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ABSTRAK

Batik sudah dikenal secara global sebagai identitas budaya Indonesia, terutama sejak

diakuinya Batik sebagai warisan budaya (cultural heritage) oleh UNESCO pada 2 Oktober

2009. Meski pun demikian, upaya-upaya penerintah di luar negeri untuk terus

menggaungkan Batik Indonesia aktif dilakukan melalui berbagai aktifitas diplomasi

budaya. Disisi lain, berkembang juga peran warga biasa dalam mempromosikan Batik

yang dapat digolongkan sebagai citizen diplomacy. Satu aktifitas diplomasi warga yang

fenomenal dilakukan oleh seorang youtuber millennial melalui kanal Youtube Nihongo

Mantappu.

Penelitian ini melakukan analisis terhadap peran citizen diplomacy yang diberikan oleh

youtube Nihongo Mantappu, serta melakukan analisis deskriptif terhadap konten dari

kanal tersebut sebagai konten diplomasi budaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa Jerome Pollin sebagai content creatormemenuhi kriteria sebagai citizen diplomat,

sedangkan konten dari kanal Nihongo Mantappu miliknya, mampu merepresentasikan

Batik sebagai identitas budaya Indonesia yang dipromosikan.

Kata kunci : diplomasi budaya, citizen diplomacy, youtubers, kanal Nihongo Mantappu

PENDAHULUAN

Batik telah cukup lama diakui secara internasional sebagai identitas budaya Indonesia.

Sejarah, filosofi, teknik, teknologi, pengembangan motif dan konsistensi pemerintah dalam

melindungi eksistensi Batik akhirnya mendapatkan pengakuan resmi dengan ditetapkannya Batik

sebagai Warisan Tak Benda Dunia (Intagible Cultural Heritage) oleh United Nations Educational,

Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada 2 Oktober 2009. Sejak itu pula 2 Oktober

ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Pasca pengakuan resmi tersebut, justru menjadi

tantangan bagi Indonesia untuk melanjutkan komitmen mengembangkan Batik di dalam negeri,
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dan pada saat yang sama mempertahankan, memelihara dan memperluas popularitas Batik di

kancah global.

Di dalam negeri terjadi perkembangan yang cepat, massif dan kreatif di ranah ide/konsep

dan industri. Batik tidak lagi bersifat Java centric saat daerah-daerah lain menciptakan desain

motif Batik yang merepresentasikan simbol-simbol daerahnya seperti tanaman, benda alam,

hingga hewan; termasuk warna-warna tertentu yang menjadi penanda daerah asal Batik tersebut.

Disisi lain, desain-desain motif, model dan warna kostum Batik semakin kreatif dan mampu

menempatkan Batik modern ini pada pilihan kostum segala usia. Perkembangan ini menjadikan

industri Batik di menguat dan meluas, menjadi satu sektor perekonomian yang menjanjikan.

Di luar negeri, Batik menjadi fokus baru dari soft power diplomacy Indonesia dimana

terdapat upaya-upaya pemerintah dalam memperkenalkan dan mempromosikan Batik Indonesia

di luar negeri. yang dikenal dengan sebutan Diplomasi Batik. Upaya Dplomasi Batik oleh

pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri RI dituliskan dalam buku Dasawarsa Diplomasi

Batik Indonesia terbitan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Buku ini merekam peran

Kementerian Luar Negeri selama sepuluh tahun (2009-2019) dalam menggencarkan Diplomasi

Batik dalam hubungan internasional pada tataran bilateral maupun multilateral.

Pada tataran bilateral, peran ini meliputi berbagai aktifitas perwakilan RI diluar negeri

(terutama Kedutaan Besar RI) dalam menyelenggarakan program-program untuk

mempromosikan Batik kepada masyarakat setempat antara lain kegiatan peragaan busana,

lokakarya mengenai Batik, pameran dan festival Batik, workshop membatik.Tidak hanya

tradisionalitas Batik klasik yang diperkenalkan, tetapi juga Batik modern (diistilahkan dengan :chic

Batik) dipromosikan agar Batik dapat dikenakan oleh siapapun. Tentu saja aktifitas-aktifitas

Diplomasi batik ini melibatkan juga warga Indonesia yang ada di wilayah setempat, bahkan

seringkali perlu mendatangkan pelaku-pelaku industry Batik dari Indonesia. (Kementerian Luar

Negeri, 2019)

Sejumlah aksi Diplomasi Batik juga di inisiasi pada tataran multilateral bahkan global.

Penetapan 4 motif Batik sebagai simbol prioritas diplomasi Indonesia yaitu Parang, Truntum,

sidomukti dan Sekarjagad, yang kemudian menjadi motif batik yang dihimbau untuk dikenakan

oleh jajaran Kementerian Luar Negeri. Yang terbaru adalah inisiatif untuk menjadikan Batik

sebagai dress code pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Mei
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2019, dimana delegasi dari berbagai negara turut mengenakan baju Batik selama kegiatan.

(Kementerian Luar Negeri, 2019)

Jika aktor negara/pemerintah sesuai tugas dan fungsinya, telah secara kontinyu dan

konsisten melaksanakan Diplomasi Batik sebagai bagian dari Diplomasi Budaya, bagaimana

dengan aktor non negara khususnya individu? Individu warganegara Indonesia yang menetap

permanen maupun sementara di luar negeri cukup aktif mendukung aktifitas-aktifitas yang

diselenggarakan oleh KBRI-KBRI, dengan kata lain mereka dilibatkan oleh pemerintah. Menarik

untuk mencari tahu, adakah individu-individu yang secara independen dan atas kemauannya

sendiri berperan aktif dalam mempromosikan Batik Indonesia di luar negeri? Individu yang

demikian dapat digolongkan sebagai citizen diplomat yang melakukan citizen diplomacy.

Salah satu individu yang memainkan peran tersebut adalah Jerome Pollin, seorang

warganegara Indonesia berstatus mahasiswa di Jepang. Sebagai generasi millennial, Pollin

menggunakan media sosial untuk aktifitas diplomasinya, yaitu melalui kanal Youtube Nihon

Mantappu. Penelitian ini akan meninjau sejauh mana Jerome Pollin dan kanal Youtubenya

berperan melakukan citizen diplomacy untuk Batik Indonesia.

MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

1. Memberikan sebuah best practice peran individu dalam citizen diplomacy dengan

memanfaatkan platformmedia sosial (social media diplomacy)

2. Menjadi pemantik bagi individu-individu lain untuk ikut berkontribusi dalam

diplomasi budaya Indonesia sesuai minat dan kompetensinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

menghasilkan deskripsi dengan mementingkan proses. Sedangkan metode penelitian

yang dipergunakan adalah Analisa isi. Eriyanto (2011, 1),” Semua metode analisis isi

mempunyai tujuan yang sama, yakni memahami isi (content), apa yang terkandung dalam
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isi domumen. Metode analisis ini juga dapat dipakai untuk menganalisis semua bentuk

dokumen baik cetak atau pun visual -surat kanar, radio, televisi, graffiti, iklan, film, surat

peribadi, buku, kitab suci, dan selebaran”.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konten dari kanal Youtube Nihongo

Mantappu, yang dibuat oleh Jerome Pollin, seorang mahasiswa asal Surabaya yang

sedang menempuh Pendidikan di salah satu universitas di Jepang. Kanal ini mulai mengisi

Youtube sejak 2017 dengan jumlah subcribers kurang lebih enam juta per- 3 Maret 2021.

Mengapa mengambil kanal ini? Sebagai content creator, Jerome di beberapa videonya

kerap menggunakan Batik dan memperkenalkan Batik sebagai budaya Indonesia. Hal

yang cukup jarang dilakukan oleh para Youtuber terutama milienial.

Teknik pengumpulan data berupa analisa isi dari konten dan studi kepustakaan.

Dari sejumlah video, peneliti memilah-milah video yang memuat atau memperlihatkan Jerome

menggunakan.
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KERANGKA PEMIKIRAN

Diplomasi Publik dan Aktor Non Negara

Dalam hubungan internasional dikenal beberapa jenis sumber kekuatan (power) negara

yaitu ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan militer (The New World of International Relations,

Michael G.Roskin & Nicholas O. Berry, 2002). Setiap negara berupaya membuat negara lain

melakukan apa yang diinginkannya dalam rangka meningkatkan kekuatannya tersebut. melalui

diplomasi. Salah satutipe diplomasi modern yaitu Diplomasi Publik (public diplomacy) bertujuan

untuk mempengaruhi secara positif opini dan sikap masyarakat negara lain untuk mencapai

kepentingan tertentu melalui interaksi government to people dan juga people to people (Leonard,

2002). Diplomasi Publik diasosiasikan dengan soft power diplomacy yaitu kemampuan dalam

mempengaruhi pihak lain melalui pendekatan persuasi dan daya tarik, bukan melalui pemaksaan

(Tysha,2005). Di era kemajuan teknologi informasi yang meningkatkan perhatian, kepedulian

dan respon masyarakat negara lain terhadap kebijakan dan perilaku suatu negara, maka menjadi

penting untuk membangun pemahaman positif masyarakat negara lain tersebut mengenai suatu

negara. Diplomasi publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (state actor), namun negara juga

melibatkan aktor-aktor non negara (non state actors). Aktifitas-aktifitas diplomasi publik yang

bersifat informal dan fleksibel melengkapi diplomasi tradisional antar pemerintah yang seringkali

formal, kaku dan terbatas.

Aktor non negara adalah entitas-entitas yang tidak memiliki kedaulatan, tidak memiliki

hubungan atau asosiasi dengan pemerintah, namun memiliki pengaruh dan kekuatan yang

signifikan dalam bidang-bidang khusus seperti perekonomian, politik, atau sosial baik di tingkat

nasional maupun internasional. Akrot non negara umumnya adalah Multibational Corporations,

organisasi swasta, dan individu-individu yang memiliki kompetensi. (National Intelligence Council,

2015)

Aktor individu memiliki kekuatan dan kemmpuan untuk mmberikan pengaruh di bidang politik,

ekonomi, intelektual maupun budaya sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam hubungan

internasional. Cakupan aktor individu ini luas meliputi pebisnis, pakar keilmuan, media, selebriti

hingga teroris. (National Intelligence Council, 2015) . Sedangkan warga biasa berkontribusi dan
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berpartisipasi melalui beragam bidang seperti citizen diplomacy, pertukaran budaya, organisasi

relawan, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Mereka tidak memiliki organisasi formal,

prinsip dasar maupun alasan tertentu, dan juga bukan instrument dari pemerintah nasional;

namun mereka dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi masyarakat atau membentuk

perilaku masyarakat sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah/negara. (Cuthbert, 2005)

Diplomasi Budaya (Cultural Diplomacy)

Diplomasi budaya merupakan bagian dari Diplomasi Publik dimana budaya bangsa

diberdayakan dalam mendukung kebijakan luar negeri, untuk melawan stereotipe,

mengembangkan saling pengertian, memajukan reputasi nasional dan hubungan ke luar negeri

(Mark, 2009)., Dampak positif dari diplomasi budaya misalnya berupa pengakuan internasional

yang positif terhadap budaya suatu negara, menjadi kebanggaan negara sebagai sebuah

komunitas yang berbeda, serta meningkatkan kepercayaan diri, kesejahteraan ekonomi dan

nation-buildingnya (Mark, 2009) Diplomasi budaya semakin penting bagi pemerintah khususnya

bagi diplomasi publik dan soft power karena diplomasi budaya mengusung identitas nasional

yang berbeda dan unik, meningkatkan aspek budaya dalam kepentingan ekonomi, serta

mempopulerkan budaya kepada masyarakat global. (Berry, 2008)

Menjalankan Diplomasi Budaya berarti berusaha menanamkan atau mengembangkan atau

memelihara citra baik suatu negara di luar negeri (Tysha, 2005), sehingga akan menumbuhkan

opini publik yang positif dan menguntungkan. Imej nasional yang baik akan memberikan

lingkungan yang meguntungkan bagi turisme, perdagangan internasional, pasar kerja

internasional dan hubungan-hubungan politis. (Anholt, 2008). Tindakan dalam Diplomasi Budaya

adalah pertukaran gagasan/pemikiran, nilai, tradisi dan aspek-aspek lain dari identitas budaya -

untuk memperkuat hubungan, memajukan kerjasama sosial budaya, atau mencapai kepentingan

nasional. Beragam bentuk kegiatan pertukaran budaya bisa mempengaruhi pemahaman antar

budaya dan antar agama/kepercayaan serta membangun rekonsiliasi (Institute of Cultural

Diplomacy,-). Ditambah perkembangan teknologi komunikasi massa yang sangat mendukung

proses Diplomasi Budaya karena menjamin akses siapapun untuk saling terhubung satu sama lain.

Konten dari Diplomasi Budaya meliputi segala elemen identitas budaya suatu negara yang

tidak hanya budaya tradisional tetapi juga budaya populer. Jika budaya tradisional lebih
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merupakan warisan bangsa dari masa lalu, maka budaya populer bersifat modern, diproduksi

secara massal untuk konsumsi massa (Storey, 1993); seperti musik pop, film, fashion, novel dan

sebagainya. Penetrasi budaya populer bisa jadi merupakan pintu masuk bagi pengenalan yang

lebih mendalam terhadap budaya tradisional oleh masyarakat asing.

Citizen Diplomacy

Citizen diplomacy (diplomasi warga) merupakan aktivitas diplomasi yang menekankan pada

partisipasi warganegara biasa. Citizen diplomacy tidak lepas dari diplomasi publik, dimana

keduanya memiliki kesamaan tujuan yaitu meningkatkan soft power negara dengan cara persuasif.

Menurut Drew Thompson, perbedaannya pada aktor pelakunya. Dalam diplomasi publik peran

aktor-aktor non negara tergantung pada seberapa jauh ruang partisipasi mereka yang diberikan

oleh negara. Sedangkan pada citizen diplomacy aktornya warganegara biasa dengan keleluasaan

dalam interaksi internasional, baik di dalam maupun diluar kerangka diplomasi negara.

(Mutmainah, 2015)

Paul Sharp secara luas memandang citizen diplomacy tidak sekedar sebagai bentuk

partisipasi wargabiasa dalam diplomasi negaranya, tetapi juga melihat keterlibatan warga biasa

dalam berbagai interaksi global baik yang bersifat internasional maupun transnasional.

Berdasarkan dua dimensi yaitu siapa yang diwakili oleh citizen diplomats dan siapa targetnya, Paul

Sharp membuat lima tipologi citizen diplomats. Berdasarkan tipologi tersebut, maka aktor

individu yang menjadi subyek penelitian ini dapat dikategorikan sebagai citizen diplomats tipe ke

lima, yang disebut oleh Sharp an autonomous agent dalam hubungan internasional. Kategori ini

menempatkan individu-individu yang mewakili dirinya sendiri, memiliki kapasitas tertentu dan

memainkannya untuk mempengaruhi sasarannya yaitu negara maupun non negara. Aktor tipe ini

memiliki independensi tertinggi dibandingkan aktor-aktor individu lainnya dalam tipologi

tersebut.Namun meskipun mereka memiliki kapasitasnya sendiri, tidak berarti tindakan-tindakan

yang dilakukannya semata untuk kepentingan personal si individu tersebut, melainkan tetap

berada pada nilai-nilai universal seperti perdamaian, pendidikan, dan bidang-bidang yang

pengelolaannya dijalankan oleh negara. (Mutmainah, 2014) US Center for Citizen Diplomacy

bahkan berpandangan bahwa citizen diplomats bisa saja adalah siswa, guru, atlit, artis, pebisnis,

humanitarian, petualang atau turis. Mereka dimotivasi oleh rasa tanggungjwab untuk terhubung
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dengan seluruh dunia melalui dialog yang bermakna dan saling bermanfaat.

Social Media Diplomacy

Revolusi teknologi informasi khususnya Internet telah mempengaruhi secara fundamental

diplomasi tradisional yang didominasi oleh interaksi face to face antar diplomat. Internet

melahirkan apa yang disebut dengan diplomasi digital, yang sangat menunjang khususnya

diplomasi publik, yang memungkinkan peran lebih besar dari aktor-aktor non negara. (Adesina,

2017) Diplomasi digital itu sendiri sebenarnya adalah diplomasi sosial media,(social media

diplomacy) karena menggunakan platform media sosial oleh suatu negara untuk mencapai

tujuan-tujuan kebijakan luarnegerinya dan secara proaktif untuk mengelola imej dan reputasinya.

Media sosial menjadikan poin-poin penting kebijakan luar negeri menjadi lebih terinformasikan

secara luas dan jelas bagi semua politisi, pembuat kebijakan dan diplomat-diplomat di seluruh

dunia. Dikatakan bahwa social media engagement akan meningkatkan pertalian diantara pelaku-

pelaku diplomasi dengan obyek / target diplomasinya (Sandre, 2012). Keadaan serupajuga terjadi

pada konteks citizen diplomacy dimana media sosial bahkan dapat menjadi platform utama dalam

menciptakan keterhubungan dan aktivitas diantara penduduk dua negara. (Adesina, 2017)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini mengambil kanal Youtube Nihongo Mantappu sebagai obyek penelitian. Ada

pun metode yang dipergunakan adalah Analisa isi kanal Youtube tersebut berdasarkan

karakteristik media sosial terutama Youtube yang kemukakan oleh Nasrullah (2015, 11), antara

lain: jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, dan konten oleh pengguna.

Nihongo Mantappu adalah kanal Youtube yang dibuat oleh Jerome Pollin, seorang

mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi S1 di Waseda University, Tokyo Jepang. Kanal

ini dimulai pada 12 Desember 2017 dan hingga saat ini sudah memiliki sekitar enam juta

subcribers dan lebih dari 300 video yang sudah dibuat.

Penelitian ini hanya akan menganalisa video-video dari kanal Nihongo Mantappu selama

2020, yang berjumlah kurang lebih 180 video mulai dari 1 Januari-31 Desember 2020. Mengapa
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hanya video tahun 2020? Ada beberapa pencapaian menarik yang diraih oleh kanal Nihongo

Mantappu selama 2020, antara lain:

1. Pada 15 Juli 2020, jumlah subcribers mencapai lima juta. Padahal pada April 2020,

jumlahnya masih mencapai empat juta subcribers. Bahkan di akhir 2020, hampir

menmbus enam juta subcribers.

2. Jumlah video terbanyak. Hampir 180 video telah dibuat selama tahun 2020 dari 300

video di seluruh kanal Nihongo Mantappu

3. Ada beberapa event, Jerome Pollin selaku content creator diundang untuk mewakili

Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia di Jepang.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap kanal Nihongo Mantappu, selama 2020 ada

sekitar enam video yang memperlihatkan Jerome menggunakan batik dan mempromosikan batik

kepada viewersnya.

Berikut adalah daftar video yang terdapat batik di dalamnya:

NO. JUDUL TANGGAL

UPLOAD

VIEWS DURASI

1. Gimana Jadinya Jerome Jadi Dosen?! 25

Februari

5,636,099 12:19

2. Tiba-Tiba Ngajakin Subcribers Buat Ketemu

Wasedaboys! Ternyata yang Dateng…

25 Maret 2,939,031 16:13

3. Mukbang Makanan Korea Spesial di Hari Ulang Tahun! 2 Mei 1,431,970 14:34

4. Dapet Rekor Muri! Sepedaan Pake Batik Bareng

Mentri+Jualan Jamu di Jepang

19

November

744,873 17:00

5. Pertama Kali Masuk TV Jepang Pake Batik! Jadi Ninja! 19

Desember

1,146,469 15:42

6. Ngerayain Akhir Tahun dengan Masak & Mukbang 29 1,736,661 17:13
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Makanan Indonesia Desember

REKOMENDASI

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan Jerome Pollin melalui isi

dari kanal Youtube-nya Nihongo Mantappu telah melakukan diplomasi budaya, terutama

memperkenalkan batik kepada masyakat luas. Jerome mampu menjalankan tugasnya sebagai

citizen diploma. Walau pun masih tidak terlalu banyak konten yang khusus membahas mengenai

batik, namun beberapa konten yang sudah memuat atau mengandung unsur batik, telah dapat

mempromosikan batik dengan baik. Hal ini juga memperlihatkan bahwa setiap warga negara

Indonesia dapat menjadi actor dalam diplomasi budaya.

Untuk meningkatkan peran masyarakat sebagai citizen diplomacy, sebaiknya Pemerintah

memberikan penghargaan atau pun apresiasi tertentu terhadap para content creator ini.
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