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Abstrak 
 

 
Kasus silang sengketa kebudayaan dengan Malaysia ini merupakan 

permasalahan yang baru bagi permasalahan Indonesia. Kasus ini tergolong unik 
karena ternyata kebudayaan yang merupakan soft power memiliki pengaruh yang 
cukup besar bagi suatu negara bangsa. Ada empat kesenian yang menjadi 
persengketaan antara Indonesia dan Malaysia yaitu, Lagu Rasa Sayange, Reog 
Ponorogo, Wayang Kulit dan Tari Pendet yang kemudian diartikan sebagai satu 
kesatuan yaitu kebudayaan.  

Secara umum silang sengketa ini merupakan permasalahan yang sangat 
mungkin terjadi karena antara Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan wilayah, 
ras yang kemudian diperparah dengan adanya era globalisasi yang membuat batasan, 
ruang dan waktu menjadi abu-abu (kabur). Dalam menanggapi permasalahan ini, di 
indonesia terdapat reaksi yang beragam. Menurut masyarakat Indonesia, sikap dan 
tindakan tegas merupakan jalan yang paling baik untuk menyelesaiakan masalah ini. 
Namun ternyata bagi pemerintah pertimbangan strategis kebijakan luar negeri harus 
dipertimbangkan juga. Sehingga akhirnya Pemerintah Indonesia mengambil langkah 
diplomasi sebagai jalan yang paling baik untuk ditempuh. 

Pertimbangan pemerintah untuk mengambil jalur diplomasi adalah karena 
adanya Interdepensi antara Indonesia terhadap Malaysia. Selain itu pertimbangan 
desakan ASEAN untuk menjaga kawasan Asia Tenggara damai dan aman juga 
menjadi pertimbangan Indonesia. Pertimbangan lain Indonesia dalam mengambil 
keputusan adalah karena Indonesia ingin mengembalikan image baik di dunia 
internasional. Hal ini karena sejarah pergeseran pemimpin (tragedi 1998) 
menciptakan Image yang tidak teralu baik. Selain itu, teroirisme juga ikut mewarnai 
kondisi Indonesia.  
 Agar kedua kepentingan Indonesia yaitu menyelesaikan permasalahan silang 
sengketa dengan Malaysia dan juga pemenuhan kebutuhan Indonesia tercapai, maka 
Indonesia diharapkan lebih tanggap dan juga serius dalam menangani HAKI 
kebudayaan. Selain itu peningkatan rasa nasionalisme juga merupakan salah satu cara 
untuk menjembatani permasalahan antara interdependensi dan peluang silang 
sengketa antara Indonesia dan Malaysia. 
  
Kata kunci: Silang sengketa budaya, Diplomasi, Perspektif Strategy, Interdependensi, 
Image Theory . 
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