
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi lintas budaya terjadi seorang individu atau suatu kelompok satu 

budaya tertentu menyampaikan pesan pada anggota dari budaya yang lain. Di dalam 

komunikasi ini terlibat orang-orang yang memiliki persepsi budaya dan sistem 

simbolnya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya terjadi sejak abad awal ketika 

manusia berkelompok dan memiliki budaya khas dari kelompok masing–masing. 

Interaksi antara dua kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda 

adalah yang disebut sebagai komunikasi lintas budaya. Dampak dari kesamaan bahasa 

dan mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama memudahkan mereka untuk 

berkomunikasi satu dengan yang lain. Budaya yang ada di zaman ini merupakan 

akumulasi dari budaya–budaya yang ada sebelumnya, diperbaharui, dan 

dikembangkan namun harus dapat diterima oleh masyarakat. (Samovar, Porter, & 

McDaniel, 2010). 

Seiring berjalannya zaman, kumpulan masyarakat tersebut bertambah dalam 

jumlah dan menjadi sebuah kelompok yang besar berisi norma-norma, budaya, dan 

bahasa yang khas dari kelompok tersebut. Di zaman modern ketika teknologi dan 

peradaban semakin maju, kelompok tersebut menyatakan kesatuan mereka sebagai 

sebuah negara. Dengan adanya teknologi dan keinginan untuk berkembang, negara–

negara di dunia berlomba untuk memajukan masyarakat mereka. Dalam perlombaan 
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itu terjadi kerjasama antara dua atau lebih negara contohnya seperti ASEAN atau 

perhimpunan bangsa–bangsa Asia Tenggara. Perhimpunan ini didirikan guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdamaian, serta mengembangkan budaya dari 

negara–negara yang terlibat. Tidak hanya ASEAN, Uni Eropa juga merupakan 

perhimpunan dari beberapa bangsa Eropa yang memiliki tujuan yang sama. Dapat 

dipelajari dari contoh-contoh ini adalah bagaimana kelompok–kelompok tersebut 

dapat berkomunikasi, meskipun mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda.  

Hal ini dapat terjadi karena hasil dari komunikasi lintas budaya, komunikasi yang 

memahami adanya perbedaan budaya. 

Dampak dari globalisasi dapat dilihat dari banyaknya perusahaan atau 

organisasi luar negeri yang membuka cabang di Indonesia guna berdagang dan 

menjalin kerjasama, contohnya British Petroleum yang berasal dari negara Inggris (BP 

Indonesia, 2018) dan PT Unilever Indonesia Tbk yang merupakan cabang perusahaan 

asal Belanda (Unilever Indonesia, 2018). Semua pendirian perusahaan ini terdorong 

oleh beberapa faktor yakni, yang pertama faktor mobilitas yang menyebabkan 

hubungan antarbudaya ini terjadi untuk mempermudah kinerja perusahaan untuk lebih 

mudah dengan adanya cabang perusahaan atau organisasi di negara tersebut. Faktor 

kedua adalah ketergantungan ekonomi atau persaingan sumber daya alam. (Samovar, 

Porter, & McDaniel, 2010) Tidak hanya perusahaan, lembaga bimbingan bahasa asing 

juga membuka cabang di Indonesia seperti IFI Indonesia, Wisma Jerman, KELT, 

English First dan lain–lain.  
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Penelitian ini akan membahas mengenai IFI Indonesia atau dikenal sebagai 

Institut Français d'Indonésie. IFI atau Institut Français d'Indonésie adalah lembaga 

bimbingan bahasa Prancis yang ada di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2012. IFI 

sendiri merupakan bagian dari kedutaan Prancis. Institut Français d'Indonésie 

didirikan dengan tujuan untuk menjalin kerjasama yang bergerak di bidang 

kebudayaan, pendidikan, linguistik, sains dan teknologi, serta pendidikan tinggi (IFI 

Surabaya, 2018).  Institut Français d'Indonésie Surabaya sering mengadakan acara–

acara yang membawa dua budaya, yakni budaya Indonesia dan Prancis sebagai tema 

acaranya. Tidak jarang IFI Surabaya mengadakan acara nonton bareng yang 

memutarkan film–film Prancis. Setiap tahunnya IFI juga menyelenggarakan open 

house dan acara bertemakan budaya Prancis lainnya guna meningkatkan wawasan 

masyarakat sekitar mengenai pemahaman budaya Prancis melalui penampilan 

teatrikal atau musikal. Seperti contohnya pada tanggal 2 Mei 2018 (IFI Surabaya, 

2018), Institut Français d'Indonésie Surabaya menyelenggarakan acara “Silaturahmi 

Dua Budaya”, di mana dua penari hip hop Prancis bekerjasama dengan tarian Pencak 

Silat yang dibawakan penari asal Sumenep. Acara ini diadakan di Pulau Madura 

bertujuan untuk menonjolkan kondisi, meskipun kedua produk budaya tersebut 

berbeda dalam keberasalan geografis, namun keduanya merupakan seni jalanan. Pada 

awal tahun 2018 Institut Français d'Indonésie mengadakan pameran fotografi karya 

fotografer muda asal Prancis (IFI Surabaya, 2018). Pameran ini membawakan sisi lain 

dunia mode, biasanya mode lekat dengan prestise dan gemerlap, justru pameran ini 

membawakan sisi lain yang berbeda dari ekspektasi dan persepsi kita. Institut Français 
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d'Indonésie banyak memfasilitasi warga negara Prancis yang ingin melakukan 

pameran atau ajang hasil karya mereka di Indonesia. Hal ini guna menjalankan salah 

satu fungsi dari Institut Français d'Indonésie itu sendiri yang mana bertugas sebagai 

pihak yang menjalin kerjasama budaya, seni, kebudayaan, linguistik, sains dan 

teknologi. 

Sementara itu, bila dilihat dari susunan organisasi, Institut Français d'Indonésie 

memiliki sistem yang unik dan diimplementasikan di beberapa organisasi atau 

perusahaan lainnya, di mana direktur dan wakil direktur dari organisasi dipimpin oleh 

warga negara Prancis dibantu dengan rekan kerja atau staf warga negara Indonesia 

(Institut Français Indonesia Surabaya, 2018). Beberapa aspek kepemimpinan 

menganut budaya kerja dari Prancis. Para staf Institut Français d'Indonésie Surabaya 

juga mengikuti persyaratan kerja seperti asuransi yang juga berasal dari perusahaan 

Prancis. Hasil pengamatan langsung yang akan dibawakan adalah pemahaman lebih 

dalam mengenai komunikasi lintas budaya di IFI Surabaya melalui observasi 

partisipatif. Narasumber yang terlibat merupakan staf dari Institut Français 

d'Indonésie dan ahli komunikasi. Penelitian ini ditujukan agar dapat menjelaskan lebih 

rinci mengenai komunikasi organisasi antara staf Institut Français d'Indonésie dalam 

komunikasi lintas budaya yang terjadi di arus komunikasi organisasi. Pembahasan 

mengenai arus komunikasi dan penjelasan lebih mendalam mengenai komunikasi 

lintas budaya dalam Institut Français d'Indonésie akan dibawakan dalam penelitian 

ini. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana penerapan komunikasi lintas budaya dalam arus komunikasi 

dalam organisasi Institut Français d'Indonésie Surabaya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam penerapan komunikasi 

lintas budaya dalam arus komunikasi dalam organisasi Institut Français d'Indonésie 

Surabaya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian tentunya memiliki manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan penjelasan dan meningkatkan wawasan yang lebih dalam 

mengenai komunikasi lintas budaya melalui pembahasan penelitian di Institut Français 

d'Indonésie Surabaya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemikiran dan perspektif baru dalam komunikasi lintas budaya. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai contoh kasus 

komunikasi lintas budaya yang terjadi dalam sebuah organisasi dengan menggunakan 

bagian organisasi yang ada di dalam IFI Surabaya sebagai subyek penelitian. Bagi 

peneliti yang kelak akan melakukan penelitian dalam ranah komunikasi lintas budaya 

di dalam arus komunikasi organisasi, diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan 

pemikiran mengenai komunikasi lintas budaya dalam arus komunikasi organisasi bagi 

peneliti dengan bidang yang sama.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Data penelitian ini digali dengan cara wawancara dengan narasumber yang 

bersangkutan dan memiliki pengalaman dalam bidang masing-masing. Seperti 

contohnya direktur IFI Surabaya memiliki pengalaman dalam memimpin sebuah 

organisasi. Kemudian penanggung jawab bidang kebudayaan dan komunikasi di IFI 

Surabaya sebagai pihak yang berpengalaman terlibat dalam keputusan yang diambil 

oleh pimpinan. Ahli komunikasi sebagai pihak yang dapat memberikan pemahaman 

lebih dalam di ranah komunikasi seperti persepsi, stereotipe, dan hambatan dalam 

komunikasi lintas budaya. Peneliti juga melakukan pengambilan data dengan metode 

observasi partisipatif dalam periode November 2018 sampai bulan Februari 2019. 

Melihat jadwal acara yang akan diadakan oleh organisasi pada akhir tahun seperti 

acara International Migration Festival acara mengenai gentingnya situasi migrasi, dan 
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Good France 2019 acara mengenai gastronomi dan kuliner Prancis. Dalam 

penyusunan dan persiapan acara akan banyak terjadi komunikasi lintas budaya antar 

bagian dari organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Peneliti memilih Institut 

Français d'Indonésie Surabaya karena merupakan salah satu institusi pendidikan luar 

negeri yang memiliki sumber daya manusia multinasional dalam struktur organisasi.  


