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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. 
 
Kata kunci: Diplomasi Hip-Hop, Diplomasi Publik, identitas, common ground, saling 

kesepahaman, Amerika Serikat, Indonesia, Deradikalisasi 
 
 
Hip-hop initially was born as a subculture that tried to resist the dominant structure of gangs in 
the Bronx. The development of hip-hop is brought to other countries globally, including to 
Indonesia. However, hip-hop is not only becoming a youth culture, but also beginning to be used 
by the US in its Public and Cultural Diplomacy efforts⎯called Hip-Hop Diplomacy. Hip-Hop 
diplomacy is used to stimulate deradicalization by reaching out to Muslim youth in other 
countries, including Indonesia. The use of Hip-Hop Diplomacy by the US arises question on the 
how US Hip-Hop Diplomacy could stimulate deradicalization in Indonesia. This research tries to 
answer the question on how the US Hip-Hop Diplomacy could stimulate deradicalization in 
Indonesia by using approaches in the theoretical framework. This research finds that there are 
two roles of music; they are (1) as identity-making and (2) as common ground. The role of hip-
hop in this research could be seen based on those two roles. However, this research finds that the 
connection between hip-hop and Public Diplomacy is more relevant to its role as common 
ground. Hip-hop as common ground can also kindle alternative viewpoints in the framework of 
mutual understanding that can results in deradicalization. This research is hoped to give insights 
on US Hip-Hop Diplomacy in Indonesia as deradicalization efforts in Indonesia, where there are 
few literatures on the topic of Hip-Hop Diplomacy. However, this research has its limitations in 
explaining how the deradicalization really occurs empirically. 
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Hip-hop⎯lahir di Amerika Serikat (AS)⎯ yang awalnya dikenal sebagai suatu musik dan 
subkultur jalanan yang bersifat memberontak juga dapat menjadi alat dalam upaya-upaya 
Diplomasi Publik AS. Di AS, hip-hop muncul sebagai bentuk ekspresi identitas pos-geng di 
New York, AS (Chang, 2005). Meskipun subkultur dan musik ini memiliki berbagai stigma 
umum yang bersifat negatif bagi sebagian masyarakat AS dan Indonesia, hip-hop pun menjadi 
musik populer yang banyak digemari oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya di AS tetapi 
juga di berbagai negara lainnya. Penggunaan hip-hop oleh AS sebagai salah satu alat dalam 
upaya-upaya Diplomasi Publik disebut sebagai Diplomasi Hip-Hop oleh dua orang 
pencetusnya ketika mendukung pelaksanaan festival I Love Hip Hop in Morocco di Maroko 
(Bolton, 2013: 234). Diplomasi hip-hop AS ini mulai dikembangkan sejak tahun 2005 sebagai 
bentuk dari revitalisasi upaya-upaya diplomasi publik AS yang sempat berhenti menjadi fokus 
pemerintah AS setelah berakhirnya Perang Dingin. Indikasi-indikasi pengembangan 
diplomasi hip-hop AS juga terlihat di Indonesia pada tahun 2006 ketika Toni Blackman 
mengunjungi Indonesia sebagai duta hip-hop dalam program Rhythm Road. Selain Toni 
Blackman, terdapat juga musisi-musisi seperti Remarkable Current dan Native Deen pada 
tahun-tahun berikutnya. 
 
Kegiatan-kegiatan diplomasi hip-hop AS di Indonesia ini ditujukan untuk menjangkau kaum 
muda Muslim di Indonesia. Farah Pandith, perwakilan khusus Kementerian Luar Negeri AS 
terhadap komunitas-komunitas Muslim, pun menambahkan bahwa hip-hop dapat 
memberikan “narasi berbeda” untuk melawan “ideologi kekerasan” dari luar negeri yang 
terekspos ke kaum muda saat ini (Aidi, 2014: 428). Selain Pandith, Arend Zwartjes (dalam 
Canon, 2010) menjelaskan bahwa upaya-upaya diplomasi hip-hop berkaitan juga dengan 
preferensi AS yang lebih memilih musik dibandingkan dengan berbagai bentuk pidato  dan 
pernyataan. Tujuan dalam pengembangan diplomasi hip-hop di Indonesia oleh AS 
memunculkan pertanyaan akan bagaimana penggunaan hip-hop sebagai alat Diplomasi 
Publik oleh AS dapat mendorong terjadinya deradikalisasi di Indonesia. Pertanyaan 
penelitian inilah yang akan dibahas lebih mendalam dalam jurnal ini. Penulis juga mencoba 
menjelaskan berbagai pendekatan teoritis terhadap radikalisasi dan deradikalisasi⎯disertai 
dengan konsep lain seperti kontra-radikalisasi, Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya, serta 
Subkultur. Konsep-konsep ini akan dijelaskan melalui hubungan antara masing-masing 
konsep. 
 
 

Kerangka Teoretis 
 
Diplomasi Hip-Hop dalam tulisan ini dipahami sebagai salah satu bentuk Diplomasi Publik 
dan Budaya yang menggunakan hip-hop sebagai instrumennya. Diplomasi Budaya sendiri 
dapat dianggap sebagai bagian dari Diplomasi Publik karena Diplomasi Budaya juga memiliki 
pendekatan yang merupakan salah satu pendekatan yang menjelaskan mengenai Diplomasi 
Publik. Salah satu definisi Diplomasi Publik dari Katarzyna Pisarska (2016: 2) menjelaskan 
bahwa Diplomasi Publik dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memengaruhi 
masyarakat asing guna mencapai tujuan kebijakan luar negeri tertentu. Efe Sevin (2017: 21) 
memperluas pengertian Diplomasi Publik dari konsep diplomasi⎯suatu komunikasi yang 
terbatas hanya dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan, yaitu: korps diplomatis profesional, 
pemerintah, serta perwakilan-perwakilan pemerintahan lain (Dasgupta, 2011: 72-3 dalam 
Sevin, 2017: 21)⎯sebagai suatu komunikasi yang tidak hanya melibatkan aktor 
pemerintahan, melainkan juga aktor-aktor non-pemerintahan. Namun, konsep ini masih 
menjadi perdebatan, terutama dalam kajian komunikasi. Sevin (2017: 21) menambahkan, 
Diplomasi Publik dapat melibatkan proses komunikasi antara negara dan negara, negara dan 
non-negara, serta antar aktor non-negara. Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS (dalam 
Egner, 2010: 2) sebagai salah satu aktor Diplomasi Publik mendefinisikan Diplomasi Publik 
sebagai upaya yang “melibatkan, menginformasikan, dan memengaruhi khalayak 
internasional utama.” Diplomasi Publik pun secara umum dapat dipahami sebagai salah satu 
upaya negara untuk memengaruhi dan berkomunikasi dengan publik asing. 



 
Dalam melakukan Diplomasi Publik, tentu negara memiliki tujuan dan hasil dari upaya 
Diplomasi Publik tersebut. Penulis setidaknya menjelaskan bahwa Diplomasi Publik memiliki 
tiga hasil atau tujuan berdasarkan masing-masing pendekatan (lihat Tabel 1), yaitu (1) soft 
power dari pendekatan neorealis; serta (2) pembentukan atau penguatan identitas; dan (3) 
saling kesepahaman dari pendekatan konstruktivis. Pendekatan neorealis mengaitkan 
Diplomasi Publik sebagai instrumen guna memperoleh soft power bagi suatu negara (Nye, 
2008: 94-109). Soft power sendiri bersumber dari tiga hal, yaitu (1) budaya; (2) nilai-nilai 
politik; dan (3) kebijakan-kebijakan luar negeri. Ketiga sumber soft power milik negara 
tersebut pun harus kongruen untuk dapat memperoleh soft power, dalam Diplomasi Publik 
maupun Diplomasi Budaya. Diplomasi Budaya dapat dilemahkan oleh kebijakan-kebijakan 
yang dilihat sebagai hal yang tidak berlegitimasi (Nye, 2008: 96). 
 

Tabel 1. Komparasi Dua Tujuan Diplomasi Publik dan Peran Musik 

Identitas Tujuan/ 
Hasil Saling Kesepahaman 

Pembedaan dan identifikasi Proses Penyampaian pandangan 
masing-masing 

Media ekspresi identitas Peran Musik Common ground 

Sumber: Dikompalasi oleh penulis dari berbagai sumber 
 
Di sisi lain, neorealisme kurang dapat menjelaskan bagaimana Diplomasi Hip-Hop berkaitan 
dengan soft power karena sebagian besar masyarakat Indonesia sendiri telah melihat AS 
sebagai secara positif dan budaya populer AS pun menjadi kegemaran bagi masyarakat 
Indonesia. Meskipun konstruktivisme tidak terlalu menjelaskan secara mendalam bagaimana 
Diplomasi Publik berkaitan langsung dengan politik luar negeri, konstruktivisme memberikan 
peluang bagi teori-teori sosial, kultural, dan komunikasi untuk menjelaskan Diplomasi Publik 
karena konstruktivisme juga selalu menekankan pada keadaan dan konstruksi sosial guna 
menjelaskan Hubungan Internasional. Menurut Pisarska (2016: 23), konstruktivisme 
mengakui akan hadirnya konstruksi-konstruksi sosial⎯seperti norma, nilai, dan identitas. 
Berdasarkan teori-teori sosial dan komunikasi, dua tujuan atau hasil dari Diplomasi Publik, 
yaitu pembentukan atau penguatan identitas, dan saling kesepahaman. Pembentukan dan 
penguatan identitas ini dapat terjadi melalui terbentuknya perasaan identitas melalui 
kategorisasi identitas sosial oleh kelompok dan individu. Di sisi lain, saling kesepahaman 
dapat dicapai ketika aktor-aktor yang terlibat dalam Diplomasi Publik memiliki common 
ground sebagai dasar pengetahuan bersama dalam melakukan komunikasi. 
 
Apabila dikaitkan dengan deradikalisasi⎯pengurangan komitmen terhadap ajaran dan cara-
cara radikal esktrem (berkaitan dengan kontra-radikalisasi yang menjadikan individu dan 
kelompok yang potensial terhadap radikalisasi dan berbeda dengan disengagement yang 
tidak bergerak di ranah gagasan) (Kruglanski et al., 2014: 84; Doosje et al., 2016: 82; Schmid, 
2013: 53-54), Diplomasi Publik lebih relevan dengan tujuan atau hasil berupa saling 
kesepahaman karena pembentukan dan penguatan identitas sendiri juga memiliki keterkaitan 
dengan proses terjadinya radikalisasi. Adanya perasaan identitas mendorong pembedaan diri 
(Self) dan pihak lainnya (Other) (Pisarska, 2016: 25) melalui komparasi dan kategorisasi 
sosial yang didasarkan pada nilai dan norma sosial; hal ini nantinya membentuk demarkasi 
sosial antara kelompok-kelompok sosial. Radikalisasi dapat terjadi dalam proses ini. 
Demarkasi sosial yang semakin meluas akan membentuk asumsi bahwa kelompok lain 
merupakan ancaman bagi kelompok sosialnya; memberikan dorongan untuk melakukan 
kekerasan-kekerasan ekstrem terhadap kelompok lain. Di sisi lain, Diplomasi Publik dengan 



tujuan atau hasil saling kesepahaman Pisarska (2016: 23) dengan memberikan common 
ground bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Common ground ini menjadi hal yang 
penting secara bersama bagi kelompok-kelompok sosial ini sebagai pengetahuan bersama, 
asumsi bersama, dan keyakinan bersama (Clark & Brennan, 1991: 127); memberikan dasar 
komunikasi yang mendorong terjadinya pertukaran gagasan dan informasi antara kelompok-
kelompok tersebut (Cowan & Arsenault, 2008: 12).  
 
Meskipun begitu, common ground juga diawali dengan perasaan identitas, di mana di 
dalamnya terdapat nilai-nilai yang memiliki kesamaan. Peran hip-hop sebagai common 
ground juga diawali dengan perasaan identitas subkultural yang membentuk nilai-nilai 
subkultural itu sendiri; menghasilkan musik dan subkultur kaum muda di berbagai negara. 
Dalam hal ini, hip-hop menjadi relevan dengan upaya deradikalisasi kaum muda karena hip-
hop memiliki nilai kaum muda yang dimiliki secara bersama oleh kaum-kaum muda di 
berbagai negara. Hip-hop sendiri sebagai subkultur terbangun melalui perasaan identitas 
subkultural pos-geng di New York (Chang, 2005) yang kemudian berkembang menjadi 
ekspresi identitas komunitas Afrika-Amerika. Hal ini juga berkaitan dengan peran subkultur 
sebagai bentuk perlawanan kolektif terhadap tatanan dominan melalui ritual-ritual sosial 
tertentu (Clarke et al., 1976: 45-7 dalam Huq, 2006: 18). Selain itu, nilai-nilai subkultural 
dalam hip-hop juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Islam dan kuasi-Islam.	(Ali, 2009 
dalam Aidi, 2011: 28). Subkultur ini pun berkembang mengalami individuasi dan glokalisasi 
akibat terjadinya globalisasi; menghadirkan subkultur yang melibatkan identitas lokal dan 
identitas individu melalui nilai-nilai subkultural tersebut. 
 
 

Perjalanan Hip-Hop dari Bronx hingga Diplomasi Publik AS 
 
Hip-hop merupakan sebuah musik dan subkultur yang lahir di Bronx, New York, AS sebagai 
bentuk perlawanan kolektif kaum muda pos-geng terhadap tatanan dominan kekerasan geng 
di Bronx. Ke-keren-an alternatif ini dimulai oleh seorang joki cakram keturunan Jamaika yang 
bernama Clive “DJ Kool Herc” Campbell (Chang, 2005)⎯disertai dengan pelopor-pelopor 
hip-hop lainnya di New York, seperti Afrika Bambaataa dan Grandmaster Flash. DJ Kool Herc 
mulai mengadakan pesta bagi kaum muda pos-geng di Bronx yang hanya ingin bersenang-
senang tanpa disertai dengan kekerasan geng. Wadah pesta pos-geng inilah yang menjadi 
tempat kelahiran hip-hop. Kekerasan geng pada awalnya muncul di Bronx, terutama Bronx 
Selatan, karena maraknya kondisi kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut (Chang, 
2005); membuat kaum muda Afrika-Amerika, Afro-Karibia, dan Latin-Amerika di Bronx 
menjadikan kelompok-kelompok geng sebagai tempat bagi ekspresi identitas muda mereka. 
Ekspresi kaum muda Bronx ini tertuang pada terbentuknya kelompok-kelompok geng, seperti 
Black Spades, Savage Nomads, Ghetto Brothers, dan lain-lain. 
 
Dalam pesta-pesta ini pun, elemen-elemen hip-hop lainnya lahir melalui koordinasi antar 
elemen-elemen tersebut. Elemen-elemen ini juga menjadi bentuk ritual sosial dalam identitas 
subkultural hip-hop. Setidaknya, pada masa awal kelahiran hip-hop, terdapat empat elemen 
hip-hop, yaitu (1) permainan joki cakram, memainkan musik dan beat bagi peserta pesta; (2) 
microphone controller (MC) atau penyanyi rap, memberikan pantun dan permainan kata agar 
pesta lebih bersemangat; (3) penari break, menari dengan tarian kontemporer yang terkadang 
turut dikompetisikan; dan (4) graffiti, pernyataan kehadiran individu melalui seni coretan di 
tembok. Selain lima elemen tersebut, Price (2006: 38-40) juga menambahkan lima elemen 
tambahan lainnya, yaitu: (1) fashion, pakaian dan aksesoris seperti: topi snapback, sepatu 
sneakers, sepatu bot, celana kendur, mantel dan jaket bertudung, kaos berukuran lebih, gigi 
porselen dan emas, dan lain-lain; (2) bahasa, penggunaan bahasa jalanan (seperti dope, jiggy, 
trippin’, jit, dan lain-lain) sebagai lingua franca hip-hop; (3) pengetahuan jalanan (street 
knowledge), pengetahuan akan berbagai peristiwa, orang-orang, dan kemampuan 
interpersonal dan survival di jalanan kota; (4) entrepreneurialism, munculnya berbagai 
perusahaan yang berbasis hip-hop dalam industri label rekaman, studio rekaman, desain 



kaos, promotor konser, agensi booking, dan lain-lain; dan (5) hip-hop aesthetic, suatu 
kerangka gaya, konsep, opini, dan gagasan yang diakui oleh penggemar hip-hop secara umum. 
 
Elemen hip-hop yang menjadi populer adalah rap; di mana penyanyi rap merupakan elemen 
hip-hop yang paling terlihat di depan di atas panggung. Rekaman-rekaman rap pun 
membantu hip-hop menjadi budaya populer di AS. Salah satu rekaman populer rap pertama 
adalah “Rapper’s Delight” oleh Sugar Hill Gang pada tahun 1989. Rekaman ini pun memiliki 
banyak pendengar dan memunculkan bentuk-bentuk imitasi baru di berbagai wilayah AS 
hingga negara-negara lainnya (Chang, 2005). Bentuk-bentuk hip-hop baru pun bermunculan; 
melahirkan bentuk-bentuk ekspresi muatan dan musik rap yang berbeda-beda di masing-
masing wilayah. Salah satu bentuk rap baru yang lahir adalah reality rap yang mendasarkan 
pada realitas dalam muatan-muatan lirik. Pada umumnya, terdapat tiga macam muatan 
ekspresi dalam rap, yaitu (1) rap status, mengekspresikan identitas diri dan kelompoknya 
sendiri melalui pembedaan sosial; (2) rap gangsta, mengekspresikan identitas diri dan 
kelompoknya sendiri melalui ekspresi realita geng dan kekerasan, bahkan kekerasan 
intrakomunal; dan (3) rap progresif, menggambarkan realita sosial tanpa menggunakan 
agresi intrakomunal melalui agenda-agenda konstruktif seperti kebanggaan, pengetahuan, 
dan lain-lain (Pinn, 2000: 265). 
 
Hip-hop pun dapat berperan sebagai common ground meskipun hip-hop pada mulanya selalu 
berkaitan dengan ekspresi identitas. Bentuk-bentuk rap yang baru ini terkadang 
menimbulkan kompetisi tersendiri dalam hip-hop karena adanya pembedaan identitas sosial 
melalui kelompok sosial masing-masing pihak, baik antara pelaku hip-hop maupun antara 
penggemar-penggemar hip-hop. Salah satu kompetisi yang berujung pada konflik yang cukup 
berpengaruh dalam sejarah hip-hop adalah kompetisi dan rivalitas antara hip-hop Pesisir 
Timur dan hip-hop Pesisir Barat. Rivalitas ini dimulai dengan dugaan Tupac atas penembakan 
yang terjadi pada dirinya yang mengarah pada Notorious “Biggie” B.I.G. dan Sean “Puffy” 
Combs, serta label musiknya (Lynskey, 2011). Dengan tuduhan tersebut sebagai permulaan 
konflik, masing-masing pihak pun banyak melibatkan musisi dari label musik masing-masing 
dan penggemar masing-masing pihak. Konflik ini dipenuhi dengan provokasi-provokasi yang 
diekspresikan melalui musik dan lagu masing-masing pihak, seperti Who Shot Ya? dari Biggie 
dan Hit ‘Em Up dari Tupac. Konflik ini pun berusaha diakhiri oleh Nation of Islam (NOI) 
dengan tokohnya, Louis Farrakhan, yang melaksanakan berbagai kegiatan, seperti konser hip-
hop nasional selama sembilan jam (Loose & Iverem, 1997) dan berbagai konferensi dan 
pertemuan yang mempertemukan kedua belah pihak, seperti Peace Summit di masjid Harlem 
(Coleman & Millner, 1996). Dalam hal inilah, hip-hop dapat berperan sebagai common 
ground karena hip-hop menjadi hal yang penting bagi kedua pihak yang berseteru.  
 
Hip-hop pun mulai menjadi salah satu musik terpopuler di AS pada tahun 1990-2000an. Hip-
hop pun akhirnya menjadi musik aliran utama di AS pada awal tahun 2000an (Balram, 2014). 
Hip-hop tidak hanya menarik kaum muda Afrika-Amerika tetapi juga kaum-kaum muda 
lainnya. Statistik penjualan musik rap (beberapa musisi rap memiliki penjualan 500.000 unit 
per album) menunjukkan bahwa konsumen remaja kulit putih juga meningkat secara tetap 
sejak munculnya musisi rap Public Enemy pada tahun 1988 (Rose, 1994: 7). Musik rap juga 
masuk ke dalam dunia pertelevisian. Pada tahun 1989, MTV⎯sebelumnya tidak bersedia 
untuk memainkan musik dari musisi Afrika-Amerika kecuali Michael Jackson dan 
Prince⎯mulai memainkan musik-musik hip-hop secara reguler melalui programnya yang 
disebut dengan “Yo! MTV Raps” (Rose, 1994: 7). Menurut Dhruva Balram (2014), pada awal 
dasawarsa tahun 2000an, penyanyi-penyayi rap, seperti Eminem, Jay Z, Lil Wayne, dan 
Kanye West, menggantikan penyanyi-penyanyi pop, seperti Britney Spears dan Backstreet 
Boys. Hip-hop pun tetap memiliki karakteristik mempertanyakan sistem dan otoritas. Dengan 
secara konstan mempertanyakan sistem dan otoritas, hip-hop berhasil menjadi sistem yang 
dapat memengaruhi bagaimana orang-orang berbicara, berjalan, bertindak, dan berpakaian 
secara luas (Balram, 2014). 
 



Seiring meningkatnya popularitas musik hip-hop, termasuk ke berbagai negara lainnya, 
pemerintah AS pun mulai menggunakan musik hip-hop sebagai instrumen dalam upaya-
upaya diplomasi publiknya. Diplomasi publik AS sendiri bukanlah hal baru dalam 
pelaksanaan politik luar negerinya. AS telah terlibat aktif dalam komunikasi dengan publik 
asing sejak era perjuangan kemerdekaan AS itu sendiri yang dilakukan melalui berbagai 
pamflet dan tulisan oleh Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson pada abad ke-18 (Green, 
1988: 30; Bardos, 2001: 426 dalam Galal, 2005). Bentuk pelibatan diri dengan publik asing 
pada awalnya merupakan bentuk komunikasi publik yang propagandis. Propaganda pun terus 
digunakan oleh AS pada: (1) Perang Dunia I, melalui Committee of Public Information (CPI) 
guna menyebarkan gagasan-gagasan mengenai alasan terlibatnya AS dalam Perang Dunia I 
pada publik domestik maupun internasional (Zaharna, 2004; McFadden, 2012: 1); (2) Perang 
Dunia II, diwujudkan melalui pembentukan Office of War Information (OWI) dan Voice of 
America (VOA) pada tahun 1942 guna memengaruhi publik domestik dan internasional 
dengan cara menyebarkan film-film Hollywood, koleksi foto, dan poster-poster patriotik. 
(Napoli, 2004 dalam Galal, 2005); dan (3) Perang Dingin, merupakan awal munculnya 
diplomasi publik yang non-propagandis guna melawan ideologi komunis dengan lebih 
memilih agar publik-publik lain menerima gambaran penuh dan jujur atas kehidupan AS serta 
tujuan dan kebijakan pemerintah AS (Guth, 2002: 18). 
 
Pada era Perang Dingin, AS aktif dalam melakukan berbagai upaya diplomasi publik dengan 
menggunakan budaya dan musiknya sebagai gambaran atas kehidupan di AS. Berlakunya 
Undang-Undang Smith-Mundt 1948⎯atau United States Information and Educational 
Exchange Act of 1948⎯yang disepakati oleh Kongres AS mendukung dilaksanakannya 
berbagai program pertukaran budaya (Galal, 2005; Davenport, 2009: 14; Mehta, 2014: 1148). 
Salah satu bentuk diplomasi publik pada era Perang Dingin yang banyak disebutkan di 
berbagai tulisan adalah Diplomasi Jazz. Program-program diplomasi publik yang dilakukan 
oleh AS pada era Perang Dingin banyak melibatkan musisi-musisi jazz, seperti Louis 
Armstrong, David Brubeck, Duke Ellington, Benny Goodman, dan Dizzy Gillespie. Program-
program Diplomasi Jazz ini dimulai sejak Juli 1954 oleh Presiden Dwight D. Eisenhower 
untuk meningkatkan persepsi dunia terhadap kehidupan politik dan kebudayaan AS 
(Davenport, 2009: 3). Selain jazz, diplomasi publik milik AS juga mengirimkan utusan-utusan 
seniman pada era Perang Dingin dalam bentuk kesenian lain, yaitu tarian balet. Namun, 
berbagai kegiatan diplomasi publik AS mulai berhenti setelah Perang Dingin berakhir dengan 
runtuhnya Tembok Berlin. 
 
Diplomasi hip-hop mulai dilakukan oleh AS sebagai bagian dari revitalisasi upaya diplomasi 
publik AS yang sempat berhenti menjadi fokus pemerintah AS setelah Perang Dingin berakhir. 
Revitalisasi ini dilakukan dengan pelaksanaan program the Rhythm Road: American Music 
Abroad yang melibatkan musisi-musisi jazz, blues, country, dan lain-lain, termasuk hip-hop. 
Revitalisasi diplomasi publik ini juga sejalan dengan strategi AS dalam melawan ekstremisme 
yang menggunakan kekerasan. Diplomasi publik merupakan komponen strategi war of ideas 
yang digunakan oleh AS. Dalam konteks war of ideas (U.S. Federal Government, 2003: 23), 
AS berusaha memunculkan gagasan bersama dalam masyarakat internasional bahwa 
tindakan-tindakan terorisme merupakan tindakan yang tidak berlegitimasi (White House, 
2011: 17)⎯memastikan kondisi dan ideologi yang mendukung ideologi terorisme tidak dapat 
tumbuh⎯untuk menghilangkan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi kelompok-
kelompok teroris di wilayah-wilayah berisiko, dan menyalakan harapan dan aspirasi atas 
kebebasan dalam masyarakat-masyarakat yang dikuasai oleh sponsor-sponsor terorisme. 
 
Diplomasi hip-hop sendiri dijalankan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Luar Negeri AS dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Setidaknya, 
penulis menjelaskan empat program diplomasi publik AS yang melibatkan musik hip-hop di 
dalamnya, yaitu: (1) Festival I Love Hip-Hop in Morocco, merupakan suatu inisiatif kaum 
muda penggemar hip-hop Maroko yang disponsori oleh Kedutaan Besar AS di Maroko 
(Bolton, 2013: 234); (2) the Rhythm Road: American Music Abroad, merupakan program 



pertukaran musik pertama dengan berbagai jenis aliran musik yang dijalankan oleh AS setiap 
tahunnya sejak tahun 2005 bersama Jazz at Lincoln Center (JALC) (da Fonseca-Wollheim, 
2010); (3) American Music Abroad, merupakan program pertukaran musik dengan berbagai 
jenis aliran musik yang dijalankan oleh AS setiap tahunnya sejak tahun 2011 bersama 
American Voices (Ferguson, 2017); (4) Next Level, merupakan program pertukaran musik 
hip-hop secara khusus oleh Kementerian Luar Negeri AS bersama University of North 
Carolina di Chapel Hill dan Meridian International Center sejak tahun 2012 (Next Level, 
2016); dan (5) OneBeat, program pertukaran musik oleh Kementerian Luar Negeri dan Found 
Sound Nation dengan berbagai jenis aliran musik yang djalankan di AS melalui berbagai 
program peningkatan kemampuan bermusik dan kolaborasi musik (OneBeat, 2017). Berbagai 
program tersebut melibatkan musik hip-hop dalam kegiatannya. Bentuk-bentuk kegiatan 
dalam program tersebut juga bersifat kolaboratif dengan melakukan kegiatan seperti diskusi, 
kelas, loka karya, kolaborasi, dan lain-lain.  
 
 

Diplomasi Hip-Hop AS di Indonesia: Latar Belakang, Program-Program,  
dan Sasarannya 

 
Hip-hop juga masuk dan berkembang di Indonesia bersama dengan musik-musik populer 
lainnya. Hip-hop dan musik-musik underground lainnya mulai masuk dan berkembang di 
Indonesia dengan masuknya rekaman-rekaman musik populer Barat pada tahun 1980an. 
Pada tahun 1990an, hip-hop dan musik-musik populer lainnya berkembang pesat. Berbagai 
karya musik juga menyalurkan kritik terhadap rezim Orde Baru di Indonesia, seperti Iwan 
Fals (Wallach, 2008: 24).  Hip-hop sendiri hadir pada era Orde Baru sebagai bentuk ekspresi 
identitas kaum muda. Hip-hop pada era Orde Baru berperan sebagai identitas subkultural 
yang melawan tatanan dominan dari Orde Baru. Hal ini terlihat dari bagaimana bentuk-
bentuk ekspresi dan muatan hip-hop pada era ini. Menurut Bodden (2005b: 2012), hip-hop 
cenderung tumbuh sebagai ekspresi kaum muda yang kontra terhadap kemapanan yang telah 
terbangun. Musisi-musisi hip-hop yang populer pada era Orde Baru adalah Iwa K, Neo, 
Denada, dan lain-lain. 
 
Pada tahun 1990an, hip-hop menjadi salah satu musik underground yang dapat masuk ke 
dalam tangga lagu utama di Indonesia. Periode hip-hop pada waktu ini sering disebut dengan 
sebutan Generasi Pesta Rap. Kesuksesan komersial hip-hop di pasar musik mainstream 
Indonesia dibawakan oleh album-album milik Iwa K dan Pesta Rap (Bodden, 2005a). Hip-
hop dikenal sebagai musik kaum muda yang memberontak terhadap norma dan nilai sosial 
yang telah mapan. Selain itu, hip-hop juga berperan dalam mengkritik keadaan-keadaan 
sosial, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, lingkungan hidup, ketidakpedulian 
masyarakat, dan kehidupan materialistis perkotaan. Namun, hip-hop juga dikritik oleh 
golongan tua di Indonesia. Salah satunya adalah B.J. Habibie yang menyatakan bahwa hip-
hop membawa pengaruh buruk bagi kaum muda Indonesia.  
 
Pada tahun 2000an, hip-hop mulai terus mengalami perkembangan dan terus menjadi media 
ekspresi identitas, baik secara kolektif maupun individu, di Indonesia. Adanya kebebasan 
informasi membuat musik-musik populer menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia; 
melahirkan bentuk-bentuk hip-hop baru dan hip-hop yang berbasis kewilayahan. Hal ini 
sesuai juga dengan pendekatan subkultur yang menjelaskan bahwa subkultur dapat menjadi 
ekspresi identitas lokal karena adanya permintaan di pasar lokal (Huq, 2006: 57). Beberapa 
bentuk hip-hop kewilayahan di Indonesia adalah hip-hop Jawa yang berbasis di Yogyakarta 
dan hip-hop Papua yang berkembang di Manokwari. Hip-hop Jawa berkembang secara aktif 
pada tahun 2000an dengan lahirnya Jogja Hip Hop Foundation dengan Marzuki “Kill the DJ” 
Mohammad sebagai salah satu pendirinya. Jogja Hip Hop Foundation berperan aktif dengan 
mengadakan kegiatan-kegiatan hip-hop yang melibatkan unsur-unsur budaya sastra Jawa; 
menunjukkan kesesuaian budaya antara hip-hop dan sastra Jawa (Nandiak dalam Muchtadi, 
2012: 556). Di sisi lain, hip-hop Papua berkembang sebagai identitas referan rasial di mana 



kaum muda Papua merasa memiliki keterhubungan rasial dan kultural dengan komunitas 
Afrika-Amerika (Richards, 2015: 160). Selain ekspresi identitas lokal, hip-hop pun juga terus 
mengalami individuasi dan menjadi media ekspresi identitas diri di Indonesia; seperti yang 
dilakukan oleh Young Lex dan musisi-musisi rap lainnya yang mengekspresikan akan 
perjuangan kehidupan dan autentisitas dirinya. 
 
Dengan kehadiran dan perkembangan hip-hop di Indonesia, AS pun mulai menggunakan hip-
hop sebagai alat dalam upaya diplomasi publiknya di Indonesia. Upaya-upaya diplomasi hip-
hop AS di Indonesia merupakan bagian dari program besar yang disusun oleh Kementerian 
Luar Negeri AS. Setidaknya, penulis menjelaskan delapan program diplomasi hip-hop AS di 
Indonesia, yaitu (1) the Rhythm Road 2005-2006 dengan Toni Blackman; (2) Performing 
Arts Initiative dengan Remarkable Current; (3) Indonesia Ramadan Tour dengan Native 
Deen (Vaswani, 2011); (4) American Music Abroad 2012-2013 dengan Audiopharmacy (The 
President Post, 2013); (5) CenterStage dengan Jogja Hip Hop Foundation (Center Stage, t.t.); 
(6) Blood4Nation dengan Very Necessary (U.S. Consulate General Surabaya, 2014; Mappong, 
2014); (7) American Music Abroad 2015-2016 dengan Soul Inscribed (Prodis, 2016; Soul 
Inscribed, 2016a; Soul Inscribed, 2016b); dan (8) Next Level 3.0 dengan Team Indonesia dan 
Domdom (Next Level, 2016b; Perez, 2016b).  
 
Berbagai kegiatan diplomasi hip-hop AS di Indonesia menunjukkan pola kolaboratif yang 
disertai dengan dialog dan ruang pengembangan bersama. Nilai-nilai yang disajikan dalam 
diplomasi hip-hop pun menunjukkan upaya penghadiran common ground sebagai landasan 
komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu (1) nilai-nilai Islam dan (2) nilai-nilai 
kemanusiaan. Tiga di antaranya⎯Remarkable Current, Native Deen, dan Very 
Necessary⎯merupakan musisi-musisi menyajikan hip-hop Islam. Program-program ini 
dapat berkaitan dengan deradikalisasi mengingat berbagai hasil survei dan penelitian–seperti 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Wahid Foundation, Maarif Institute, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pew Research Center, dan lain-lain (Halim, 
2015; Armenia, 2016; Kuwado, 2016; Lestari, 2016; Hamdi, 2017; Mardiansyah, 
2017)⎯menunjukkan adanya kecenderungan pernyebaran ideologi radikal di kalangan muda 
Indonesia yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, termasuk di sekolah, pondok 
pesantren, dan kampus.  
 
Selain itu, sebagian besar pelaku serangan teror di Indonesia pada rentang tahun 2000-2010 
merupakan kaum muda (lihat Tabel 2), yaitu: (1) Bom Malam Natal pada tahun 2000 dengan 
pelaku Umar Patek (30) dan Edi Setiono (Teresia, 2012); (2) Bom Gereja Santa Anna dan 
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada tahun 2001 dengan pelaku Noor Misuari yang 
masih berusia 25 tahun (Darmawan, 2004); (3) Bom Bali I pada tahun 2002 dengan pelaku 
oleh Imam Samudra (32), Ali Gufron (42), Amrozi (40), Ali Imron (25), dan Dulmatin (32) 
(Subechi, 2010; Sarwono, 2012: 7); (4) Bom JW Marriott Jakarta pada tahun 2003 dengan 
pelaku Asmar Latin Sani (27) (detik News, 2009a); (5) Bom Kuningan pada tahun 2004 
dengan pelaku Iwan Darmawan (28) dan Heri Golun (26) (detik News, 2004); (6) Bom Bali II 
 

Tabel 2. Pelaku Serangan Teror di Indonesia, 2000-2009 

Peristiwa Pelaku Usia (tahun) 

Bom Malam Natal 2000  Umar Patek 
Edi Setiono 

30 
- 

Bom Gereja Santa Anna dan HKBP 2001 Noor Misuari 25 

Bom Bali 2002 Imam Samudra 
Ali Gufron 
Amrozi 
Ali Imron 
Dulmatin 

32 
42 
40 
25 
32 



Bom Jakarta 2003 Asmar Latin Sani 27 

Bom Kuningan 2004 Iwan Darmawan 
Heri Golun 
Ahmad Hasan 
Saiful Bahri 

28 
26 
- 
- 

Bom Bali 2005 M. Salik Firdaus 
Misno atau Wisnu 
Ayib Hidayat 

- 
30 
25 

Bom Jakarta 2009 Ibrohim 
N. Ikhwan Maulana 
Dana D. Permana 

35 
28 
20 

Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber oleh peneliti 
 
pada tahun 2005 dengan pelaku M. Salik Firdaus, Misno (30), dan Ayib Hidayat (25) (Liputan 
6, 2005); dan (7) Bom Jakarta pada tahun 2009 dengan pelaku Ibrohim (35), Nana Ikhwan 
Maulana (28), dan Dani Dwi Permana (20) (detik News, 2009b; detik News, 2009c). Kaum 
muda pun mulai mudah mengalami radikalisasi pada usia muda (Sarwono, 2012); 
memunculkan momentum tertentu bagi kepentingan AS untuk menjalankan diplomasi hip-
hop di Indonesia sejak tahun 2006. Di sisi lain, hal ini dapat menjadi persoalan stratejik 
mengingat Indonesia memiliki pertumbuhan populasi muda yang besar dan disertai dengan 
prediksi deviden demografi pada beberapa tahun ke depan. 
 
 

Simpulan 
 
Diplomasi Hip-Hop merupakan Diplomasi Publik yang menggunakan hip-hop sebagai salah 
satu instrumen di dalamnya. Diplomasi Publik sendiri dapat dipahami sebagai upaya suatu 
negara untuk memengaruhi dan berkomunikasi dengan publik asing. Budaya pun menjadi 
salah satu sumber yang digunakan dalam Diplomasi Publik. Diplomasi Publik dalam 
pendekatan konstruktivis membuka peluang bagi teori-teori sosial, kultural, dan komunikasi 
untuk digunakan dalam menjelaskan Diplomasi Publik. Berdasarkan teori-teori sosial dan 
komunikasi, Diplomasi Publik dapat memiliki dua tujuan atau hasil, yaitu (1) pembentukan 
dan/atau penguatan identitas; dan (2) saling kesepahaman. Pembentukan dan penguatan 
identitas terbentuk melalui perasaan identitas yang selalu berkaitan dengan pembedaan diri 
(Self) dan pihak lainnya (Other). Di sisi lain, saling kesepahaman dapat terjadi ketika terjadi 
pertukaran gagasan dalam suatu komunikasi yang didasari oleh common ground⎯hal yang 
dianggap penting secara bersama. Apabila radikalisasi berkaitan dengan pembedaan 
identitas, Diplomasi Publik yang berkiatan dengan radikalisasi lebih tepat apabila bertujuan 
atau berhasil pada peningkatan saling kesepahaman di antara dua aktor atau lebih. 
Deradikalisasi sendiri⎯juga berkaitan dengan kontra-radikalisasi⎯dapat terjadi akibat 
adanya pandangan-pandangan alternatif yang mengurangi keinginan dan komitmen suatu 
aktor radikal dan aktor yang berpotensi radikal. 
 
Diplomasi hip-hop pun, selain berperan sebagai common ground, hip-hop dapat berperan 
lebih lanjut sebagai pendorong deradikalisasi. Tentu, sebagai sebuah musik dan subkultur, 
hip-hop selalu berkaitan erat dengan identitas. Bahkan, hip-hop merupakan salah satu musik 
yang sangat kental dengan perasaan identitas. Perasaan identitas ini terbangun melalui nilai 
dan norma sosial dalam subkultur hip-hop itu sendiri; menjadikan hip-hop sebagai musik 
yang memiliki elemen dan ritual sosial tertentu. Di AS sendiri, hip-hop berkembang dari yang 
semula merupakan ekspresi identitas pos-geng menjadi ekspresi identitas kaum muda Afrika-
Amerika dan kaum muda lainnya. Hampir sama, hip-hop juga berkembang sebagai ekspresi 
identitas kaum muda Indonesia, baik secara kolektif maupun secara individu. Perkembangan 
hip-hop yang menjadi ekspresi kaum muda di AS maupun di Indonesia ini menunjukkan 
bahwa hip-hop memiliki potensi dalam upaya Diplomasi Publik karena hip-hop dapat 



berperan sebagai common ground di antara kaum muda AS dan kaum muda Indonesia. 
Dengan peran hip-hop sebagai common ground, hip-hop pun dapat berperan lain dalam 
diplomasi publik AS di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki persoalan radikalisasi pada 
kaum mudanya. Dalam hal ini, hip-hop dapat berperan dalam upaya deradikalisasi. 
Deradikalisasi sendiri dapat terjadi akibat adanya pandangan alternatif yang bisa disalurkan 
melalui pertukaran gagasan dua arah. Pertukaran dua gagasan dua arah ini dilakukan melalui 
komunikasi yang didasari dengan common ground. Hip-hop pun berperan sebagai common 
ground dalam diplomasi hip-hop AS di Indonesia dengan menghadirkan pandangan alternatif 
yang mendorong terjadinya deradikalisasi. 
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