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SALAH satu saluran televisi
berlangganan, Discovery
Channel, menayangkan
program acara berjudul
Enigmatic Malaysia. Isi pro-
gram tersebut bertujuan
untuk menggambarkan
budaya dan alam Malaysia
yang sangat memesona.
Hanya saja, ada bagian
yang sangat mengganggu,
yaitu iklan program terse-
but menayangkan Tari
Pendet dan wayang kulit.
Kedua budaya itu dianggap
sebagai bagian dari Enig-
matic Malaysia.

Padahal siapa pun tahu
bahwa kedua budaya ter-
sebut merupakan ciri khas
Indonesia dan menjadi ke-
kayaan yang tak ternilai
harganya. Terutama Tari
Pendet karena tarian ter-
sebut hanya dimiliki oleh
Bali. Tentunya hal itu tidak
dapat disamakan dengan
budaya Malaysia walaupun
mereka sering mengaku se-
rumpun.

Sejujurnya, Malaysia cu-
kup pintar dalam meman-
faatkan televisi sebagai me-
dia promosi kebudayaan-
nya. Media massa saat ini
tidak dapat dimungkiri ada-
lah sarana utama dalam
menyampaikan kebijakan
baik domestik maupun luar
negeri yang dilakukan oleh
suatu pemerintah. Tuju-
annya adalah memenang-
kan kepentingan nasional
dan opini publik baik da-
lam negeri ataupun inter-
nasional. Dalam studi hu-
bungan internasional istilah
ini dikenal dengan diplo-
masi publik.

Menurut John T. Rourke
dalam lnternational Politics
on The World Stage, diplo-
masi publik adalah cara atau
usaha yang dilakukan oleh
suatu negara unttik me-
mengaruhi opini publik di
suatu negara melalui media
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massa. Dapat dikatakan
melalui program ini, peme-
rintah Malaysia berusaha
untuk memenangkan opini
publik bahwa baik wayang
maupun Tari Pendet adalah
bagian dari budayanya.
Tentunya ini semua didasari
untuk mengejar kepen-
tingan nasionaInya karena,
pasca-Perang Dingin, isu-
isu low politics sangat do-
minan dan mampu meng-
geser aspek high politics
yang kental dengan nuansa
keamanan dan kedaulatan.

Walaupun publik dunia
telah mengetahui secara
pasti bahwa wayang kulit
dan Tari Pendet merupakan
budaya Indonesia, gencar-
nya promosi kebudayaan
yang dilakukan pemerintah
Malaysia lambat laun akan
mengikis asumsi bahwa
kedua budaya tersebut ada-
lah milik kita. Seperti yang
telah kita ketahui Malaysia
telah mengklaim ba tik,
reog Ponorogo, angklung,
dan lagu RasaSayangeseba-
gai bagian dari mereka.
Belakangan ini beberapa
produk kuliner Indonesia
seperti rendang, gado-ga-
do, mi kocok, laksa, dan
kupat tahu turut diklaim
sebagai bagian dari pro-
mosi.wisata~ya._~

Tentunya klaim tersebut
dapat ditepis men gin gat
publik dunia sudah berang-
gapan bahwa produk bu-
daya tersebut adalah milik
bangsa Indonesia di sam-
ping upaya pemerintah
dalam melindungi warisan
kekayaan Nusantara. Per-
tanyaan utama dari perma-
salahan ini adalah sampai
kapan budaya Indonesia
terus-menerus diklaim oleh
tetangga sendiri?

Karena budaya adalah
hasil rasa, karsa, dan karya
manusia yang didapat
dari proses belajar se-
lama turun-temurun di
mana di dalamnya ter-
dapat kearifan lokal
yang tidak dimi1ikioleh
budaya lain. Penulis
secara pribadi tidak
ingin kearifan lokal
bangsa Indonesia
yang sarat akan mak-
na diklaim oleh bangsa
lain yang jelas-jelas
san.gat tidak kreatif.

Untuk itulah agak-
nya pemerintah Indo-
nesia harus lebih gen-
car dalam mempro-
mosikan kebudayaan
kita melalui media
elektronik terutama
televisi. Karena media
tersebut adalah sarana
utama dan paling se-
ring diakses oleh pu-
blik baik domestik
maupun dunia. Salu-
ran televisi berlang-
ganan sendiri adalah alat
utama dan dapat dikatakan
ujung tombak dari diplo-
masi publik Indonesia sen-
diri. Jaringan dari televisi
berlangganan tersebut ti-
dak hanya diakses di dalam
negeri, tetapi juga secara
internasiorial. Oleh karena
ititlah, ada baiknya peme-
rintah Indonesia meman-
faatkan media tersebut da-
lam mempromosikan bu-

daya'ini. Sekaligus juga
sebagai sarana untuk men-
cegah pengklaiman budaya
oleh bangsa lain.

Sejauh ini penulis melihat
program-program berte-
makan budaya yang disi-
arkan baik oleh Discovery
Channel ataupun National
Geographic Channel selalu
membahas kebudayaan
negara lain dan sangat ja-
rang menayangkan budaya
bangsa Indonesia. Untuk
wilayah Asia Tenggara,
sa luran tersebut sangat

sering menayangkan kebu-
dayaan, perkembangan
teknologi, dan kemajuan di
negara Singapura dan Ma-
laysia.

Sangat disayangkan apa-
bila pemerintah tidak mam-
pu mengambil kesempatan
dari perkembangan media
saafii1i. Apabila dikaji secara
lebih lanjut, budaya dan
bentang alam negara Indo-
nesia melebihi keindahan
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yang dimiliki negara mana
pun sehingga tidaklah
mengherankan jika negara
ini dikenal dengan julukan
"zamrud Khatulistiwa".

Banyak sekali kearifan
lokal Indon~ia yang patut
disajikan melalui saluran Dis-
coveryChanneldan National
Geographic.Budaya Indone-
sia yang terpatri dalam seni
musik, pahat, tari, lukis, dan
bahkan kuliner tersimpan
sejuta makna yang dapat
menjadi landasan ideologi
untuk memakmurkan bang-

sa ini.
Keindahan alam In-

donesia pun dapat dija-
dikan referensi meng-
ingat negara ini mem-
punyai ciri khas alam
yang betbeda dan unik.
Garis Wallace,misalnya,
yang membelah alam
Indonesia bagian barat
berupa hujan tropis,
sedangkan di wilayah
tengah identik dengan
ik1imsabana dan stepa,
dan di tiinur keindahan
alam kita sangat erat
dengan flora dan fauna
Australia.

Dengan demikian,
sudah sewajarnyalah
pemerintah meman-
faatkan media ini seba-
gai upaya melestarikan
dan mencegah peng-
klaiman budaya oleh
negara lain. Karena
budaya-budaya lokal
yang ada adalah tong-

gak dasar dari kebudayaan
nasional. Seperti yang per-
nah diucapkan oleh Presi-
den AS Theodore Roosevelt
bahwa bangsa yang besar
adalah bangsa yang meng-
hargai sejarahnya. Oleh
karena itu, dengan melin-
dungi dan meI;lcegah peng-
klaiman budaya, pemerin-
tah Indonesia secara pel~n
tetapi pasti ;tengah menjadi
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