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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Studi Hubungan Internasional memiliki cakupan yang semakin luas, pada 

awalnya  studi Hubungan Internasional fokus terhadap kajian permasalahan politik, 

ekonomi, ideologi, dan keamanan. Akan tetapi setelah berakhirnya Perang Dunia II 

mulai adanya kerjasama pendidikan, bantuan luar negeri, dan lain-lain. Seiring 

dengan berlalunya waktu setelah terjadinya fenomena gobalisasi kajian dalam studi 

Hubungan Internasional semakin terus beragam, salah satunya yaitu mengenai kajian 

kebudayaan. Kajian mengenai kebudayaan dapat menjadi suatu kajian yang menarik 

di dunia internasional tidak kalah penting dan menarik dengan ekonomi, politik, 

ideologi, dan keamanan karena saat ini sudah cukup banyak penelitian yang 

membahas mengenai kajian kebudayaan dalam ruang lingkup hubungan 

internasional. 

Istilah mengenai kebudayaan sendiri dalam kajian ilmu sosial sering di 

identikkan dengan nilai-nilai tradisi, adat maupun karakter dari masyarakat yang 

kemudian mewariskan atmosfir peradaban tersebut dari zaman sejarah. Unsur-unsur 

kebudayaan saat ini mengalami asimilasi seiring dengan keberadaan perkembangan 

ilmu hubungan internasional dalam menjalankan kegiatan diplomasi. Kebudayaan 

telah dijadikan sebagai salah satu instrument pendukung dalam menjalankan kegiatan 

diplomasi, yang disebut diplomasi kebudayaan. 

Diplomasi kebudayaan merupakan penggabungan dua kata yang secara umum 

menggambarkan seni interaksi dalam lingkup diplomasi tetapi dengan memanfaatkan 

instrument kebudayaan. Alasan digunakannya kebudayaan dalam kegiatan 

berdiplomasi karena kebudayaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

mempererat hubungan internasional. Dapat terlihat dari para diplomat menggunakan 

kebudayaan dari negara asalnya untuk diperkenalkan kepada masyarkat internasional 
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untuk mempengaruhi atau memperbaiki sikap dan cara pandang mereka terhadap 

negaranya.  

Dengan demikian kebudayaan dapat dijadikan sebagai kekuatan suatu negara 

didalam menjalankan misinya, baik itu dapat mempengaruhi keadaan suatu negara 

ataupun dunia internasional melalui diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan 

yang merupakan bagian dari soft power digunakan dengan tujuan untuk 

mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) dalam upaya untuk 

mencapai kepentingan nasional. Diplomasi kebudayaan menawarkan sesuatu yang 

tidak dapat ditawarkan oleh diplomasi politik, ekonomi, dan terutama diplomasi 

militer, kemampuan untuk meyakinkan pihak lain melalui budaya, nilai-nilai, serta 

ide, dan tidak melalui kekerasan dengan menggunakan kapabilitas militer, politik, 

maupun ekonomi (Ha, 2016, hal. 3). Walaupun diplomasi kebudayaan tidak dapat 

diukur secara kuantitatif akan tetapi diplomasi kebudayaan dapat beroperasi di dunia, 

yakni power tersebar ke seluruh negara-negara di dunia dan saling ketergantungan. 

Saat ini, beberapa negara sudah mulai mempromosikan negaranya untuk 

meningkatkan eksistensinya dengan menggunakan kebudayaan ke negar lain untuk 

meraih kepentingan nasionalnya masing-masing. Dengan menggunakan kebudayaan 

suatu negara dalam hubungan internasional dapat mencapai kepentingannya tidak lagi 

melalui kekerasan atau menggunakan kekuatan militer, tetapi melalui cara-cara 

lembut, perlahan tapi pasti. Kebudayaan dipercaya memiliki kemampuan untuk 

meraih atau merangkul banyak orang dengan mudah, kebudayaan yang dapat dengan 

mudah untuk mengambil hati masyarakat adalah budaya yang berkaitan dengan hal-

hal seni, seperti misalnya melalui film, musik, tarian-tarian, fotografi, makanan, dan 

sebagainya (Fitria Apriyanti, 2014, hal. 2). 

Beberapa contoh negara yang sudah menggunakan kebudayaan sebagai media 

diplomasi dalam mencapai misinya antara lain ada Jepang, Perancis, dan Korea 

Selatan. Jepang dapat mempengaruhi dunia intenasional melalui kebudayannya, 

melalui kuliner, anime, dan lain sebagainya. Jepang menggunakan diplomasi budaya 

yang merupakan menjadi bagian dari kebijakan nasionalnya melalui Japan 

Foundation and International House of Japan. Kemudian Perancis menggunakan 
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diplomasi kebudayaan salah satunya di Indonesia melalui Institute Francais 

d'Indonesie (IFI), IFI adalah salah satu cara pemerintah Perancis dalam 

memyebarluaskan kebudayaannya. IFI memperkenalkan kebudayaan Perancis kepada 

masyarakat Indonesia dengan cara penyelenggaraan kesenian, kebudayaan, pameran, 

dan pemutaran film. Serta berperan aktif dalam diskusi intelektual mengadakan 

diskusi kebudayaan, workshop serta seminar yang menghadirkan pakar dan 

pembicara intelektual atau ilmuwan yang kompeten dari Perancis. Sementara itu 

Korea Selatan meggunakan kebudayaan sebagai media diplomasinya untuk 

mempengaruhi keadaan dunia internasional yang sudah tidak diragukan lagi, sering 

kita dengar dengan istilah Korean Wave.  

Kesuksesan-kesuksesan yang diraih oleh beberapa negara didalam 

menggunakan kebudayaan sebagai media diplomasinya, seharusnya dapat menjadi 

acuan bagi Indonesia. Indonesia yang merupakan negara dengan kepulauan terbesar 

di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau dengan populasi yang mencapai lebih dari 258 

juta jiwa (Biro Pusat Statistik, 2016). Sebenarnya Indonesia dapat dinyatakan sebagai 

salah satu laboratorium antropologi terbesar di dunia mengingat banyaknya 

keanekaragaman kebudayaan Indonesia yang tersebar luas dari sabang sampai 

marauke. Dengan predikat menjadi negara kepulauan terbesar serta sebagai 

laboratorium terbesar di dunia Indonesia harus bersyukur dan patut bangga. Terlebih 

saat ini kebudayaan telah menjadi suatu aspek yang penting karena dianggap sebagai 

jati diri yang dimiliki oleh suatu negara.  

Seharusnya dengan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh 

Indonesia dapat menjadi kekuatan pijakan bagi Indonesia untuk dapat berperan aktif 

didalam pembangunan peradaban dunia sebagai negara adidaya di bidang 

kebudayaan. Dalam konteks berperan aktif membangun peradaban dunia, maka 

diplomasi kebudayaan menjadi instrument yang sangat penting dan strategis untuk 

mewujudkan positioning tersebut serta konstribusi nyata bagi dunia (Kemlu, 2012). 

Melalui diplomasi kebudayaan kepentingan nasional Indonesia dapat diperjuangkan 

untuk mempengaruhi citra Indonesia di tengah-tengah masyarakat Internasional. 

Citra Indonesia di dunia internasional masih sangat konpleks, adanya konflik 
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etnis, terorisme, kisruh politik dalam negeri, bahkan banyaknya peristiwa negatif 

yang terjadi terkait korupsi dan kekerasan organisasi masyarakat (ormas) yang 

membuat citra Indonesia terpuruk di mata internasional. Pemanfaatan diplomasi 

kebudayaan Indonesia untuk menciptakan citra baik negara Indonesia pada tingkat 

global masih jauh tertinggal dengan negara lain dalam menggunakan aspek 

kebudayaan sebagai bagian dari diplomasi.   

Diplomasi Kebudayaan Indonesia dinilai kurang diprioritaskan oleh 

pemerintah, akan tetapi beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia sudah mulai 

menggencarkan diplomasi kebudayaan. Diplomasi Kebudayaan menjadi bagian dari 

diplomasi publik yang saat ini digencarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai 

langkah bahwa tidak hanya pemerintah yang bisa aktif melainkan masyarakat sipil 

juga dapat turut andil. Di Indonesia diplomasi soft power pertama kali diperkenalkan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Shoelhi, 2011, hal. 83). 

Salah satu bentuk dari diplomasi yang dilakukan untuk mempromosikan 

kebudayan Indonesia seringkali Indonesia membuat acara, berupa berbagai festival 

musik angklung, festival tari dari berbagai daerah, pameran benda-benda tradisional 

bersejarah, pagelaran seni rupa, pertunjukan teater dan film, serta bazar makanan 

tradisional (Garbiella, 2013, hal. 12). Semakin intens diadakannya acara-acara seperti 

festival-festival yang terdapat unsur kebudayaan secara perlahan akan menimbulkan 

adanya interaksi baik antar-individu maupun antar-bangsa sehingga akan 

menumbuhkan rasa ketertarikan akan kebudayaan yang dimiiki oleh Indonesia. 

Salah satu wujud nyata yang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 

menggunakan kebudayaan sebagai alat diplomasi ialah dengan adanya Rumah 

Budaya Indonesia. Melalui adanya Rumah Budaya Indonesia dapat melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang sebagai sarana diplomasi menggunakan 

keberagaman kebudayaan yang dimiliki Indonesia mulai dari seni tari, musik, 

pakaian, dan lain-lain. Dengan dibentuknya Rumah Budaya Indonesia bertujuan 

untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. 

Indonesia menempatkan Rumah Budaya di beberapa negara yang diantaranya 

Amerika Serikat, Korea selatan, Jerman, Prancis, Turki, Belanda, Australia, Timor 
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Leste, Singapura dan Jepang. Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Bidang 

Kebudayaan Wiendu Nuryanti, Rumah Budaya Indonesia merupakan salah satu 

program yang didasari keprihatinan khusus terhadap budaya Indonesia di luar negeri. 

“Di Jakarta banyak puat kebudayaan negara-negara seperti Jerman, Belanda, 

Perancis, Italia, dan sebagainya. Mengapa kita tidak bias seperti itu.” Tutur 

Wamendikbud Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryati saat jumpa pers penyerahan 

hadiah sayembara desain bangunan RBI di Gedung Kemendikbud Jakarta, Rabu 

(12/3) (Destiana, 2014). 

Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah 

bekerjasama dengan segala pihak yang terkait salah satunya Kementerian Luar 

Negeri sebagai institusi yag bertanggung jawab dalam pelaksanaan politik dan 

hubungan luar negeri Indonesia untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Indonesia 

dalam pergaulan internasional dalam penggunaan kebudayaan. Sesuai dengan rencana 

induk nasional pembangunan kebudayaan tahun 2010-2025, Indonesia mulai 

menempatkan isu-isu tersebut yaitu, penguatan Hak Berkebudayaan, Penguatan 

Karakter dan Jati Diri Bangsa serta multikultural, Pelestarian sejarah dan Warisan 

Budaya, Pengembangan Industri Budaya, Penguatan Diplomasi Kebudayaan 

(Kemendikbud, 2012). 

Dengan melihat latar belakang yang dijelaskan diatas, yang menjadi fokus 

pada penelitian ini adalah bagaimana diplomasi kebudayaan yang merupakan bagian 

dari diplomasi publik digunakan oleh Indonesia dengan penguatan diplomasi 

kebudayaan di luar negeri melalui program Rumah Budaya Indonesia di Belanda. 

Diharapkan RBI dapat menjadi media untuk menunjang pelaksanaan politik luar 

negeri, sekaligus untuk membangun citra positif dan meningkatkan apresiasi 

masyarakat internasional terhadap Indonesia. Dengan mengetahui tentang 

kebudayaan Indonesia, angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia akan 

meningkat (Rumah Budaya Indonesia, 2013). 

Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Belanda juga merupakan cara 

Indonesia untuk menjalin  hubungan dibidang kebudayaan di luar negeri (Belanda) 

yang merupakan bagian dari pelaksanaan diplomasi soft power. Banyaknya 
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keingintahuan masyarakat Belanda akan kebudayaan yang dimiliki Indonesia menjadi 

salah satu alasan di dirikannya Rumah Budaya Indonesia di Belanda. Dengan adanya 

pendirian RBI di Belanda diharapkan dapat menjadi media untuk memperkenalkan 

keanekaragaman kebudayaan Indonesia di Belanda dan sebagai pusat representasi 

kebudayaan Indonesia.  

 

 

I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang ada, 

penulis menarik sebuah pertanyaan penelitian, yaitu: “bagaimana implemetasi 

program rumah budaya Indonesia di Belanda sebagai bagian dari diplomasi 

kebudayaan Indonesia tahun 2015-2017?”. 

 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui sarana dari diplomasi kebudayaan yang dimiliki oleh 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui secara lebih mendalam diplomasi dijadikan sebagai alat 

untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. 

3. Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia yang menggunakan kebudayaan 

sebagai instrument dalam berdiplomasi di Belanda untuk kepentingan politik 

luar negeri Indonesia, melalui program Rumah Budaya Indonesia di Belanda 

Tahun 2015-2017. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa manfaat: 

a. Manfaat Akademis : 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita sebagai Mahasiswa/i 

Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta, mengenai diplomasi kebudayaan yang merupakan salah satu 

bagian dari politik luar negeri Indonesia, di implementasikan melalui 

program RBI di Belanda. 

 

b. Manfaat Praktis : 

1. Menambah dan memperluas wawasan penulis mengenai diplomasi, bahwa 

sesungguhnya kebudayaan dapat menjadi instrumen alternatif yang efektif 

dan patut dipertimbangkan oleh suatu negara dalam menjalankan 

hubungan dengan negara lain karena kebudayaan sebagai identitas 

nasional itu sendiri. 

2. Memahami bahwa kebudayaan dapat menciptakan perdamaian karena 

diplomasi kebudayaan lebih menekankan pada penggunaan soft power 

dibandingkan dengan hard power yang identik dengan militer, perang, 

kekerasan, dan lain sebagainya. 

 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini akan tersusun dalam enam bab. Sistematikanya disusun 

berdasarkan pembaban sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menjelaskan mengenai uraian tentang literatur review dan kerangka 

pemikiran seperti teori dan konsep, alur pemikiran, serta asumsi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai uraian bagian-bagian dari metode penelitian seperti 

jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta 

waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV : DIPLOMASI KEBUDAYAAN INDONESIA MELALUI RUMAH 

BUDAYA INDONESIA 

Bagian ini membahas tentang kondisi budaya Indonesia, soft power dalam diplomasi 

Indonesia, diplomasi kebudayan Indonesia, rumah budaya Indonesia, kemudian juga 

membahas rumah budaya Indonesia di Belanda sebagai alat diplomasi kebudayaan 

Indonesia. Serta membahas potensi Belanda sebagai negara tujuan pendiri RBI dan 

membahas fasilitas dan program-program RBI Belanda.  

BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENCAPAIAN RUMAH BUDAYA 

INDONESIA DI BELANDA TAHUN 2015-2017 

Merupakan bagian yang membahas mengenai implementasi dari penerapan program 

rumah budaya Indonesia di Belanda didalam mencapai kepentingan Indonesia. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian terakhir ini akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan 

menjelaskan hasil penelitian yang disimpulkan dari penjelasan pada bab-bab 

terdahulu. 
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