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BAB III 

KERATON YOGYAKARTA SEBAGAI AKTOR 

DIPLOMASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL 

 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bahwa 
globalisasi telah mempengaruhi kajian dalam hubungan 
internasional. Akibat adanya pengaruh dari globalisasi, terjadi 
perubahan era tradisional menjadi kontemporer yang tentu telah 
mengubah karakteristik hubungan internasional itu sendiri. 
Salah satu perubahannya yakni globalisasi membuat aktor 

dalam hubungan Internasional menjadi beragam. Kemudian 
penulis akan menganalisa keberadaan Keraton Yogyakarta 
yang merupakan salah satu aktor diplomasi baru yang memiliki 
pengaruh dalam hubungan internasional. 

A.  Pengaruh Globalisasi Terhadap Peran Aktor Non-

Pemerintah 

1. Munculnya Aktor-Aktor Baru dalam Hubungan 
Internasional 
 Kondisi politik dunia seperti berakhirnya perang dingin 

membuat perubahan signifikan dalam hubungan internasional. 
Dampak dari berakhirnya perang tersebut menciptakan era baru 

yang disebut sebagai era kontemporer, yaitu era yang 
memfokuskan pada berbagai hal yang berkembang hingga saat 
ini. Era ini sangat identik dengan pengaplikasian ilmu dan 
teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia yang 
sangat berkembang pesat. Namun, hal yang paling utama 
memicu terciptanya era kontemporer ini karena adanya 
pengaruh dari globalisasi modern.  

Secara umum globaliasi modern dapat digambarkan 
sebagai situasi ketika ruang dan waktu terasa semakin 

menyempit. Fenomena ini dapat dirasakan dari adanya 
peningkatan interaksi antar masyarakat dunia, yaitu ketika 
masyarakat di berbagai belahan dunia saling terhubung satu 
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sama lain seakan tak terhambat oleh batasan jarak dan waktu. 

Peningkatan interaksi ini lah yang kemudian memberikan 
kontribusi atas terciptanya situasi saling ketergantungan antar 
bangsa (Nurika, 2017). 

Pengaruh Globalisasi dalam hubungan internasional telah 
merubah era tradisional menjadi kontemporer. Perubahan ini 
tentu mengubah definisi hubungan internasional menjadi lebih 
luas. Menurut Perwita dan Yani dalam (Margono, 2015), 
hubungan internasional saat ini adalah sebuah studi tentang 

interaksi negara-negara berdaulat di dunia, dan juga terkait studi 
tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai 
pengaruh tentang kehidupan negara-bangsa. Aktor non-negara 
tersebut antara lain perusahaan multinasional, organisasi 
pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah 
internasional, jaringan teroris internasional, dan aktor non-
pemerintah lainnya yang memiliki pengaruh dalam politik 
dunia. 

Definisi terbaru tentang hubungan internasional 

menciptakan perluasan aktor dalam hubungan internasional. 
Aktor menunjuk pada pelaku dalam interaksi internasional. 
Aktor hubungan internasional dikelompokkan menjadi dua 
bagian yakni aktor negara dan non-negara. 

Aktor negara merujuk pada pelaku dalam interaksi 
hubungan internasional seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, 
dan Thailand. Aktor tersebut merupakan negara berdaulat yang 
dibangun oleh kesadaran kebangsaan. Oleh karena itu, aktor ini 
disebut juga negara-bangsa (nation state). Aktor negara ini 

berbeda-beda sistem politiknya. Pada umumnya mereka 
mengarah kepada negara demokratis, dimana politik 
pemerintahnya merupakan representasi dari keinginan 
rakyatnya. Akan tetapi, banyak juga negara yang dikuasai oleh 
elit pemerintah dan pengusaha, sehingga seolah lepas dari 
gambaran politik warganya. Sistem politik dalam negeri ini 
berpengaruh kuat terhadap karakteristik hubungan 
internasional. 
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Aktor non-pemerintah dalam hubungan internasional 

bukanlah sebuah negara melainkan perusahaan, kelompok, 
maupun hingga pada level individu yang memiliki pengaruh 
yang besar dalam politik dunia internasional. Adapun aktor 
non-negara tersebut antara lain yakni: 

 

 

a. Multinational Corporations (MNCs) 

MNCs adalah perusahaan multinasional yang bergerak 
hampir di seluruh negara di dunia. Misalnya perusahaan Cola 
Cola. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Amerika Serikat. 
Kantor cabang, pabrik, dan jaringan pemasarannya berada di 
berbagai negara. Setiap botol Coca Cola yang dikonsumsi akan 
memberikan sekian persen uang yang disetor ke Amerika 

Serikat.  Sehingga akan berdampak pada perekonomian 
Amerika Serikat. Keuntungan ekonomi ini dapat dipergunakan 
untuk membiayai pengembangan peralatan militer yang dapat 
digunakan untuk mengancam negara atau non-negara yang 
mengganggu pertahanan dan keamanan Amerika Serikat. 
Keuntungan ekonomi yang diberikan oleh perusahaan Cola-
Cola tentu akan mempengaruhi perilaku politik Amerika 
Serikat, sehingga kebijakan-kebjiakan luar negerinya akan 

melindungi eksistensi dari perusahaan-perusahaan 
multinasional seperti Cola-Cola ini.  

b. Organisasi nonpemerintah internasional (International 
Nongovermental Organizations / INGOs)  

INGOs adalah organisasi non-profit berskala 
internasional yang biasanya memperjuangkan nilai-nilai 
kemanusiaan dan lingkungan hidup. Tranparancy International 
misalnya memperjuangkan aspirasi antikorupsi sehingga 
tercipta keadilan di seluruh negara. Palang Merah Internasional 
bergerak di berbagai negara untuk menolong korban perang, 
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bencana alam, dan penyakit endemic yang sedang melanda satu 

atau lebih negara. Greenpeace memperjuangkan kelestarian 
lingkungan hidup sehingga bumi menjadi tempat yang nyaman 
bagi seluruh penghuninya. Keberadaan INGOs tentu dapat 
memiliki pengaruh dalam politik internasional karena 
organisasi ini akan melakukan kampanye, diplomasi maupun 
upaya lain agar pemerintah dalam negara maupun yang 
melibatkan banyak negara untuk memfokuskan kebijakan 

mereka pada nilai-nilai kemanusiaan.  

c. Transnational Organized Crime (TOC)  

TOC adalah kejahatan internasional terorganisir yang 

juga merupakan aktor dalam hubungan internasional karena 
pengaruhnya yang signifikan terhadap interaksi antar negara. 
Kerjasama antar negara digalang untuk mengatasi peredaran 
narkotika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan senjata 
gelap. Sebagai contoh Yakuza. Yakuza merupakan kejahatan 
terorganisasi yang berasal dari Jepang, dimana kejahatan ini 
telah membuka jaringannya di Amerika Serikat dan negara lain, 

bukan hanya untuk peredaran narkotika, tetapi juga uang palsu 
dan perdagangan manusia. Belakangan ini dunia dikejutkan 
dengan apa yang disebut oleh Amerika Serikat sebagai teroris 
internasional. Al kaidah adalah salah satu aktor yang 
fenomenal. Aktor baru dalam hubungan internasional ini 
mampu membuat kekacauan di Amerika Serikat ketika markas 
pasar bebasnya (WTC) dan maskas militernya (Pentagon) 
dihancurkan bom pesawat terbang. Akibatnya, Amerika Serikat 

melakukan penyerangan terhadap Irak dan Afganistan yang 
dianggap sebagai sarang teroris internasional. Tindakan 
kejahatan berskala internasional ini tentu sangat mempengaruhi 
politik internasional karena setiap negara akan membuat 
kebijakan dalam dan luar negerinya untuk melindungi 
keamanan dan pertahanan negaranya masing-masing 
(Margono, 2015). 

d. Masyarakat Sipil  
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Bahkan pada level masyarakat sipil dapat memiliki 

peran yang penting dalam perubahan politik internasional 
seperti dapat menyebarkan gerakan politik yang meluas ke 
negara lain sehingga menjadi isu internasional. Salah satu peran 
tersebut adalah menyebarluaskan gerakan politik, dimana 
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). 

Munculnya pengaruh yang besar dari aktor non-
pemerintah dalam mempengaruhi politik internasional 
disebabkan karena adanya perubahan pola hubungan 
internasional kearah yang tidak hanya state centris namun telah 
melahirkan aktor-aktor lain di luar pemerintah. Hal ini 
didukung dengan pendapat kaum liberal yang percaya bahwa 

individu, kelompok, dan organisasi dalam masyarakat 
memainkan peran peran penting dalam mempengaruhi 
kebijakan luar negeri suatu negara. 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. (Jackson & Sorensen, 
2013).  

2. Kemunculan Aktor Baru Mempengaruhi Perkembangan 
Diplomasi 

Sebagai dampak dari globalisasi, muncul aktor-aktor 
baru beserta isu-isu yang berkembang karena adanya perubahan 
kondisi politik dalam hubungan internasional. Perubahan ini 
secara otomatis juga berdampak pada perkembangan diplomasi 
di era kontemporer. Sebagai respon atas munculnya aktor-aktor 
baru dalam isu-isu internasional, praktek diplomasi mengalami 
perluasan dari sisi aktivitas diplomasi yang sekarang menjadi 

lebih fleksibel karena dapat dilakukan oleh siapa pun, dimana 
pun, dan dalam bentuk apapun. Multi-track diplomacy adalah 
wujud dari perkembangan diplomasi dari sisi ini. Sedangkan 
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untuk respon atas isu-isu yang berkembang, praktek diplomasi 

kini dilakukan dengan cara-cara yang lebih bervariatif 
dibandingkan sebelumnya. Isu-isu seperti perdagangan, 
keuangan, migrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan, menjadi 
isu-isu yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan 
menggunakan hard power (Nurika, 2017).  

Selain itu, globalisasi juga membuat diplomasi dan 
kebudayaan menjadi dua bidang yang saling bergantung dan 
terjalin secara erat. Kebudayaan merupakan dasar atau landasan 

maupun sebuah alat, tujuan dari kegiatan-kegiatan diplomasi. 
Joseph Nye menyatakan bahwa supremasi, baik militer maupun 
ekonomi saja tidaklah cukup untuk menjamin keberlangsungan 
negara dalam perpolitikan dunia di era kontemporer saat ini. 
Sehingga dibutuhkan diplomasi baru seperti diplomasi budaya 
sebagai sebuah instrumen untuk mendukung keberlangsungan 
negara dalam menjalankan kepentingan nasionalnya. Diplomasi 
budaya menggunakan hasil-hasil kebudayaan sebagai 

manifestasi utamanya, misalnya, melalui promosi kebudayaan 
yang dimiliki oleh suatu negara, melalui mode pertukaran 
edukasi, seni dan budaya popular seperti literatur, musik, dan 
film (Ha, 2016). 

Perluasan aktor dalam praktek diplomasi kemudian 
mendorong munculnya kreativitas dalam praktek diplomasi.  
Salah satu bentuk kreativitas praktek diplomasi yang saat ini 
banyak digunakan oleh negara-negara adalah dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

seperti surat elektronik, media sosial, dan sebagainya. 
Perkembangan teknologi tersebut dapat mempengaruhi 
penyebaran akses informasi yang lebih luas dan cepat. Hal ini 
membuat praktek diplomasi dengan perantara media akan 
membuat kinerja diplomasi menjadi lebih efektif. Bentuk 
kreativitas lainnya dalam praktek diplomasi dapat ditemukan 
dari beragamnya konsep diplomasi yang berkembang. 

Beberapa diantaranya adalah diplomasi panda, yaitu diplomasi 
yang dilakukan Cina ke Amerika Serikat dengan memberikan 
panda; diplomasi pingpong, yaitu diplomasi yang dilakukan 
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dengan cara mempertukarkan pemain tenis dari kedua negara; 

diplomasi publik, yaitu diplomasi yang dilakukan dengan cara 
mempengaruhi masyarakat dari negara yang menjadi sasaran 
diplomasi dengan memanfaatkan budaya, pariwisata, kuliner, 
dan sebagainya; diplomasi dollar, yaitu diplomasi yang 
dilakukan dengan cara memberikan bantuan; serta masih 
banyak lagi bentuk-bentuk diplomasi yang dapat dikembangkan 
di era kontemporer ini (Nurika, 2017).  

Perkembangan diplomasi ini mengindikasikan bahwa 

praktek diplomasi saat ini tidak lagi identik dengan pertemuan 
atau perundingan yang dilakukan antar negara saja namun 
sudah berkembang baik dari segi aktor yang melaksanakannya 
menjadi lebih luas, lokasi atau tempat berlangsungnya 
diplomasi dan juga bentuk atau kreativitas dari diplomasi itu 
sendiri  

B. Keraton Yogyakarta Sebagai Aktor Diplomasi  

1. Keraton Yogyakarta Sebagai Lembaga Pemangku 
Adat Jawa 

Keberadaan Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan 
dari keberadaan Kasultanan Yogyakarta. Keraton Yogyakarta 

atau Keraton Nyayogyakarta Hadiningrat merupakan istana 
resmi kesultanan di Yogyakarta yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal sultan beserta keluarga sultan yang masih menjalankan 
tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton Yogyakarta 
dibangun pada 9 Oktober 1755 oleh Sultan Hamengku Bowono 
I. Proses pembangunan Keraton Yogyakarta memakan waktu 
hampir satu tahun. 

Secara resmi pada tahun 1950, Keraton Yogyakarta 
mulai dipisahkan dari Pemerintahan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan mengalami depolitisasi atau penghilangan 
kegiatan politik sehingga 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 
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terkhusus gaya Yogyakarta (Keraton Yogyakarta, n.d.). 

Sehingga Keraton Yogyakarta selalu berupaya untuk 
melestarikan budaya yang ada di Yogyakarta. Upaya-upaya 
tersebut juga mengikuti perkembangan zaman baik karena 
faktor adanya globalisasi maupun faktor lainnya. Adanya 
globalisasi perlu dimanfaatkan untuk menegenalkan dan 
mempromosikan kebudayan jawa lebih luas lagi baik ke 
masyarakat dalam dan luar negeri. Keraton Yogyakarta 

menganggap perubahan wajar dilakukan demi menjaga dan 
melestarikan budaya karena ini sudah menjadi tugas utama dari 
Keraton Yogyakarta saat ini (Kumparan, 2018). 

Keraton Yogyakarta saat ini juga merupakan sebuah 
objek wisata di Yogyakarta karena dapat dikatakan sebagai 
sebuah museum yang menyimpan berbagai koleksi kebudayaan 
milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja 
Eropa, replika pusaka keraton dan gamelan. Dari segi 
bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh 

arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balairung-
balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas 
(Keraton Yogyakarta, n.d.). Hal ini menjadi sebuah keuntungan 
sendiri bagi Keraton Yogyakarta karena dapat memiliki nilai 
lebih untuk menarik perhatian para wisatawan yang ingin 
mengetahui, memperlajari atau sekedar mengenal kebudayaan 
yang ada di Yogyakarta. Melalui para wisatawan yang 

berkunjung akan membuat penyebaran kebudayaan lebih 
mudah lagi. Sehingga perlu adanya upaya meningkatkan jumlah 
wisatawan dalam dan luar negeri untuk berwisata ke Keraton 
Yogyakarta agar fungsi dan tugas keraton dalam menjaga dan 
melestarikan budaya jawa dapat terlaksana. 

Selain menyimpan koleksi kebudayaan, Keraton 
Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan 
serta mendokumentasikannya untuk keperluan siar budaya yang 
ditujukan untuk masyarakat dalam dan luar negeri. Kegiatan 

siar budaya yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta 
dijalankan melalui divisi-divisi yang sudah dibentuk oleh 
Keraton dan dijalankan langsung oleh Tata Pemerintahan 
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Keraton yang terdiri dari Abdi Dalem dan juga Prajurit Kraton. 

Kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh Keraton ini tentunya 
memiliki peran dan pengaruh dalam membantu pemerintah 
dalam mempromosikan pariwisata yang berwawasan budaya ke 
luar negeri sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan 
yang datang ke Indonesia. 

2. Keraton Yogyakarta Sebagai Aktor Diplomasi 
Dalam Hubungan Internasional 

Kaum liberal menyakini bahwa individu, kelompok, 

dan organisasi dalam masyarakat memainkan peran penting 
dalam mewujudkan kepentingan nasional suatu negara. 
Hubungan internasional ini kemudian telah disuplementasi oleh 
hubungan diantara individu, kelompok, dan masyarakat yang 
dapat dan jelas mempunyai konsekuensi penting akan 
berlangsungnya hubungan internasional. Sehingga kaum liberal 
mempertimbangkan bahwa kegiatan untuk menjalankan 
kepentingan nasional tidak hanya sebagai sebuah pertukaran 

diantara para elit negara yang berbeda namun juga adanya 
kontribusi dari masyarakat (Jackson & Sorensen, 2013). 
Adanya pandangan kaum liberal terkait keberadaan aktor non-
pemerintah menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan dan 
juga pelaksanaan kepentingan nasional memiliki pengaruh dan 
kontribusi penting dari aktor-aktor non-pemerintah.  

Proses membantu pelaksanaan kepentingan nasional ini 
salah satunya dapat dilakukan oleh aktor non-pemerintah di 
Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Keraton Yogyakarta. Hal 

ini dikarenakan adanya kontribusi Keraton Yogyakarta dalam 
mempromosikan kepentingan nasional di bidang pariwisita. 
Kontribusi tersebut dilaksanakan berupa penampilan 
kebudayaan Yogyakarta ke luar negeri dan juga melakukan 
kegiatan siar budaya dengan media digital yang bertujuan untuk 
memberikan pemahaman, menginformasikan dan 
mempengaruhi publik baik dalam maupun luar negeri terkait 

keunikan budaya di Indonesia terkhusus di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Adanya kegiatan budaya ini dapat membentuk 
citra baik budaya Indonesia yang kemudian dapat 



40 
 

mempengaruhi keputusan mereka untuk berkunjung ke 

Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak pada meningkatnya 
jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia yang sejalan 
dengan kepentingan nasional di bidang pariwisita. 

Dalam upaya mempromosikan kebudayan Yogyakarta 
ke luar negeri, tentu saja dibutuhkan upaya-upaya yang identik 
dengan hubungan internasional. Upaya yang dapat dilakukan 
adalah melalui media diplomasi. Berdasarkan pengertian dari 
diplomasi sebagaimana yang dikemukakan G.R. Berridge 

dalam (Nurika, 2017) bahwa konsep diplomasi merujuk pada 
aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor baik pemerintah 
dan non-pemerintah untuk mengejar tujuannya dan 
mempertahankan kepentingannya. Sehingga dalam hal ini akan 
terlihat bahwa diplomasi akan cenderung bersifat dinamis 
karena disesuaikan dengan bagaimana aktor tersebut akan 
menggunakan diplomasi nantinya. 

Keraton Yogyakarta sebagai Lembaga Pemangku Adat 
Jawa tentunya memiliki kepentingan untuk mempertahankan, 
melestarikan, dan juga mempromosikan Budaya Jawa baik ke 
dalam maupun luar negeri. Kepentingan keraton ini ternyata 
sejalan dengan kepentingan nasional bidang pariwisata untuk 
meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
Indonesia. Keraton Yogyakarta menjalankan bentuk-bentuk 

diplomasi berupa diplomasi budaya dengan bentuk eksibisi ke 
luar negeri. Selain itu Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan 
siar budaya dengan memanfaatkan keberadaan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi 
terkait kebudayaan keraton, upaya ini dikenal dengan diplomasi 
kebudayaan.  

 Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Keraton Yogyakarta merupakan salah satu aktor dalam 
hubungan internasional yang memiliki pengaruh dalam 
membantu pemerintah dalam meningkatkan jumlah wisatawan 
mancanegara untuk datang dengan tujuan wisata baik budaya, 
alam, edukasi, dan lain-lainnya. Adanya Pengaruh tersebut 
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disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh Keraton 

Yogyakarta berupa kegiatan diplomasi budaya dan diplomasi 
kebudayaan. 
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