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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Batik merupakan salah satu ciri khas budaya dari Indonesia yang sangat 

diminati oleh setiap orang dan setiap kalangan usia, dari usia remaja hingga usia 

yang sudah tergolong dewasa juga memiliki minat terhadap batik. Peminat dari 

batik sendiri bukan hanya berasal dari Indonesia akan tetapi telah mendunia 

hingga ke negara- negara berbasis Internasional. Batik Indonesia pertama kali 

dikenal sejak abad ke 6 dan batik sendiri dikenalkan dari India dan Srilanka. 

Batik semakin terkenal sejak adanya pengakuan dari United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau organisasi 

yang diadakan oleh PBB , dengan adanya pengakuan dari UNESCO dan PBB 

tersebut dinyatakan bahwa batik Indonesia merupakan pusaka dunia yang 

memiliki nilai yang sangat berharga. Pengakuan tersebut dimulai dari 2 oktober 

2009 lalu dan semenjak pengakuan tersebut diadakan batik semakin mendunia 

dan masuk ke dunia internasional.1 

Batik sendiri berasal dari dua kata dan berasal dari bahasa jawa yaitu amba 

yang memiliki arti menulis dan titik yang berarti titik, salah satu ahli yang 

menterjemahkan arti dari bahasa-bahasa yaitu G.P Rouffaer berpendapat bahwa 

teknik pembuatan batik berasal dari abad ke 6 dan ke 7 yang pertama kali 

																																																													
1	Learn Sejarah, 2017, Sejarah Batik Indonesia.” Learn Online. Tersedia pada 
https://www.learnsejarah.com/2017/10/sejarah-batik-indonesia-lengkap.html, diakses pada 19 
Febuari 2019 
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diperkenalkan dari India dan Srilanka. Sedangkan pendapat dari J.L.A Brandes 

yang merupakan seorang arkeolog Belanda serta F.A Sujipto yang merupakan 

ahli sejarah yang berasal dari Indonesia memiliki pendapat bahwa tradisi batik 

yang asli yaitu berasal dari Toraja, Flores serta Papua. Wilayah tersebut bukan 

merupakan wilayah yang menganut hinduisme akan tetapi memiliki tradisi yang 

sangat tradisional dalam proses pembuatan batik tersebut.2 

Batik Indonesia semakin mendunia sehingga batik menjadi salah satu 

komoditas yang paling tinggi dalam perindustrian yang dilakukan ekspor ke 

luar negeri. Ekspor batik sendiri dinilai telah meningkat sejak tahun 2015. Pada 

tahun 2017 Kementrian Perindustrian menyatakan bahwa jumlah produksi batik 

serta ekspor batik tersebut telah meningkat sebesar 25,7 persen dimana 

penjualan tersebut mencapai 178 juta USD. Pasar ekspor batik ditujukan kepada 

negara Jepang, Amerika Serikat serta kawasan Eropa.3 

Batik diminati oleh masyarakat dari negara asing karena bagi negara asing 

batik memiliki kesan dan makna yang sangat mendalam. Selain itu misalnya 

Jepang memiliki pakaian tradisional seperti kimono yang memiliki ciri khas 

beragam motif yang sangat unik. Pasar batik Indonesia memasarkan produk ke 

Jepang karena bahan kain batik dapat dijadikan kolaborasi yang sangat baik 

dengan pakaian adat khas Jepang, sehingga pasar ekonomi Indonesia 

menargetkan Jepang sebagai target utama produk batik. Batik sendiri 

																																																													
2	berita dunia hari ini, 2015. “Sejarah Batik Indonesia Yang Mendunia”. Tersedia pada 
https://beritaduniahariini.wordpress.com/2015/01/20/sejarah-batik-indonesia-yang-mendunia/, 
diakses pada 19 Februari 2019	
3	Federikus Bata, 2017. “Ekspor Batik Meningkat 25,7 
persen”.https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/08/ojgxpb319-kemenperin-
ekspor-batik-meningkat-257-persen, diakses pada 19 Februari 2019	
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sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Jepang pada tahun 1710 hingga 

tahun 1794, pada awal mula alasan Jepang menyukai batik Indonesia karena 

munculnya batik bernama batik Hokokai. Batik Hokokai sendiri memiliki 

makna adanya campuran akulturasi lokal Indonesia dengan Jepang, karena di 

dalam batik Hokokai sendiri memiliki motif bunga sakura yang merupakan 

tumbuhan khas Jepang tersebut. 4 

Peluang industri batik atau alasan batik dapat diekspor ke negara- negara 

luar yang akhirnya dapat mendunia yaitu batik merupakan salah satu produk 

yang sangat memiliki potensi untuk dikembangkan karena pada awalnya modal 

yang dikeluarkan untuk melakukan produksi batik ataupun melakukan 

investasi. Selain itu batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang 

memiliki nilai seni yang sangat tinggi yang diproduksi dengan teknologi yang 

sederhana.  

Minat terhadap batik Indonesia di negara luar sebenarnya sudah dimulai 

sejak   tahun 2008, berdasarkan data yang didapatkan dari sumber info 

mengenai asal mula batik mendunia tercatat bahwa batik Indonesia mulai 

mengalami peningkatan pesat dalam ekspor dengan nilai jual sebesar 32 juta 

dollar Amerika Serikat menjadi 300 juta dollar Amerika Serikat pada tahun 

2010. Selain adanya peluang untuk melaksanakan ekspor batik terdapat juga 

beberapa tantangan dalam menjalankan pasar ekspor batik tersebut. Tantangan 

tersebut yakni: kain batik atau bahan baku tekstil yang berasal dari Cina lebih 

																																																													
4	Asia Batik, Tak Hanya di Indonesia, “7 Negara Ini Juga Memiliki Batik”. Tersedia pada 
https://asiabatik.com/7-negara-yang-memiliki-batik/, diakses pada 25 Febuari 2019 
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murah dibandingkan dengan produk tekstil dari dalam negeri sehingga produk 

Cina semakin digemari oleh para perusahaan batik tersebut sehingga membuat 

angka impor semakin tinggi. 

Peluang industri batik atau alasan batik dapat diekspor ke negara- negara 

luar yang akhirnya dapat mendunia yaitu batik merupakan salah satu produk 

yang sangat memiliki potensi untuk dikembangkan karena pada awalnya modal 

yang dikeluarkan untuk melakukan produksi batik ataupun melakukan 

investasi. Selain itu batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang 

memiliki nilai seni yang sangat tinggi yang diproduksi dengan teknologi yang 

sederhana.  

Minat terhadap batik Indonesia di negara luar sebenarnya sudah dimulai 

sejak   tahun 2008, berdasarkan data yang didapatkan dari sumber info 

mengenai asal mula batik mendunia tercatat bahwa batik Indonesia mulai 

mengalami peningkatan pesat dalam ekspor dengan nilai jual sebesar 32 juta 

dollar Amerika Serikat menjadi 300 juta dollar Amerika Serikat pada tahun 

2010. Selain adanya peluang untuk melaksanakan ekspor batik terdapat juga 

beberapa tantangan dalam menjalankan pasar ekspor batik tersebut. Tantangan 

tersebut yakni: kain batik atau bahan baku tekstil yang berasal dari Cina lebih 

murah dibandingkan dengan produk tekstil dari dalam negeri sehingga produk 

Cina semakin digemari oleh para perusahaan batik tersebut sehingga membuat 

angka impor semakin tinggi. 

Selain itu tedapat juga tantangan lainnya dalam menjalankan pasar ekspor 

batik,  tantangan tersebut yaitu perlunya kreativitas atau ide yang kreatif dalam 
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proses pembuatan batik tersebut agar batik di Indonesia dikenal dengan nilai 

kreativitas yang tinggi dan semakin diminati oleh pasar ekonomi di negara lain. 

Selain itu masih adanya masalah dalam penentuan cara produksi batik karena 

batik tulis sendiri memiliki nilai jual yang sangat mahal sehingga banyak 

konsumen yang lebih memilih menggunakan batik sablon yang diproduksi 

dengan cara print, karena biaya yang lebih murah dibandingkan dengan batik 

tulis. Namun menurut para ahli batik, batik jenis print tidak dapat dikategorikan 

sebagai batik asli.  

Diplomasi budaya atau kebudayaan merupakan sebuah usaha sebuah negara 

untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara tersebut melalui sebuah 

dimensi kebudayaan baik secara cakupan mikro seperti faktor pendidikan, ilmu 

pengetahuan, olahraga dan kesenian. Diplomasi kebudayaan memiliki tujuan, 

diantaranya yaitu untuk mempengaruhi pendapat umum dari masyarakat di 

negara lain yang berguna untuk mendukung suatu kebijakan politik luar negeri 

tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam suatu hubungan diplomasi 

kebudayaan antar masyarakat suatu negara dengan masyarakat dengan negara 

lainnya. Sarana diplomasi kebudayaan juga dapat disebut sebagai sarana 

komunikasi dalam media elektronik, maupun media cetak yang dianggap dapat 

menyampaikan suatu isi atau msi politik luar negeri tertentu, termasuk sarana 

diplomatik maupun militer.  

Diplomasi budaya juga disimpulkan sebagai upaya dinamis yang dilakukan 

oleh suatu negara dengan menggunakan konten budaya yang dimiliki oleh 

negara tersebut untuk kepentingan persatuan, pemersatu bangsa dan pengakuan 
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serta penghormatan luar negeri melalui adanya kerjasama dan pertukaran 

budaya. Dengan adanya hal tersebut setiap orang untuk kepentingan bangsa 

berkewajiban untuk melaksanakan diplomasi budaya untuk meningkatkan 

persatuan, kesatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat dengan citra budaya 

Indonesia di masyarakat internasional.  

Hubungan diplomasi yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang telah 

berlangsung lama yaitu pada tahun 1958 hingga sekarang. Umur hubungan 

kedua negara ini bahkan dinilai melebihi umur organisasi Internasional yang 

mengayomi negara-negara di Asia Tenggara yang kita kenal sebagai ASEAN. 

Dengan adanya hubungan diplomasi tersebut menyebabkan hubungan kedua 

negara sangat kompleks. Dalam hubungan diplomatik bilateral Indonesia 

dengan Jepang terus berlanjut hingga terbentuknya Indonesia Jepang Economic 

Partnership Agreement (EPA) yang ditandatangani pada 20 Agustus 2007. 

Kesepakatan Indonesia-Jepang EPA ini diharapkan bisa dapat meningkatkan 

arus perdagangan kedua Negara tersebut dan dapat memfasilitasikan investasi 

Jepang ke Indonesia. Bagi Indonesia, Indonesia-Jepang EPA ini merupakan 

salah satu perjanjian yang sangat bermakna karena merupakan perjanjian 

perdagangan bebas bilateral yang pertama Indonesia dengan Negara lain. 

Dengan adanya beberapa pemikiran atau penjelasan yang telah diutarakan 

di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: 

Diplomasi budaya Indonesia dalam meningkatkan ekspor batik ke Jepang . Hal 

ini dianggap penting oleh peneliti karena batik merupakan salah satu 

penyumbang ekspor yang dinilai tinggi untuk Indonesia, selain itu batik 
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merupakan simbol budaya Indonesia sehingga penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana cara pemerintah Indonesia memperkenalkan budaya 

Indonesia kepada negara lain yang berbasis internasional. Penulis menganggap 

topik ini penting untuk dibahas karena sebelum batik Indonesia diakui oleh 

UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia batik Indonesia pernah di klaim 

oleh Malaysia. 5 

Dari hal tersebut dapat dinilai bahwa geopolitik Indonesia memiliki titik 

kelemahan. Ditemukan beberapa skelemahan dari aspek geopolitik tersebut. 

Aspek pertama yaitu aspek politik. Pengambilan keputusan dan kebijakan 

pemerintah dalam penyelesaian kasus pengklaiman batik yang dilakukan oleh 

Malaysia. Adanya kelemahan politik luar negeri Indonesia dalam menanggapi 

permasalahan tersebut sehingga negara lain terlihat memandang sebelah mata. 

Hal itu membuat penulis menganggap bahwa peran pemerintah penting dalam 

menunjukkan kepada dunia internasional bahwa batik merupakan warisan 

budaya Indonesia 

Aspek kedua yaitu aspek ekonomi, batik merupakan warisan budaya 

Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan perkonomian rakyat Indonesia 

terkait dari faktor produksi dan hasil yang dicapai.	 Batik mempunyai nilai 

ekonomis yang mampu dimanfaatkan oleh Malaysia untuk meningkatkan nilai 

ekonomi negara Malaysia. Selain itu adanya batik yang datang dari Cina yang 

																																																													
5	reamOnline,tersedia pada https://www.dream.co.id/lifestyle/kisah-batik-indonesia-yang-
pernah-diklaim-malaysia-141002c.html, diakses pada 11 februari 2020	
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mampu menyaingi perindustrian batik lokal karena harga yang cenderung lebih 

murah. 

Aspek ketiga yang menurut penulis sangat penting adalah aspek sosial 

budaya. Adanya kelemahan pengetahuan tentang batik oleh masyarakat 

Indonesia dimanfaatkan dengan baik oleh Malaysia untuk melakukan klaim 

batik dari Indonesia. Pada saat itu masyarakat Indonesia dan pemerintah 

Indonesia kurang memberikan apresiasi lebih terhadap batik. Pada saat itu 

pejabat Indonesia maupun masyarakat Indonesia enggan untuk menggunakan 

batik pada acara ataupun pertemuan formal antar negara.  

Dengan adanya permasalahan batik Indonesia yang diklaim oleh Malaysia 

terdapat berbagai pelajaran yang dapat diambil oleh pemerintahan Indonesia. 

Pelajaran yang dapat diambil adalah pemerintah Indonesia seharusnya lebih 

tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kebudayaan 

Indonesia. Perlu diadakan seminar atau edukasi yang lebih kepada masyarakat 

Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat lebih memahami lebih dalam 

mengenai produk lokal dan dapat menghargai warisan budaya Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti menemukan beberapa masalah 

yang peneliti akan bahas lebih dalam di dalam penelitian ini. Peneliti berharap, 

melalui penelitian ini kami dapat menjawab beberapa pertanyaan yang muncul 

serta dapat menemukan solusi yang dianggap tepat untuk menyelesaikan 
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beberapa permasalahan yang ada. Pertanyaan yang akan dibahas di dalam 

penelitian ini yakni:  

1. Faktor apa yang membuat Jepang menjadi salah satu target pasar industri 

batik Indonesia? 

2. Upaya diplomasi budaya apa saja yang telah dilakukan Indonesia dalam 

meningkatkan ekspor batik ke Jepang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan apa yang telah di rumuskan dalam kedua pertanyaan diatas, 

penelitian ini merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam 

memperkenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia ke negara-negara lain 

sehingga batik yang merupakan warisan negara ini dapat dikenal dan diminati 

oleh negara-negara berbasis Internasional tersebut. Selain itu, penelitian ini juga 

bertujuan mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang digunakan oleh pemerintah 

Indonesia untuk meningkatkan ekspor Jepang sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian negara dan mengantarkan batik sebagai produk pasar ekonomi 

yang sangat terkenal. Dari sini saya juga ingin mengetahui bagaimana peranan 

budaya Indonesia di mata negara-negara lain terutama negara Jepang, dan sejauh 

manakah peranan budaya Indonesia ini dikenal di negara-negara lain.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaatnya. Saya 

berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca 

khususnya mahasiswa/i UPH. Manfaat yang dapat diterima pembaca khususnya 
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di kalangan mahasiswa/i UPH adalah memperkaya pengetahuan mereka dalam 

informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan khususnya di 

kategori budaya terhadap perkembangan ekonomi dan perkembangan ekspor 

yang lebih baik lagi, selain itu dari penelitian ini dibuat dengan harapan para 

pembaca dapat mengetahui peran apa sajakah yang telah dilakukan oleh negara 

Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia serta usaha apa sajakah 

yang perlu di kembangkan agar perekonomian Indonesia semakin meningkat 

dan bagaimana caranya agar nilai ekspor Indonesia lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat impor yang dilakukan oleh Indonesia . selain itu juga penelitian 

ini bertujuan untuk menemukan strategi apa saja yang dapat digunakan oleh 

Indonesia untuk terus mengembangkan ekspor batik Indonesia ke negara-

negara lain terutama Jepang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama 

dari penelitian ini terdiri dari beberapa pembahasan yaitu: latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan dari penelitian. 

Bab kedua dari penelitian ini berisikan informasi berdasarkan pada fokus-fokus 

dari penelitian sebelumnya yang berada di dalam bidang yang sama, terdapat 

juga teori yang penulis gunakan dalam penelitian yang kemudian menjadi 

kerangka berpikir dari peneliti. Pada bab ketiga dari penelitian ini, peneliti 

menjelaskan bentuk atau metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk 

menyelesaikan penelitian ini, di dalam bab 3 ini selain terdapat metode 
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pengumpulan data, terdapat juga teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data yang digunakan oleh peneliti.  

Bab keempat pada penelitian ini berisikan informasi dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti, beserta dengan pembahasan yang diperoleh 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan apa kaitannya dengan teori 

yang akan digunakan oleh penulis yaitu teori liberal. Di dalamnya terdapat 

informasi mengenai alasan Jepang menjadi salah satu negara sebagai target 

pasar ekspor batik, lalu peneliti akan menjelaskan upaya diplomasi budaya apa 

sajakah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

ekspor batik Indonesia khususnya ke Jepang.  

Pada bab terakhir yaitu bab lima berisikan kesimpulan mengenai penelitian 

yang memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam 

rumusan masalah dalam penelitian sehingga dapat menjadi acuan penelitian 

berikutnya.  

  

 

 

 

 

 

 

 


