia-BSBI-2011-dan-Indonesia-Channel-2011.aspx
http://en.unesco.org/events/world-culture-forum
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Pemerintah telah mengembangkan program rumah budaya ini di beberapa 

negara di antaranya adalah, Timor Leste, Amerika Serikat, Australia, Belanda, 

Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, dan Turki.9 Melihat posisi 

Amerika sebagai negara yang maju dan memiliki banyak potensi, Indonesia dapat 

menjadikan Amerika sebagai pasar untuk komoditas-komoditas Indonesia seperti 

batik, kuliner, maupun produk-produk lain dari Indonesia. Potensi tersebut dianggap 

strategis oleh pemerintah Indonesia untuk mendirikan rumah budaya Indonesia. Oleh 

sebab itu pemerintah membangun rumah budaya Indonesia di Amerika untuk 

memperkenalkan berbagai macam kebudayaan Indonesia pada masyarakat 

internasional. 

Program rumah budaya dapat mendorong popularitas kebudayaan Indonesia 

yang mampu memulihkan citra Indonesia, mendorong people to people contact, 

memperkuat hubungan kerjasama sosial budaya, dan sebagai wahana meningkatkan 

saling pengertian dan saling menghormati untuk mendorong kerjasama di bidang 

lainnya10. Sehingga Indonesia dapat meningkatkan produk dalam negeri, 

meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi, mempromosikan citra bangsa yang 

                                                           
9 “Kemdikbud: Rumah Budaya Indonesia Sebagai Diplomasi Budaya,” diakses dalam 
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/08/17/nt7m27219-kemdikbud-rumah-
budaya-indonesia-sebagai-diplomasi-budaya,  pada 19/08 /2016 (13:50 WIB).  
10 “Program Beasiswa Seni Dan Budaya Indonesia 2006”, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Program-Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia-
2006.aspx, pada 15/09/2016 (12:44 WIB). 

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/08/17/nt7m27219-kemdikbud-rumah-budaya-indonesia-sebagai-diplomasi-budaya
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/08/17/nt7m27219-kemdikbud-rumah-budaya-indonesia-sebagai-diplomasi-budaya
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Program-Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia-2006.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Program-Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia-2006.aspx
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positif, membangun identitas bangsa, dan menarik wisatawan asing untuk 

berkunjung ke Indonesia.11 

Maka dari latar belakang ini penulis mengangkat judul “Diplomasi 

Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat Melalui Program Rumah Budaya.” 

 
1.2  Rumusan Masalah 

 Merujuk pada program rumah budaya Indonesia yang diadakan di Amerika, 

maka yang menjadi perumusan masalah adalah “Bagaimana Diplomasi Kebudayaan 

Indonesia di Amerika Serikat?” 

 
1.3 Tujuan Penelitian    

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diplomasi kebudayaan 

Indonesia di Amerika melalui program rumah budaya. Indonesia melihat posisi 

Amerika yang memiliki peranan penting dalam dunia internasional ingin tetap 

menjaga dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan Amerika. Untuk itu, 

Indonesia membangun rumah budaya di Amerika sebagai sarana untuk melakukan 

diplomasi budaya dengan Amerika untuk tetap menjaga komunikasi antara kedua 

negara. Selain itu dengan program rumah budaya Indonesia ini selain sebagai upaya 

untuk tetap melestarikan budaya Indonesia  juga sebagai ajang mempromosikan 

budaya dan produk lokal maupun pariwisata kepada dunia internasional agar 

apresiasi masyarakat internasional terhadap Indonesia lebih meningkat. 

                                                           
11

 Simon Anholt, “What is a Nation Brand?”, diakses dalam 
http://www.superbrands.com/turkeysb/trcopy/files/Anholt_3939.pdf, pada 15/09/2016 (12:02 WIB). 

http://www.superbrands.com/turkeysb/trcopy/files/Anholt_3939.pdf
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 Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam 

menyelesaikan studi akademis pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara akademis maupun secara praktis, 

yaitu: 

 
1.4.1 Manfaat Akademis 

Dengan melakukan penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana konsep 

diplomasi kebudayaan yang banyak dikemukakan oleh para ahli dapat 

diterapkan dalam sebuah penelitian. Dari hasil penelitian ini maka akan 

membuktikan konsep tersebut dan diharapkan dari penelitian ini akan 

memeberikan manfaat sebagai referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

ataupun penelitian-penelitian kedepannya.  

 
1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjelaskan tentang diplomasi 

kebudayaan Indonesia di Amerika melalui program rumah budaya. 

Dengan kerjasama yang dijalin antara Indonesia dengan Amerika 

diharapkan dapat mempertahankan citra baik Indonesia dan akan 

memberikan nilai positif atau saling menguntungkan antara Indonesia 

dengan Amerika dalam mencapai kepentingan nasionalnya. 
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1.5 Penelitian Terdahulu 

Sebelum dilakukannya penelitian ini, ada beberapa penelitian terkait dengan 

diplomasi kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat seperti, penelitian yang ditulis 

oleh Asep Karim Amarullah yang berjudul Upaya Diplomasi Indonesia Melalui 

Program Rumah Budaya Indonesia di Berlin (Jerman).12 Program rumah budaya 

merupakan salah satu agenda dari program Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai salah satu 

strategi diplomasi di Jerman. Salah satu fungsi dari rumah budaya Indonesia adalah 

sebagai forum untuk menaungi berbagai aktifitas yang berhubungan dengan budaya. 

Rumah budaya juga menjadi tempat untuk menyalurkan kreatifitas masyarakat 

Indonesia yang tinggal di Jerman. Selain itu program rumah budaya juga 

menawarkan bagi para pengelola restoran-restoran khas Indonesia untuk bergabung 

dalam kegiatan promosi kuliner khas Indonesia. Rumah budaya Indonesia di Berlin 

(Jerman) merupakan salah satu bukti pemerintah Indonesia dalam membangun dan 

mempromosikan budaya Indonesia. Terkait penelitian ini penulis mengaitkan dengan 

program rumah budaya Indonesia, akan tetapi perbedaan dengan penelitian ini adalah 

tempat dari program rumah budaya Indonesia yaitu di Jerman. 

                                                           
12 Dikutip dari penelitian Asep Karim Amarullah, 201010360311164, 2015, “Upaya Diplomasi 
Indonesia Melalui Program Rumah Budaya Indonesia di Berlin (Jerman),” Jurusan Hubungan 
Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
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 Beberapa penelitian telah dilakukan oleh akademisi terkait dengan diplomasi 

kebudayaan Indonesia, diantaranya adalah Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia 

Dalam Pencapaian Kepentingan Nasionalnya yang ditulis oleh Clarisa Gabriella13, 

dalam penelitiannya menjelaskan tetang pentingnya diplomasi kebudayaan Indonesia 

dalam pencapaian kepentingan nasionalnya yang digambarkan secara umum. Selain 

ditujukan kepada masyarakat asing, diplomasi kebudayaan juga ditujukan kepada 

masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Hal ini dilakukan agar kesadaran akan 

kebudayaan Indonesia oleh masyarakat yang ada di negara lain tetap terjaga. 

Diplomasi kebudayaan Indonesia dilakukan agar citra baik di dunia internasional 

tetap terjaga, dengan image yang baik tentunya Indonesia akan menarik bagi negara 

lain untuk bekerjasama dengan Indonesia maupun menarik perhatian wisatawan asing 

untuk berkunjung ke Indonesia. Dari penelitian ini penulis mengaitkan tentang 

pencapaian kepentingan nasional, akan tetapi memiliki perbedaan pada penjelasan 

tentang diplomasi kebudayaan yang mana tidak melalui program kebudayaan tertentu 

sebagai alat untuk melakukan diplomasi. 

Penelitian ketiga ditulis oleh Dian Khairina Pohan yang berjudul Diplomasi 

Kebudayaan Pemerintah Korea Selatan Dalam Penyebaran Hallyu di Indonesia 

Tahun 2010-2012.14 Diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Korea 

                                                           
13 Clarisa Gabriella, 2013, “Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian 
Kepentingannya”, Skripsi, Makassar: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,Universitas Hasanuddun 
Makassar, diakses dalam 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6316/skripsi%20HI%20clarissa%20gabrella
.pdf?sequence=1, pada 05/05/2015 (07.53WIB). 
14

 Dian Khairana Pohan, 2014, “Diplomasi Kebudayaan Pemrintah Korea Selatan Dalam Penyebaran 
Hallyu di Indonesia tahun 2010-2012”, eJournal Ilmu Hubungan  Internasional, Vol. 2, No. 3, 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6316/skripsi%20HI%20clarissa%20gabrella.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6316/skripsi%20HI%20clarissa%20gabrella.pdf?sequence=1
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Selatan merupakan soft power Korea Selatan yang diimplementasikan melalui 

pengenalan dan pemahaman seni budaya Korea Selatan. Pemerintah Korea 

membentuk lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah penyebaran 

budaya Korea dan sebagai wadah untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan 

swasta sebagai pendukung dalam penyebaran hallyu. Selain itu pemerintah Korea 

Selatan juga menjual paket-paket wisata agar dapat menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke Korea. Korea Selatan juga menggunakan artis k-pop sebagai icon 

dalam pelaksanaan soft diplomacy di Indonesia. Dengan menampilkan fashion 

membuat masyarakat Indonesia terpikat dan memberikan pesan yang positif sehingga 

akan memberikan warna yang berbeda dalam industri musik Indonesia. Persamaan 

dengan penelitian yang ditulis oleh Dian Khairina Pohan adalah dimana budaya 

digunakan sebagai media untuk pencitraan pada dunia internasional, akan tetapi 

memiliki perbedaan dimana negara yang berbeda mempersepsikan image negaranya 

untuk mencapai kepentingan nasional. 

Penelitian berikutnya yaitu ditulis oleh Adisti Paramitha Apsari yang berjudul 

Diplomasi Kebudayaan Indonesia ke Amerika Serikat Melalui Sosialisasi Batik 

Pasca Pengukuhan Batik oleh UNESCO dan Implikasinya Terhadap Perkembangan 

Batik di Amerika Serikat.15 Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa batik 

                                                                                                                                                                      
Kalimantan: Universitas Mulawarman, diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2014/07/pdffile-%20eJournal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20(07-15-14-
04-09-08).pdf, pada 06/09/2016 (13:02 WIB) 
15 Dikutip dari penelitian Adisti Paramitha Apsari, 2012, “Diplomasi Kebudayaan Indonesia ke 
Amerika Serikat Melalui Sosialisasi Batik Pasca Pengukuhan Batik oleh UNESCO dan Implikasinya 
Terhadap Perkembangan Batik di Amerika Serikat, ” skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/07/pdffile-%20eJournal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20(07-15-14-04-09-08).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/07/pdffile-%20eJournal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20(07-15-14-04-09-08).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/07/pdffile-%20eJournal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20(07-15-14-04-09-08).pdf
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merupakan salah satu dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

Batik merupakan identitas dari bangsa Indonesia yang memiliki nilai filosofis 

tersendiri. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, batik telah menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari. Batik digunakan dalam berpakain sehari-hari maupun dalam 

acara-acara tertentu merupakan salah satu wujud kecintaan masyarakat Indonesia 

pada batik. Masyarakat biasa ataupun para petinggi negara sudah menjadi kebiasaan 

dalam mengenakan batik. Eksistensi batik dalam dunia internasional semakin tinggi 

setelah pengukuhanya pada UNESCO. Amerika merupakan pasar ekspor batik yang 

palaing utama. Dalam berbagai pameran budaya yang diadakan di Amerika batik 

selalu hadir didalamnya. Banyaknya ekspor batik ke Amerika tentunya dapat 

memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Dari penelitian ini penulis 

mengaitkan dengan kebudayaan dapat menjadi alat untuk menjalin kerjasama dengan 

negara lain, akan tetapi memiliki perbedaan dari cara meningkatkan citra dengan 

menggunakan diplomasi budaya sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional 

Indonesia. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Harry Leonardo yang 

berjudul Diplomasi Kebudayaan Indonesia Melalui Sea Games 2011.16 Dalam 

pnelitiannya mengatakan bahwa Sea Game 2011 digunakan Indonesia sebagai 

diplomasi kebudayaan dalam mengembalikan citra negatif Indonesia karena banyak 
                                                                                                                                                                      
Internasional, Universitas Pasundan Bandung, diakses dalam http://repository.unpas.ac.id/568/,  pada 
23/08/2016 (12:24 WIB). 
16 Dikutip dari penelitian Harry Leonardo, ”Diplomasi Kebudayaan Indonesia Melalui Sea Games 
2011”, diakses dalam 
http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2527/Harry%20Leonardo.pdf?sequence
=1, pada 06/05/2015 (08:12 WIB). 

http://repository.unpas.ac.id/568/
http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2527/Harry%20Leonardo.pdf?sequence=1
http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2527/Harry%20Leonardo.pdf?sequence=1
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terjadi beberapa musibah di Indonesia seperti, bom Bali, tsunami Aceh dan lain-lain. 

Dengan kejadian tersebut pencitraan Indonesia di mata dunia internasional 

mengalami penurunan. Indonesia dianggap oleh dunia internasional sebagai negara 

yang tidak aman. Pada tahun 2011 Indonesia mendapat kesempatan untuk menjadi 

tuan rumah Sea Game dan kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk 

mengembalikan citra baik Indonesia. Dalam event tesebut Indonesia sembari 

memperkenalkan beraneka ragam kebudayaan yang dimiliki Indonesia dan kekayaan 

alam Indonesia sehingga dapat menarik para wisatawan asing untuk berkunjung ke 

Indonesia maupun menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya 

di Indonesia yang kemudian dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dari 

penelitian ini penulis mengaitkan tentang memperbaiki citra dalam dunia 

internasional, akan tetapi memiliki perbedaan dalam penyampaian diplomasi 

kebudayaan Indonesia yaitu sebagai tuan rumah pada sea game 2011. 

 

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan Nama 
Peneliti 

Jenis Penelitian dan 
Alat Analisa Hasil 

1 Upaya Diplomasi 
Indonesia Melalui 
Program Rumah 
Budaya Indonesia Di 
Berlin (Jerman) 

 

Oleh: Asep Karim 
Amarullah 

Jenis Penelitian: 
Eksplanatif 
Kualitatif 
 
Teori/Konsep: 
Teori Soft Power 
dan Diplomasi 
Budaya 

Program rumah budaya 
merupakan salah satu agenda 
dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Indonesia 
sebagai salah satu strategi 
diplomasi di Jerman. Salah 
satu fungsi dari rumah 
budaya Indonesia adalah 
sebagai forum untuk 
menaungi berbagai aktifitas 
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yang berhubungan dengan 
budaya. Rumah budaya 
Indonesia di Jerman 
merupakan salah satu bukti 
pemerintah Indonesia dalam 
membangun dan 
mempromosikan budaya 
Indonesia. 

2 Peran Diplomasi 
Kebudayaan 
Indonesia Dalam 
Pencapaian 
Kepentingan 
Nasionalnya 

 

Oleh: Clarisa 
Gabriella 

Jenis Penelitian: 
Deskriptif 

 

Teori/Konsep: 
Diplomasi 
Kebudayaan dan 
Kepentingan 
Nasional 

Diplomasi kebudayaan juga 
diarahkan kepada masyarakat 
Indonesia di luar negeri. 
Dengan demikian kesadaran 
akan kebudayaan dan 
kepribadian nasional dapat 
ditingkatkan dan dipelihara 
dengan baik. Menjalankan 
diplomasi kebudayaan secara 
langsung menanamkan, 
mengembangkan dan 
memelihara citra Indonesia di 
luar negeri sebagai bangsa 
dan negara yang 
berkebudayaan tinggi 
sehingga dapat menarik minat 
bangsa lain untuk berkunjung 
atau melakukan kerjasama 
dengan bangsa Indonesia 
untuk mencapai kepentingan 
nasionalnya baik bagi 
Indonesia maupuan negara 
lain. 

3  Diplomasi 
Kebudayaan 
Pemerintah Korea 
Selatan Dalam 
Penyebaran Hallyu 
di Indonesia Tahun 
2010-2012 

 

Jenis penelitian : 
Deskriptif 
 
Teori/Konsep : 
Konsep Diplomasi 
Kebudayaan dan 
Konsep Soft Power 

Diplomasi kebudayaan Korea 
Selatan sebagai soft power 
pemerintah Korea Selatan 
yang diimplementasikan 
sebagai strategi dalam 
penyebaran hallyu. Korea 
Selatan menggunakan artis k-
pop sebagai icon dalam 
pelaksanaan soft diplomacy di 
Indonesia. Dengan 
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Oleh : Dian Khairina 
Pohan 

 

menampilkan fashion sebagai 
gaya yang menarik membuat 
masyarakat Indonesia terpikat 
dan meninggalkan kesan yang 
positif. 

4 Diplomasi 
Kebudayaan 
Indonesia Ke 
Amerika Serikat 
Melalui Sosialisasi 
Batik Pasca 
Pengukuhan Batik 
oleh UNESCO dan 
Implikasinya 
Terhadap 
Perkembangan Batik 
di Amerika Serikat 

 

 

Oleh: Adisti 
Paramitha Apsari 

Jenis Penelitian: 
Deskriptif 
 
Teori/Konsep: 
Soft Power dan 
Diplomasi 
Kebudayaan 

Untuk tetap menjaga 
eksistensi batik di dunia 
internasional sebagai warisan 
budaya Indonesia, pemerintah 
melakakukan sosialisasi batik 
ke Amerika sebagai 
perwujudan dari diplomasi 
kebudayaan Indonesia di 
Amerika. Hal tersebut 
memberikan nilai ekonomis 
bagi Indonesia karena 
Amerika merupakan pasar 
utama ekspor batik Indonesia. 

5 Diplomasi 
Kebudayaan 
Indonesia Melalui 
Sea Games 2011. 

 

 

Oleh: Herry 
Leonardo 

Jenis Penelitian: 
Eksplanatif 
 
Teori/Konse: 
Diplomasi Budaya 
dan Soft Power 

Keberhasilan Indonesia 
sebagai tuan rumah dan 
sebagai juara umum Sea 
Game 2011 telah 
menunjukkan kepada dunia 
internasional bahwa 
Indonesia telah mampu 
mempertegas citra keamanan 
dan kemajuan Indonesia yang 
mana sebelumnya telah 
terjadi berbagai isu seperti 
bom Bali. Dengan kesuksesan 
Indonesia dalam ajang Sea 
Game telah memperbaiki 
citra Indonesia di mata dunia 
internasional.  
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6 Diplomasi 
Kebudayaan 
Indonesia di 
Amerika Serikat 
Melalui Program 
Rumah Budaya 
 
 
 
Oleh: Abdul Aziz 

Jenis Penelitian: 
Deskriptif 
 
Teori/Konsep: 
Diplomasi 
Kebudayaan 

Keanekaragaman budaya 
Indonsia dimanfaatkan 
sebagai alat untuk melakukan 
diplomasi kebudayaan di 
Amerika Serikat melalui 
program rumah budaya 
Indonesia. Melalui program 
rumah budaya tersebut 
Indonesia ingin 
memperkenalkan potensi-
potensi yang dimiliki oleh 
Indonesia pada masyarakat 
internasional khususnya 
masyarakat Amerika Serikat 
sehingga dapat meningkatkan 
kerjasama maupun 
perekonomian Indonesia. 

 

1.6 Landasan Teori dan Konsep 

1.6.1 Diplomasi Kebudayaan 

Diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai pertemuan, seperti 

konferensi, perundingan, maupun melalui pertemuan-pertemuan lainnya. 

Diplomasi dapat mencakup kepentingan yang tercipta dari hubungan antar 

negara dengan tujuan menjamin keamanan, keharmonisan, memelihara 

martabat serta kehormatan masing-masing negara, dan tujuan langsungnya 

adalah memelihara perdamaian serta keharmonisan yang lestari antar 

kekuasaan.17 Diplomasi dalam studi Ilmu Hubungan Internasional memiliki 

berbagai macam jenis diplomasi, dalam penelitian ini digunakan jenis 

diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan adalah kegiatan untuk lebih 
                                                           
17

 Jusuf Badri, 1993, Kiat Diplomasi: Mekanisme dan Pelaksanaannya, Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, hal. 20. 
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memperkenalkan tanah air melalui kebudayaan bangsa untuk memperjuangkan 

kepentingan nasional.18 Diplomasi kebudayaan dengan demikian mempunyai 

tujuan untuk membangun citra positif Indonesia pada msyarakat internasional 

umumnya dan masyarakat Amerika Serikat khususnya yang kemudian akan 

menentukan kebijakan pemerintah Amerika terhadap Indonesia. 

Eksibisi kebudayaan dianggap lebih penting daripada pameran 

kekuatan militer seperti yang dikemukakan oleh J. W. Fulbright: 

“Bentuk dunia, satu generasi sesudah ini, akan lebih 
dipengaruhi oleh seberapa baik kita mengkomunikasikan nilai-
nilai masyarakat kita kepada negara lain. Masalah besar 
tentang bagaimana aspirasi ummat manusia bisa dipenuhi 
sebaik-baiknya akan diputuskan dan dipikirkan manusia tidak 
di medan tempura tau di meja konferensi“.19 
 
Pada zaman modern seperti saat ini, suatu negara perlu untuk 

memobilisasi pendapat umum masyarakat dunia ke dalam pihaknya untuk 

membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan karena pendapat umum selalu 

dianggap sebagai factor potensial dalam hubungan internasional. Artinya, 

Indonesia ingin memberikan image positif terhadap masyarakat dunia melalui 

program rumah budaya sebagai bentuk dari diplomasi kebudayaan Indonesia 

untuk memberi dukungan terhadap Indonesia baik dalam suatu kebijakan 

maupun tindakan.20 

Arti dari diplomasi kebudayaan dapat didefinisikan sebagai: 

                                                           
18 Panitia Penulisan Buku Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, Op. Cit, Hal. 19 
19 S. L. Roy, 1991, Diplomasi, Jakarta: Rajawali Pres, Hal. 12. 
20

 Ibid, Hal. 8. 
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“Usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan 
nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro 
seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian, 
ataupun secara makro sesuai dengan ciri khas yang utama, 
misalnya: propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian 
konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi 
ataupun militer”.21 

 
Diplomasi kebudayaan merupakan praktek dari diplomasi yang mana 

pelaku atau pihak yang berperan dalam diplomasi kebudayaan bukan hanya 

perwakilan resmi suatu negara atau pemerintah, akan tetapi pihak non-formal 

seperti masyarakat umum atau non-pemerintah dapat menjadi peran dalam 

menjalankan diplomasi kebudayaan. Misalnya suatu bangsa melakukan 

perdagangan dengan berlayar ke negara lainnya secara tidak langsung mereka 

akan membawa kebudayaan asalnya dan memakainya di negara lainnya, 

dengan hal tersebut maka akan dilihat bahkan ditiru dengan masyarakat negara 

lain. Maka secara tidak langsung terjadi pertukaran kebudayaan antara bangsa 

yang satu dengan bangsa yang lainnya. Maka, diplomasi kebudayaan dapat 

dilakukan oleh siapa saja sebagai aktornya dengan tujuan untuk mempengaruhi 

persepsi masyarakat internasional atau masyarakat suatu negara. 

Diplomasi kebudayaan sebagai strategi negara-negara yang sedang 

berkembang untuk mempelajari khazanah diplomasi kebudayaan sebagai unsur 

dari politik luar negeri. Diplomasi kebudayaan merupakan sebuah usaha untuk 

                                                           
21

 Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, 2007, Diplomasi Kebudayaan: Konsep Dan Relevansi Bagi 
Negara Sedang  Berkembang: Studi Kasus Indonesia, Yogyakarta: Ombak,  hal.4. 
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melakukan hubungan luar negeri dengan masyarakat internasional.22 Sasaran 

dari diplomasi kebudayaan tersebut adalah pendapat umum dari masyarakat 

Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional yang diharapkan dapat 

mempengaruhi para pengambil kebijakan seperti pemerintah maupun 

organisasi internasional.23 Diplomasi kebudayaan merupakan pendekatan 

terhadap masyarakat internasional dengan menggunakan budaya karena 

kebudayaan menyangkut tata nilai dari semua aspek budaya manusia terhadap 

lingkungan yang ada sehingga semakin efektif dan efisien suatu masyarakat 

membudidayakan sumber daya yang dimiliki maka semakin maju negaranya.24 

Kekuatan seni dan budaya disadari dapat memberikan image positif 

terhadap sesuatu, baik pada bangsa yang memiliki budaya tersebut maupun 

yang menggunakan budaya tersebut. Ada beberapa kepentingan yang menjadi 

ukuran diplomasi budaya, seperti:25 

1. Pertunjukan atau seni budaya mendukung suatu misi diplomasi.  

2. Kekayaan seni budaya, inovasi, dan kreasi punya landasan lebih 

mapan pada lembaga-lembaga tertentu di luar negeri. 

3. Dapat menjangkau khalayak lebih luas dan mendapat apresiasi 

positif. 

                                                           
22

 Ibid, Hal. 2 
23

 Ibid, Hal. 5 
24

 Ibid, Hal. 15 
25 Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Sidang Komisi 3  Sesi 2, 
Kongres Kebudayaan Indonesia 2013, diakses dalam http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/sidang-
komisi-3-sesi-2-kongres-kebudayaan-indonesia-2013, pada 30/03/2017 (12:04 WIB). 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/sidang-komisi-3-sesi-2-kongres-kebudayaan-indonesia-2013
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/sidang-komisi-3-sesi-2-kongres-kebudayaan-indonesia-2013


19 
 

4. Mengarah pada peningkatan citra dan peningkatan devisa.  

Emil Constantinescu mengatakan bahawa diplomasi budaya dapat 

diartikan sebagai program aksi, yang didasarkan pada dan memanfaatkan 

pertukaran gagasan, nilai-nilai, tradisi dan aspek lain dari budaya atau identitas, 

apakah akan memperkuat hubungan, meningkatkan kerjasama sosial budaya, 

atau mempromosikan kepentingan nasional, diplomasi kebudayaan dapat 

dilakukan baik oleh aktor publik, swasta, ataupun masyarakat sipil.26 Selain itu, 

diplomasi kebudayaan juga sebagai wadah untuk tetap mempertahankan 

kekayaan seni budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan membangun citra yang 

baik. Dengan citra yang baik di luar negeri, maka dapat membantu pemerintah 

dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia karena dapat lebih mudah 

dalam meyakinkan mereka tentang hakikat bangsa Indonesia yang 

berkebudayaan tinggi dan Bhineka Tunggal Ika.27 

Tujuan dari diplomasi kebudayaan sendiri adalah untuk mempengaruhi 

pendapat umum atau masyarakat suatu negara khususnya dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Amerika untuk memberi dukungan suatu kebijakan luar 

negeri tertentu. Dalam menjalankan diplomasi kebudayaan dengan 

menggunakan segala hal yang dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya 

seperti kesenian, pariwisata, olah raga, tradisi, teknologi ataupun pertukaran 

                                                           
26 “What is Cultural Diplomacy? What is Soft Power?”, diakses dalam 
http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy, pada 17/04/2015 (20:03 WIB). 
27

 Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, Op.cit, hal.131. 

http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy
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ahli. Secara umum, tujuan dari diplomasi kebudayaan adalah untuk memenuhi 

kepentingan nasional.28 

Amerika merupakan negara yang memiliki pengaruh dan hegemoni 

besar dalam dunia internasional juga sebagai pelopor organisasi-organisasi 

internasional. Kemajuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, militer, 

kebudayaan, dan lain-lain membuat negara-negara lain mengakui bahwa 

Amerika merupakan negara yang besar salah satunya adalah Indonesia. 

Dalam sektor pariwisata, Amerika merupakan salah satu negara tujuan 

para wisatawan. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Amerika sebagai negara 

yang maju menjadi sasaran utama ekspor Indonesia. Melihat posisi Amerika 

pada beberapa sektor bagi Indonesia dan sebagai negara yang potensial untuk 

menjalin hubungan kerjasama, tentunya pemerintah sendiri tidak akan menyia-

nyiakan peluang yang ada. Untuk tetap menjaga komunikasi antara Indonesia 

dengan Amerika maka pemerintah melakukan diplomasi. Program rumah 

budaya Indonesia di Amerika merupakan salah satu perwujudan Indonesia 

dalam menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika. Dengam memanfaatkan 

keragaman budaya yang dimiliki Indonesia, pemerintah Indonesia telah 

membangun rumah budaya di Amerika. 

 

 

 
                                                           
28

 Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, Op. cit hal. 30 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif yaitu, suatu 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada 

seperti  aktivitas, karakteristik, hubungan dan kemudian menginterpretasikan 

fenomena-fenomena tersebut, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, proses 

yang sedang berlangsung, ataupun kecenderungan yang tengah berlangsung.29  

 
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur seperti 

buku, jurnal, majalah, maupun internet yang sesuai dan dapat mendukung 

dalam penelitian ini. 

 
1.7.3 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data Induksi, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data mengenai fenomena yang diteliti kemudian dipilah, 

dikelompokkan, dan dianalisa secara lengkap yang kemudian mempengaruhi 

proses pembentukan generalisasi sebagai hasil akhir dari penelitian. 

 

 

                                                           
29 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional, Bandung: Refika ADITAMA, 
hal.18. 
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1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memandang perlu membatasi ruang lingkup 

penelitian. Pembatasan dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat 

lebih mudah memahami materi penelitian dan dapat lebih fokus sesuai dengan 

tujuan pembahasan.  

 
1.7.4.1 Batasan Materi 

Untuk memfokuskan bahasan pada penelitian ini penulis 

memberikan batasan materi yang akan dibahas yaitu, program rumah 

budaya Indonesia di Amerika sebagai upaya diplomasi kebudayaan 

Indonesia di Amerika. Dengan membangun rumah budaya Indonesia di 

Amerika dapat meningkatkan apresiasi dan citra positif masyarakat 

internasional khususnya Amerika sebagai negara yang memiliki pengaruh 

besar pada dunia internasional maupun Indonesia. Program rumah budaya 

juga dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai ajang untuk 

mempertahankan warisan budaya yang dimiliki Indonesia dan juga 

sebagai promosi kebudayaan maupun sumber daya yang dimiliki 

Indonesia pada dunia internasional untuk dapat mempertahankan dan 

mencapai kepentingan nasional. 
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1.7.4.2 Batasan Waktu 

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, penulis memberi  batasan 

waktu yaitu pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Hal ini dikarena pada 

tahun 2012 merupakan waktu dimana program rumah budaya Indonesia 

di Amerika mulai dirilis atau dirancang. Dengan diselenggarakannya 

program rumah budaya tersebut menjadi modal awal untuk mengadakan  

kegiatan-kegiatan kebudayaan lain di Amerika, seperti acara Indonesian 

Street Festival dan Festival Made in Indonesia yang diadakan pada tahun 

2015. 

 
1.8 Sistematika Penulisan 

Pembagian bab dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan kerangka 

pemikiran yang membentuk keseluruhan dari penelitian. Sistematika dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bab I sebagai pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian mencakup manfaat akademis dan manfaat praktis, 

penelitian terdahulu, landasan teori dan konsep yaitu diplomasi kebudayaan, metode 

penelitian yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa 

data, ruang lingkup penelitian yang mencakup batasan materi dan batasan waktu, 

sistematika penulisan. 

Bab II berisi tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat 

yang mencakup potensi-potensi yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Amerika sebagai 
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negara yang potensial bagi Indonesia, hubungan kerjasama Indonesia-Amerika 

Serikat yang mencakup kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, 

kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam bidang politik keamanan, kerjasama 

Indonesia dalam bidang budaya, peran budaya bagi Indonesia dan Amerika Serikat. 

Bab III membahas tentang program rumah budaya Indonesia di Amerika 

Serikat meliputi program-program seni budaya Indonesia di Amerika Serikat dan 

Implementasi program rumah budaya Indonesia di Amerika Serikat. 

Bab IV sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian dan yang 

terahir adalah daftar pustaka. 

 


