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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
Diplomasi budaya merupakan diplomasi yang memanfaatkan aspek 

kebudayaan untuk mencapai kepentingan nasionalnya didalam lingkup 

masyarakat internasional. Dalam hal ini, Republik Indonesia melakukan diplomasi 

kebudayaan  melalui program Rumah Budaya yang didirikan di Paris, Perancis, 

guna memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia yang kaya akan budayanya 

kepada masyarakat di Eropa. Indonesia memiliki beragam kebudayaan dengan ciri 

khas nya tersendiri yang menjadikan identitas Indonesia sebagai bangsa yang 

besar. Ragam suku dan etnis merupakan sumber dari aneka budaya itu dihasilkan, 

seperti berbagai macam tarian tradisional Indonesia yang mencerminkan aspek 

sosial dari masyarakat Indonesia. Tarian-tarian tradisional Indonesia menunjukan 

betapa bangsa Indonesia kaya akan ragam budaya seni tari. Kekayaan budaya 

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal seni tari dapat dimanfaatkan untuk 

memperkenalkan identitas Indonesia dalam dunia internasional. 

Kesenian tari merupakan seni yang menggunakan gerakan tubuh secara 

berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk  mengungkapkan  

perasaan, tujuan, dan pikiran. Tarian merupakan perpaduan dari beberapa unsur 

yaitu raga, irama , dan rasa. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang 

memiliki beraneka ragam kebudayaan. Diplomasi kebudayaan Indonesia sudah 
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tentu tidak dapat dipisahkan dari pada keseluruhan usaha diplomasi yang sedang 

dijalankan pemerintah Republik Indonesia, yang pada hakekatnya bertujuan untuk 

memperkuat posisi nasional dan internasional bangsa dan negara. Pelaksanaan 

diplomasi kebudayaan RI di luar negeri selain ditujukan kepada masyarakat asing, 

juga diarahkan kepada masyarakat Indonesia diluar negeri. Kementerian Luar 

Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menggunakan elemen kebudayaan dalam proses diplomasi. Salah 

satu cara yang ditempuh  oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi 

budaya dengan negara lain adalah dengan pengadaan program Rumah Budaya 

Indonesia, yang di tempatkan di sepuluh negara asing pada tahun 2013, antara lain 

Turki, Singapura, Timor Leste, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Belanda, 

Australia, Amerika Serikat dan Perancis.1 Rumah budaya Indonesia dibangun di 

kesepuluh negara tersebut tentunya memiliki alasan dan kepentingan nya 

tersendiri, seperti halnya kedekatan wilayah geografis dan kepada negara-negara 

besar yang berpengaruh didalam tatanan global. Didalam Rumah Budaya 

Indonesia memuat aktivitas-aktivitas kebudayaan yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional. 

Program rumah budaya  Indonesia dapat mendorong popularitas kebudayaan 

Indonesia yang mampu mengembalikan citra Indonesia, mendorong people to 

peole contact, memperkuat hubungan kerjasama sosial budaya, dan sebagai 

wahana meningkatkan saling pengertian dan saling menghormati untuk 

                                                             
1 10  Rumah Budaya Indonesia yang tersebar di beberapa Negara, melalui   
https://rumahbudayaindonesia.sg/ diakses pada tanggal 23 september 2018 

https://rumahbudayaindonesia.sg/
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mendorong kerjasama dibidang lainnya.2 Sehingga Indonesia dapat meningkatkan 

produk dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi, 

mempromosikan citra bangsa yang positif, dan membangun identitas bangsa. 

 Rumah Budaya Indonesia  dibangun untuk mempromosikan kekayaan 

Indonesia yang dapat dilihat dari keindahan tarian yang direpresentasikan melalui 

keragaman kostum tari, bentuk gerak dan adanya jalan cerita yang berbeda dari 

setiap tarian. Dalam hal ini, khususnya masyarakat Eropa, mengakui bahwa 

program Indonesia untuk memperkenalkan  budayanya melalui seni tari 

merupakan suatu hal yang efektif bagi pergaulan dunia  internasional. Keragaman 

Tarian Tradisional Indonesia memiliki daya tarik sendiri yang memikat 

masyarakat di Eropa, khususnya Perancis. Pada tahun 2017, satu kelompok tari 

tradisional Indonesia termasuk penulis sebagai salah satu anggotanya berangkat 

menuju Perancis untuk menjalani Misi Budaya guna memperkenalkan budaya 

Indonesia, khususnya tarian tradisional Indonesia. Masyarakat Perancis terlihat 

sangat antusias menyaksikan tarian dari Indonesia, terbukti dari dibuatnya satu 

malam khusus untuk Indonesia yang dinamakan “Indonesia’s Night. Malam 

Indonesia ini dibuat khusus untuk menampilkan seluruh tarian tradisional 

Indonesia  di depan negara-negara lain yang mengikuti Festival Folklore Dances 

et Traditions d’un Monde Colore Montrejeau, Perancis, suatu festival rutin setiap 

tahun. Setiap tahun Perancis menyelenggarakan penampilan kesenian tari 

tradisional dan mengundang beberapa negara bagian untuk dapat menampilkan 

tarian tradisional dari negara nya masing-masing. Pada tahun 2017, Festival 
                                                             
2 ―Program Beasiswa Seni Dan Budaya Indonesia 2006‖, melalui 
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Program-Beasiswa-Seni-dan-Budaya-
Indonesia2006.aspx , diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Program-Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia2006.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Program-Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia2006.aspx
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Montrejeau mengundang Negara-negara bagian Eropa dan Amerika Latin seperti 

Belgia, Spanyol, Peru, Argentina, dan Bostwana. Hanya Indonesia satu-satunya 

yang berasal dari Asia pada saat itu. 

Kekayaan Bangsa Indonesia tersebut memang perlu di jaga dan dilestarikan 

agar tidak hilang dan punah termakan oleh zaman. Selain itu juga agar tidak 

diklaim oleh asing seperti yang terjadi pada batik yang pernah diklaim oleh 

Malaysia, hal itu membuat pemerintah Indonesia pada akhirnya mempatenkan 

batik ke UNESCO. Indonesia juga perlu menunjukan kepada asing sebagai upaya 

promosi budaya dan upaya diplomasi melalui budaya.3 

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh negara dapat dibilang sebagai bentuk 

dari sebuah diplomasi, untuk mencapai kepentingan negara. Dari berbagai macam 

bentuk diplomasi yang dilakukan negara pada umumnya, penulis ingin 

memfokuskan mengenai upaya diplomasi kultural atau diplomasi kebudayaan. 

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut merupakan 

bagian dari upaya diplomasi publik. Diplomasi publik sendiri menjadi bagian 

mendasar dari diplomasi baru dan secara mendasar mempengaruhi kebijakan luar 

negeri. 

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai salah satu topik yaitu 

Diplomasi Budaya Indonesia di Perancis melalui Program Rumah Budaya 

Indonesia periode tahun 2013-2017. Tulisan ini  akan membahas tentang apa saja 

tujuan serta manfaat dari Diplomasi budaya yang Indonesia lakukan guna 

mencapai kepentingan nasional nya. Penulis juga akan meninjau lebih lanjut 
                                                             
3 Jaringan Kota Pusaka Indonesia, 6 Budaya Indonesia Sudah Diakui UNESCO Secara 
Internasional, melalui http://www.indonesia-heritage.net/2014/12/6-budaya-indonesia-sudah-
diakui-unesco-secara-internasional/, diakses pada tanggal 22 september 2018. 

http://www.indonesia-heritage.net/2014/12/6-budaya-indonesia-sudah-diakui-unesco-secara-internasional/
http://www.indonesia-heritage.net/2014/12/6-budaya-indonesia-sudah-diakui-unesco-secara-internasional/
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tentang bagaimana pelaksanaan kerja sama antara kedua negara (Indonesia-

Perancis) dalam bidang kebudayaan, khususnya dalam kesenian tari.  

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Buddhayah yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi(budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan 

dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan 

masyarakat. Kebudayaan dapat dibagi dalam bermacam-macam bidang atau 

aspek, dimulai dari bahasa,kesenian tari,makanan,dsb. 

 Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki budaya majemuk 

(pluralistic). Faktor – faktor yang menyebabkan antara lain karena wilayahnya, 

penduduknya, dan kepentinganya. Indonesia memiliki variasi kebudayaan khas 

yang menunjukan identitas Indonesia sebagai bangsa yang besar. Indonesia 

memiliki beragam suku dan etnis yang merupakan sumber dari bagaimana budaya 

itu dihasilkan. Seperti contoh yakni berbagai macam tarian tradisional yang 

mencerminkan aspek sosial masyarakat Indonesia. Tarian-Tarian tradisional 

Indonesia menjadi representasi bangsa Indonesia bahwa Indonesia sangat kaya 

akan ragam seni tari. Oleh karena itu bangsa Indonesia yang kaya akan tarian 

tradisonalnya memberi manfaat untuk pengenalan identitas budaya Indonesia 

dalam kancah internasional.  

 Untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dilaksanakan juga 

melalui diplomasi. Kementerian Luar Negeri turut membuat program dan prioritas 

untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, damai ,dan sejahtera. Akhirnya, 

pemerintah Indonesia membuat inovasi dalam hal kebudayaan yaitu program 
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pemerintah yang bertemakan kebudayaan tradisional. Salah satunya yaitu, Rumah 

budaya, yang didirikan di kota Paris,Perancis, pada tahun 2014.4 

 Selain program Rumah Budaya Indonesia yang didirikan di Paris, yang 

dijadikan tempat dan pentas untuk anak Bangsa Indonesia mempertunjukan seni 

tradisional Indonesia di Perancis. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 

Indonesia dan Perancis rutin melakukan pertukaran budaya setiap tahunnya. 

Khususnya , para penari tradisional Indonesia yang diundang oleh festival-festival 

kebudayaan di Perancis.5 

 Topik ini penting untuk diteliti guna mengetahui dengan melakukan 

diplomasi budaya suatu negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya, dengan 

proses memperkenalkan identitasnya di kancah dunia internasional khususnya 

Perancis. Selain itu, topik ini juga untuk memberikan informasi kepada para 

pembaca bahwa kebudayaan seni tari tradisional ini juga ikut berkontribusi dalam 

penguatan hubungan antar kedua negara yaitu, Indonesia dengan Perancis. 

 

1.2  Rumusan Masalah 
Penulis akan memfokuskan penelitian ini pada Diplomasi kebudayaan 

yang di lakukan Indonesia di Perancis melalui program Rumah Budaya Indonesia 

dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai 2017. Fokus dan 

                                                             
4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ―Rumah Budaya Indonesia Di Perancis,‖ n.d., 
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditindb/2014/06/09/rumah-budaya-indonesia-di-perancis. 
diakses pada tanggal 2 September 2018. 
5 Kementerian Luar Negeri, ―Hubungan Bilateral RI-Perancis,‖ n.d., 
https://www.kemlu.go.id/marseille/lc/Pages/Indonesia.aspx., diakses pada tanggal 2 September 
2018. 
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batasan masalah mengenai diplomasi kebudayaan yang dilakukan antara dua 

Negara yaitu, Indonesia dan Perancis. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait dengan judul penelitian 

yang diambil, maka penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

identifikasi masalah dalam mengadakan pembahasan pada penelitian ini, sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana awal mula terjadinya diplomasi kebudayaan antara 

Indonesia dan Perancis? 

2. Bagaimana diplomasi kebudayaan Indonesia di Perancis pada 

tahun 2013-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menghasilkan 

hipotesis dan jawaban dari masalah yang telah di jelaskan. Beberapa tujuan dari 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1.  Untuk mengetahui sejarah awal mula terjadinya  diplomasi 

kebudayaan Indonesia di Perancis. 

2. Untuk mengetahui strategi Indonesia berdiplomasi melalui 

kebudayaannya dan juga agar pembaca memahami bahwa melalui 

diplomasi kebudayaan kepentingan nasional bisa tercapai. 

1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Guna memperkaya akan informasi mengenai kerja sama  antara negara 

maju dan negara berkembang ( Perancis dan Indonesia) di bidang 

kebudayaan. 
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2. Menambah wawasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama untuk memenuhi 

kepentingan nasional antar negara yang dapat dicapai  melalui pendekatan 

soft-power, seperti diplomasi kebudayaan. 

1.5  Sistematika Penulisan 
Semua data yang didapat dari penelitian ini pada akhirnya akan disusun secara 

sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu kesesuaian dari 

sistematika penulisan juga akan memudahkan peneliti untuk menjabarkan hasil 

dari penelitian dengan format yang teratur. Berikut ini adalah sistematika 

penulisan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini: 

 

1. Bab  I Pendahuluan 

Di dalam bab I merupakan bab pendahuluan mengenai penelitian yang 

dibahas oleh penulis. Di dalam bab ini berisikan latar belakang tentang 

kesenian tari tradisional Indonesia yang dijadikan sebagai upaya diplomasi 

budaya Indonesia di Perancis melalui program rumah budaya Indonesia yang 

dibangun di 10 Negara, khususnya Perancis. Dilanjutkan dengan rumusan 

masalah yang nantinya akan dikaji secara detil di dalam penelitian ini, tujuan 

akhir dari rumusan masalah yang ingin dicapai di dalam penelitian, kegunaan 

dari penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

2. Bab II Kerangka Berpikir  

Di dalam bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang akan 

digunakan pada penelitian. Bab II akan berisi mengenai landasan teori dan 

konsep-konsep yang akan digunakan dan dibutuhkan dalam mengkaji 
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penelitian lebih dalam. Penjelasan mengenai teori dan konsep lebih jauh lagi 

diharapkan akan membantu upaya penulis untuk menganalisis dan menjawab 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian Diplomasi Budaya 

Indonesia di Perancis melalui Program Rumah Budaya Indonesia  pada 

periode tahun 2013-2017 berdasarkan landasan teoritis, sehingga penelitian 

yang dihasilkan bisa menghasilkan jawaban yang juga didukung oleh sumber 

data yang sudah dipastikan kebenarannya. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian, yang di dalamnya terdapat 

semua hal yang berkaitan dengan proses dan kajian dari penelitian. Di dalam bab 

ini juga berisikan mengenai cara penelitian yang telah dilakukan, jenis penelitian 

yang digunakan, ruang lingkup penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dengan adanya 

penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca 

mengenai kebenaran penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan 

sesuai dengan  metode penelitian yang telah dijelaskan. 

4. Bab IV Pembahasan 

Pada Bab IV diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi latar 

belakang terjadinya Diplomasi Budaya Indonesia di Perancis. Bab ini berisikan 

bagian inti dari pembahasan dikarenakan Bab IV merupakan bab yang paling 

penting dari penelitian karena di dalam bab ini akan benar-benar dijelaskan secara 

mendalam mengenai objek yang diteliti.  Dalam bab ini pula akan dilihat 

kesinambungan antara teori dan konsep-konsep yang dijelaskan pada bab II 
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sehingga dapat diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang sesuai dari rumusan 

masalah yang diangkat pada penelitian terkait.  

5. Bab  V Penutup 

Di dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang 

berkaitan dengan objek/ fenomena yang diteliti. Selain itu pada Bab V penulis 

juga diharuskan untuk menarik kesimpulan yang telah diambil dari hasil 

penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan 

sejak awal penelitian. Pada Bab V peneliti juga harus menyertakan saran yang 

merupakan masukan dari objek yang telah diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


