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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan 

kebudayaan. Salah satu bukti kekayaan ini dapat dilihat dari 

banyaknya suku bangsa dan budaya yang tersebar dari Sabang 
hingga Merauke. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 500 suku 

bangsa dan budaya (Ajawaila, 2003). Kekayaan atas 

keberagaman kebudayan ini membuat Indonesia memiliki 

potensi yang besar untuk mengembangkan pariwisatanya ke 
luar negeri (Kementrian Pariwisata, 2015). 

Pengembangan pariwisata harus dilakukan karena hal 
ini merupakan salah satu kepentingan nasional Indonesia 

(Indriasih, 2016). Hal ini menjadi salah satu kepentingan 

nasional karena pariwisata dinilai sangat penting bagi 
pembangunan Indonesia. Pariwisata dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang memiliki pertumbuhan yang positif. 

Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian 

Pariwisata tahun 2015, kondisi kepariwisataan nasional pada 
tahun 2015 secara makro menunjukkan perkembangan dan 

kontribusi yang meningkat dan signifikan terhadap Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 4,23% atau senilai Rp. 
461,36 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan 

mencapai US$ 11,9 milyar, dan tenaga kerja pariwisata 

sebanyak 12,16 juta orang. Pada kondisi mikro, jumlah 
wisatawan mancanegara sebanyak 10,4 juta dan wisatawan 

nusantara sebanyak 255,20 juta perjalanan (Syakdiah, 2017). 

Namun, kondisi pariwisata Indonesia saat ini masih memiliki 

kekurangan baik dalam hal daya saing, pemasaran, dan lainnya. 
Sehingga masih diperlukan upaya pemerintah untuk 

mengembangkan sektor pariwisata agar sektor ini dapat 

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perekonomian 
Indonesia (Tempo, 2019). 
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Pentingnya sektor pariwisata ini membuat pemerintah 

terkhusus dalam masa pemerintahan Joko Widodo fokus untuk 
mengembangkannya. Hal ini terlihat jelas dari adanya target 

pemerintahan Joko Widodo dalam sektor pariwisata di tahun 

2019 untuk dapat menyentuh angka 20 juta turis asing dengan 
pertukaran valuta asing sebanyak Rp240 triliun atau $17,2 

miliar, mempekerjakan 13 juta orang di industri pariwisata, 

serta meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 8% (BKKBN, 2018). 
Target pariwisata terhadap PDB dapat dicapai apabila 

semua daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata 

juga turut serta membangun pariwisatanya. Salah satunya 
daerah di Indonesia yang memiliki jumlah wisatawan yang 

cukup tinggi adalah Yogyakarta. Pada tahun 2016, jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 355.315, dimana 

dari jumlah tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 15,18% 
dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk wisatawan 

dalam negeri berjumlah 4.194.261 dengan pertumbuhan sebesar 

9.98% dari tahun sebelumnya (Dinas Pariwisata DIY, 2017). 
Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Bali, 

Pariwisata Yogyakarta ternyata masih kalah saing dengan Bali 

dikarenakan Yogyakarta belum mampu membuat wisatawan 
mancanegara untuk datang kembali setelah kunjungan pertama. 

Hal ini sesuai dengan survei pada tahun 2017 yang dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

yang menemukan 80% wisatawan mancanegara hanya berstatus 
first timer atau baru pertama kali datang ke Yogyakarta.   

Sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan Yogyakarta untuk 

mengenalkan kembali pariwisata Yogyakarta sehingga 
membuat wisatawan mancanegara ingin kembali mengunjungi 

Yogyakarta setelah melakukan kunjungan pertamanya. Hal ini 

penting agar dapat membuat jumlah wisatawan mancanegara 
terus meningkat dan memiliki nilai keberlanjutan yang baik 
(Poerwanto, 2018). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mewujudkan kepentingan nasional Indonesia bidang pariwisata 
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yakni dengan memanfaatkan unsur keberagaman budaya yang 

Indonesia miliki. Nilai kebudayaan itu bisa ditunjukkan melalui 
kegiatan pariwisata yang sering disebut sebagai wisata budaya 

(UNWTO, 2017). Wisata kebudayaan dapat dijadikan sebagai 

sebuah instrumen dari diplomasi kebudayaan, sehingga dengan 
melalui media budaya diharapkan lebih responsif dalam 

membangun hubungan maupun interaksi dengan pihak lain 

(ditwdb, 2019). Diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai 

usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan 
nasionalnya melalui dimensi kebudayaan. Diplomasi 

kebudayaan merupakan bagian dari Soft Power Diplomacy 

dengan mengandalkan kekuatan kerjasama yang baik yang 
menyangkut dengan kesejahteraan negara, sebagai lawan kata 

dari hard power yang mendasarkan pada kekuatan militer. 

Proses diplomasi kebudayaan, tidak hanya melibatkan para 

diplomat sebagai perwakilan pemerintah, tetapi juga berbagai 

lapisan masyarakat (Warsito & Kartikasari, 2007).  

Munculnya pengaruh yang besar dari aktor non-

pemerintah dalam ikut serta mempromosikan dan mewujudkan 

kepentingan nasional dalam hal ini bidang pariwisata 
disebabkan karena adanya perubahan pola hubungan 

internasional kearah yang tidak hanya state centris namun telah 

melahirkan aktor-aktor lain diluar pemerintah. Kaum liberal 
percaya bahwa individu, kelompok, dan organisasi dalam 

masyarakat memainkan peran penting dalam kebijakan luar 

negeri. Hal ini terjadi salah satunya atas alasan meningkatnya 

peranan aktor-aktor non-pemerintah dalam tata hubungan antar 
negara, bahkan pengaruhnya dapat lebih besar dibandingkan 

sebuah negara. Sehingga tercipta definisi terbaru tentang 

hubungan internasional yang mengindikasikan tentang 
perluasan aktor hubungan internasional. Aktor menunjuk pada 

pelaku dalam interaksi internasional. Aktor hubungan 

internasional dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama 

adalah aktor negara dan yang kedua menyangkut aktor-aktor 
bukan negara atau disebut aktor non-pemerintah. Aktor non-

negara seperti perusahaan multi nasional, organisasi pemerintah 
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internasional, organisasi non-pemerintah internasional, 

kejahatan transnasional yang terorganisir, dan jaringan teroris 
internasional, serta aktor non-pemerintah lainnya (Jackson & 
Sorensen, 2013).  

Saat ini dunia hubungan internasional juga turut 

berkembang akibat adanya globalisasi bidang pengembangan 

teknologi informasi. Globalisasi bidang teknologi informasi 

dan komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam 
politik internasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Kenichi 

Ohmae (dalam Alam, 2016) yang menyebutkan bahwa 

informasi sebagai penggerak globalisasi dan mendorong 
keterlibatan publik secara global dalam hubungan internasional. 

Adanya globalisasi bidang pengembangan teknologi 
informasi saat ini telah menciptakan pengaruh yang signifikan 

dalam hubungan internasional. Pengaruh tersebut salah satunya 

adalah perubahan praktek diplomasi tradisional yang 

berkembang dan menumbuhkan pola-pola baru dalam bentuk 
diplomasi modern (Alam, 2016). Pengaruh lain dari 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

hubungan internasional yakni: Pertama, mengenalkan budaya 
suatu negara ke negara lain dengan lebih efisien. Masyarakat 

global saat ini tertarik untuk mempelajari Budaya Korea lebih 

mendalam karena adanya proses penyebaran informasi dan 
pembangunan citra positif terkait Budaya Korea secara luas dan 

menyebar keseluruh penjuru dunia melalaui media elektronik, 

seperti televisi dan internet (Djelantik, et all, 2015). Kedua, 

menyebarluaskan gerakan politik. Terjadinya peristiwa revolusi 
Arab Spring berupa proses demokratisasi di Timur Tengah 

sangat dipengaruhi oleh warga negara yang aktif menginisiasi 

gerakan politik serta didukung dengan pengembangan media 
sosial yang memungkinkan penyebaran wacana tentang 

revolusi secara luas di kawasan Timur Tengah (Umar, et all, 
2014). 

Di Indonesia banyak sekali aktor non-pemerintah 

seperti lembaga kebudayaan, kelompok masyarakat atapun 
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pada level individu yang memiliki pengaruh yang besar dalam 

mempromosikan kebudayaan Indonesia melalui kegiatan 
diplomasi kebudayan. Salah satunya adalah Keraton 

Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi 

kesultanan di Yogyakarta yang berfungsi sebagai tempat tinggal 
sultan beserta keluarga sultan. Secara resmi pada tahun 1950 

saat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara de yure 

terbentuk, keraton mulai dipisahkan dari Pemerintahan Daerah 

Istimewa dan mengalami depolitisasi atau penghilangan 
kegiatan politik, sehingga fungsi keraton hanya menjadi sebuah 

Lembaga Pemangku Adat Jawa dan tidak lagi menjadi bagian 

dalam stuktur pemerintah provinsi. Fungsi Keraton Yogyakarta 
berubah menjadi pelindung dan penjaga identitas Budaya Jawa 

terkhusus gaya Yogyakarta. Keraton Yogyakarta saat ini juga 

merupakan sebuah objek wisata berupa musium karena 

menyimpan berbagai koleksi kebudayaan milik kesultanan, 
termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika 
pusaka keraton, dan gamelan (Keraton Yogyakarta, n.d.).  

Selain sebagai objek wisata, saat ini Keraton 

Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan 

baik di dalam dan luar negeri. Keraton Yogyakarta turut 
mengirimkan perwakilan resminya ke luar negeri dalam rangka 

mengenalkan dan mempromosikan budaya jawa di luar negeri. 

Bentuknya berupa penampilan seni tari, musik, wayang dan 

kesenian lainnya dalam acara-acara yang memiliki lingkup 
internasional (Keraton Yogyakarta, 2018). Selain itu, Keraton 

Yogyakarta juga mendokumentasikan segala kegiatan budaya 

baik di dalam dan luar negeri untuk keperluan siar budaya yang 
ditujukan untuk masyarakat dalam dan luar negeri. Kegiatan 

siar budaya yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta 

memanfaatkan internet sehingga informasi dari kebudayan 
Yogyakarta dapat lebih dijangkau oleh masyarakat dalam dan 

luar negeri. (Keraton Yogyakarta, n.d.).  Kegiatan mengenalkan 

dan mempromosikan kebudayaan Keraton Yogyakarta ke 

dalam dan luar negeri sangat berperan penting dalam 
mengembangkan dan melestarikan budaya di Yogyakarta. 
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Kontribusi tersebut membuat Keraton Yogyakarta memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam dalam membantu 
mewujudkan kepentingan nasional dengan upaya 
mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke luar negeri.  

Adanya perluasan aktor serta pengaruh globalisasi 

bidang teknologi informasi membuat aktor non-negara seperti 

Keraton Yogyakarta memiliki pengaruh yang besar untuk 

membuat wisatawan mancanegara untuk datang dan berwisata 
ke Yogykarta melalui media diplomasi modern seperti  
diplomasi kebudayaan.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis mengajukan rumusan masalah tentang “Apa 
upaya yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta dalam 
mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke luar negeri?” 

C. Kerangka Teoritik 
Dalam perkembangan ilmu hubungan internasional 

saat ini, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam 

hubungan internasional, namun terdapat aktor-aktor non-negara 
yang berpeluang untuk turut serta dalam menjalankan 

kepentingan nasional melalui diplomasi. Selain itu, adanya 

globalisasi bidang teknologi informasi membuat aktor non-
negara dapat berperan lebih dalam membantu pemerintah dalam 

mewujudkan kepentingan nasional terkhusus bidang pariwisata. 

Sehingga dari itu, dalam tulisan ini penulis berusaha 

menjelaskan bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh Keraton 
Yogyakarta dalam mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke 

luar negeri. Penelitian ini akan merujuk pada konsep diplomasi 
modern yakni diplomasi kebudayaan. 
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1. Konsep Diplomasi Kebudayaan 

Diplomasi kebudayaan adalah usaha suatu negara 

dalam memperjuangkan sekaligus mencapai kepentingan 
nasional suatu negara dalam memahami; menginformasikan; 

dan mempengaruhi melalui dimensi kebudayaan, termasuk di 

dalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideologi; 

teknologi; politik; ekonomi; militer; sosial; kesenian; dan lain-
lain dalam masyarakat internasional. Dalam pelaksanaan 

diplomasi kebudayaan, diperlukan adanya aktor atau para 

pelaku, yaitu pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, 
individual maupun kolektif atau setiap warga negara. Oleh 

karena itu, pola hubungan diplomasi kebudayaan antarbangsa 

bisa terjadi antara pemerintah-pemerintah; pemerintah-swasta; 
swasta-swasta; pribadi-pribadi; pemerintah-pribadi; dan 

seterusnya (Warsito & Kartikasari, 2007). 

Diplomasi kebudayaan juga dapat dilakukan oleh aktor 

publik sebagai suatu upaya untuk membuat pelaksanaan 

kepentingan nasional menjadi lebih efektif melalui penyebaran 
informasi atau mempengaruhi pendapat umum yang dilakukan 

dengan memanfaatkan sarana budaya dan komunikasi. Dari 

segi komunikasi, konsep diplomasi kebudayaan dapat 
dikemukakan dalam beberapa bentuk, yaitu (Warsito & 

Kartikasari, 2007): 
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Sumber: Warsito & Kartikasari, 2007 

Gambar 1.1 Bentuk Diplomasi Kebudayaan 

 

1. Eksibisi, atau pameran dapat dilakukan untuk 

menampilkan konsep-konsep atau karya kesenian; ilmu 
pengetahuan; teknologi maupun nilai-nilai sosial atau 

ideologi dari suatu bangsa kepada bangsa lain. Eksibisi ini 

merupakan bentuk diplomasi kebudayaan paling 
konvensional mengingat gaya diplomasi modern adalah 

diplomasi secara terbuka, artinya bahwa diplomasi 

modern adalah diplomasi secara terbuka, artinya bahwa 
diplomasi modern secara konvensional menganut dasar 

yang eksbisionistik dan transparan. Eksibisionistik artinya 

bahwa setiap bangsa dianggap mempunyai keinginan, 

bahkan nyaris merupakan keharusan untuk selalu pamer 
tentang ‘keunggulan-keunggulan’ tertentu yang 

dimilikinya, sehingga pada gilirannya citra bangsa yang 

bersangkutan dapat memperoleh kehormatan yang lebih 
tinggi. Sedangkan transparan, karena kemajuan teknologi 

informasi mengakibatkan setiap fenomena yang terjadi di 

dalam suatu negara tertentu dapat saja diketahui oleh 
negara lain; 

2. Propaganda, merupakan penyebaran informasi baik 

mengenai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun 

nilai-nilai sosial ideologis suatu bangsa kepada bangsa 
lain. Hanya saja disampaikan secara tidak langsung dan 
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secara awam berkonotasi negatif, bahkan juga sering 

dianggap subversif; 
3. Kompetisi, dalam pengertian paling umum kompetisi 

berarti pertandingan atau persaingan. Dalam konteks ini 

pertandingan adalah dalam arti positif misalnya, olahraga; 
kontes kecantikan; ataupun kompetisi ilmu pengetahuan 

dan lain sebagainya; 

4. Penetrasi, artinya perembesan. Sebagai salah satu bentuk 

diplomasi, penetrasi dapat dilakukan melalui bidang-
bidang perdagangan; ideologi; dan militer; 

5. Negosiasi, yang dimaksud bukanlah sekedar apa yang 

dirundingkan, melainkan juga cara-cara pelaksanaan 
negosiasi. Dalam percaturan politik internasional, 

masalah ‘tempat’ di mana suatu negosiasi dilaksanakan, 

amat penting untuk dibahas sebelum negosiasi itu sendiri 

tersebut dilaksanakan; 
6. Pertukaran ahli, diplomasi kebudayaan dalam bentuk 

pertukaran ahli ini memang merupakan salah satu jenis 

hasil dari negosiasi. Pertukaran ahli mencakup masalah 
kerjasama pertukaran kebudayaan secara luas, yakni dari 

kerjasama pertukaran beasiswa antar negara, sampai 

dengan pertukaran ahli dalam arti pada bidang tertentu. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis akan 
menggunakan bentuk eksibisi dan propaganda sebagai acuan 

dalam menelaah diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh 

Keraton Yogyakarta. Eksibisi yang dilakukan oleh Keraton 

Yogyakarta berupa pengiriman para ahli budaya ke luar negeri 
untuk memperkuat kehadiran budaya jawa di luar negeri. 

Bentuknya berupa penampilan seni musik, tari, wayang, serta 

kesenian lainnya yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. 
Upaya pengiriman para ahli budaya ini merupakan salah satu 

bentuk upaya Keraton dalam mempromosikan pariwisata 

Yogyakarta ke luar negeri sehingga dapat melakukan 

komunikasi secara langsung kepada masyarakat internasional. 
Hal ini tentunya dapat mempengaruhi wisatawan mancanegara 

untuk datang dan berwisata ke Yogyakarta. Sedangkan, bentuk 
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diplomasi berupa propaganda tercermin dari kegiatan siar 

budaya dengan media digital dalam mempromosikan keunikan 
dan keindahan budaya yang dimiliki Yogyakarta kepada 

masyarakat luas. Upaya ini tergolong pada bentuk komunikasi 

secara tidak langsung kepada masyarakat internasional. Melalui 
perantara media digital, informasi tentang keindahan budaya 

yang dimiliki oleh Yogyakarta dapat mempengaruhi 

masyarakat dalam dan luar negeri untuk berlibur, belajar 

budaya, dan juga mengkonsumsi produk dan jasa dari 
kebudayaan yang ada di Yogyakarta. 

D. Hipotesis 
Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, 

serta kerangka teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
ditarik hipotesis;  

1. Keraton Yogyakarta mengirimkan tim ahli dalam bidang 

kesenian untuk menampilkan budaya ke luar negeri dalam 

rangka mengenalkan serta mempromosikan budaya jawa 
berupa kesenian musik, tari, wayang, dan kesenian lainnya 

kepada masyarakat internasional secara langsung.  

2. Keraton Yogyakarta melaksanakan kegiatan siar budaya 
sebagai bentuk propaganda ke dalam dan luar negeri 

dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 

sehingga dapat memberikan informasi mengenai kesenian 
dan kebudayaan Yogyakarta kepada masyarakat 
internasional secara tidak langsung. 

E.  Tujuan Penulisan  
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pariwisata sebagai salah satu kepentingan 

nasional Indonesia yang perlu dikembangkan. 

2.  Menganalisa upaya yang dilakukan oleh Keraton 
Yogyakarta dalam mempromosikan pariwisata 

Yogyakarta sehingga memiliki kontribusi dalam 

pengembangan pariwisata Indonesia. 
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3. Syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) Ilmu 

hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

F.  Metode Penelitian 

Dalam mengkaji tentang upaya di Keraton Yogyakarta 

dalam mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke luar negeri, 

penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Bentuk 
metodenya berupa wawancara kepada pengurus Keraton 

Yogyakarta, peneliti memilih metode ini untuk mendapatkan 

data primer guna untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis data hasil penelitian tersebut. Bentuk metode 

kedua yang digunakan adalah dengan melakukan kajian studi 

pustaka atau library research, peneliti menggunakan metode 
pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang 

berhubungan dengan isu yang terkait, sumber data sekunder 

yang menjadi objek kajian adalah buku, dokumen, laporan 

artikel, jurnal, internet, surat kabar, majalah, serta diskusi 
lainnya.   

G.  Jangkauan Penelitian 
Sebagai upaya agar penelitian dan penulisan skripsi ini 

tidak meluas dan menjadikan pemaknaan akhir menjadi rancu 

dan tidak jelas, maka penulis akan membatasi jangkauan 
penulisan topik upaya Keraton Yogyakarta dalam 

mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke luar negeri pada 

tahun 2015 hingga 2019. Jangkauan penelitian berupa waktu ini 

penulis tetapkan agar pembahasan pada penelitian ini hanya 
fokus pada upaya Keraton Yogyakarta dalam mempromosikan 

kebudayaan Yogyakarta ke luar negeri, selain itu pada rentan 

waktu tersebut terdapat upaya yang telah memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi. Namun, penulis akan tetap 

menyinggung data-data dan fakta-fakta di luar jangkauan 
penelitian jika diperlukan dalam mendukung penelitian ini. 
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H.  Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan usulan penelitian ini dibagi dalam 
lima bab dengan lingkup pembahasan sebagai berikut:  

BAB I  Merupakan pendahuluan yang berisi latar 
belakang masalah yang diteliti, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, 

hipotesis, jangkauan penelitian dan metode 
penelitian.   

BAB II  Merupakan pembahasan terkait upaya 

pemerintah dalam mengembangkan pariwisata 
Indonesia. 

BAB III  Merupakan pembahasan terkait Keraton 
Yogyakarta sebagai aktor dalam hubungan 

internasional yang memiliki pengaruh dalam 

mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke 
luar negeri.  

BAB IV  Merupakan pembahasan terkait upaya apa yang 

dilakukan oleh Keraton Yogyakarta dalam 
mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke 
luar negeri. 

BAB V  Merupakan kesimpulan hasil penelitian 
terutama dari pembahasan. 
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