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BAB VI 

 

6.1. KESIMPULAN 

 Pada zaman modern yang dimana globalisasi mulai menguasai era modern ini, 

banyak negara yang berpacu untuk terus meningkatkan kualitas negaranya demi 

mendapatkan perhatian dunia. Tujuan nya sendiri adalah agar dapat 

memperkenalkan menjalin hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral antar 

negara. Dalam kajian ilmu pengetahuan hubungan internasional kegiatan negara 

yang dimaksud tersebut tidak lain adalah bentuk dari diplomasi. Diplomasi sendiri 

merupakan alat bagi negara untuk mendapatkan kepentingan yang di inginkan di 

negara lain. Diplomasi memiliki beragam cara, salah satunya berupa diplomasi 

budaya. Diplomasi budaya merupakan instument yang memanfaatkan kubudayaan 

sebagai sarana mencapai tujuan negara baik berupa pendidikan, kesenian, 

lingkungan, maupun ilmu pengetahuan. 

 Keberhasilan diplomasi budaya Jepang dalam menarik 20 juta wisatawan 

muslim ke Jepang pun merupakan hasil dari dukungan peran aktor negara yaitu 

pemerintah Jepang. Elemen budaya yang diangkat Jepang dalam memperkuat 

diplomasi budaya nya dapat diterima dengan baik oleh dunia, khususnya wisatawan 

muslim. Unsur halal yang dimasukan dalam setiap sisi diplomasi budaya yaitu 

eksebisi, propaganda, kompetisi, dan penetrasi dapat berjalan dengan baik.  Pada 

eksebisi Jepang melakukan banyak kegiatan pameran dengan unsur bantuan 

penetrasi berupa memasukan unsur halal pada pameran-pameran yang di adakan 

sehingga para wisatawan muslim dapat menikmati pameran baik pameran makanan 
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maupun pameran budaya. Pada propaganda Jepang memberikan kemudahan pada 

akses media informasi dan telekomunikasi sehingga baik berita, informasi, maupun 

trend dan acara yang akan berlangsung dapat di lihat oleh wisatawan muslim, selain 

itu dalam mencari tempat ibadah, tempat makan halal, maupun jenis makanan halal 

yang di inginkan juga di fasilitasi oleh berbagai media di Jepang sehingga tidaklah 

sulit dalam mencari letak lokasi halal yang akan di tuju oleh para wisatawan 

muslim. Pada kompetisi, sisi diplomasi budaya seperti persaingan antar negara 

dalam berlomba mendapatkan pengakuan publik telah mengantarkan Jepang 

mendapatkan penghargaan sebagai tempat wisata halal terbaik untuk negara non-

muslim, pengakuan publik ini juga tercapai atas dukungan dan gencarnya peran 

aktor negara dalam membina lingkungan halal di Jepang. Pada penetrasi, di 

eksebisi, dan propaganda. Jepang memasukan unsur penetrasi pada setiap bagian 

sehingga pada implementasian nya penetrasi yang terjadi di Jepang menjadi sebuah 

doktrin yang masuk meliputi setiap bagian, baik pada masyarakat, lingkungan, gaya 

hidup, maupun makanan. 

 Melihat keberhasilan Jepang dalam menarik perhatian wisatawan, khususnya 

muslim, serta berhasil membangun lingkungan yang kondusif dalam mendukung 

diplomasi budaya untuk berjalan secara efisien di Jepang patut diberi apresiasi dan 

dapat di contoh oleh negara lain. Keberhasilan tersebut diraih Jepang dalam usaha 

kerasnya menciptakan lingkungan yang kondusif dalam berjalannya diplomasi 

budaya sehingga diplomasi budaya tersebut akan berjalan dengan sendirinya secara 

mulus dengan dorongan partisipasi masyarakat dan peran utama aktor negara yang 

menginisiasi terbentuknya diplomasi budaya yang di tuju. 
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6.2. Saran 

 Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi bagi 

tulisan selanjutnya maupun bagi Indonesia untuk membangun diplomasi budaya 

yang baik untuk kedepannya, sehingga akan membentuk citra positif bagi Indonesia 

di dunia internasional. Penelitian ini berfokus pada jalannya diplomasi budaya yang 

di jalankan oleh pemerintah Jepang dalam membangun lingkungan yang kondusif 

dalam tercapainya diplomasi budaya, dengan di ikuti lingkungan yang kondusif 

inilah maka berbagai kegiatan diplomasi dapat berjalan dengan lancar. Penulis 

berharap bahwa kedepan nya mahasiswa hubungan internasional akan dapat 

melihat celah lain dalam diplomasi budaya sehingga akan tercipta sumber daya 

manusia yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam birokrasi Indonesia untuk 

mengangkat nama bangsa Indonesia menjadi lebih terbuka akan luar. Melihat dari 

kasus Jepang, penulis percaya bahwa suatu hari akan ada masa dimana Indonesia 

dapat menjadi seperti Jepang yang dimana dapat melakukan penetrasi dengan 

budaya asing, masyarakat dapat lebih terbuka dan rasisme di bangsa ini hilang. 

 

 

 

 

 

 


