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SKRIPSI                       DIPLOMASI HIP-HOP…    ALFIN ZULFIKAR RIZKY 

ABSTRAK 

	
Hip-hop pada awalnya lahir sebagai subkultur yang berusaha melawan tatanan 
dominan kelompok-kelompok geng di Bronx. Perkembangan hip-hop pun terjadi 
hingga terbawa ke berbagai negara secara global, termasuk Indonesia. Namun, hip-
hop yang awalnya merupakan budaya kaum muda juga mulai digunakan oleh 
Amerika Serikat dalam upaya Diplomasi Publik dan Budayanya⎯disebut 
Diplomasi Hip-Hop. Diplomasi Hip-Hop pun disebut digunakan untuk 
deradikalisasi dengan menjangkau kaum muda Muslim di berbagai negara, 
termasuk Indonesia. Penggunaan hip-hop oleh AS ini memunculkan pertanyaan 
akan bagaimana AS yang mendorong deradikalisasi melalui Diplomasi Hip-Hop di 
Indonesia. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana Diplomasi Hip-
Hop AS mendorong deradikalisasi di Indonesia melalui berbagai pendekatan yang 
disajikan dalam kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa 
terdapat dua peran musik dalam Diplomasi Publik, yaitu (1) sebagai pembentuk dan 
penguat identitas dan (2) sebagai common ground yang meningkatkan saling 
kesepahaman. Peran hip-hop dalam penelitian ini dapat juga dipahami berdasarkan 
dua peran musik tersebut. Namun, kaitan hip-hop dengan Diplomasi Publik 
ditemukan bahwa lebih relevan pada perannya sebagai common ground. Hip-hop 
sebagai common ground pun dapat menghadirkan pandangan alternatif dalam 
kerangka saling kesepahaman yang berujung pada deradikalisasi. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberi gambaran mengenai Diplomasi Hip-Hop AS di 
Indonesia sebagai upaya deradikalisasi AS di Indonesia di tengah minimnya 
penelitian mengenai Diplomasi Hip-Hop itu sendiri. Meskipun begitu, penelitian 
ini memiliki keterbatasan dalam menunjukkan bagaimana deradikalisasi benar-
benar terjadi secara empiris. 
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